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PROJETO LIVRO LIVRE 

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar.  

 

CASTRO ALVES  

O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 

compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 

Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 

autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 

assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 

qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 

Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 

ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 

também na obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou. Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e na 

solidariedade.  

*** 

normas e recomendações internacionais estabelecidas pela maioria 

dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária entra em 

Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador intelectual. O 

nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 

Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 

busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 

encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 

direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 

iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 

nosso acervo. Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem 



os direitos do autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a 

proteção da propriedade intelectual uma ferramenta para promover 

o conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 

bens culturais. Assim esperamos!  

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 

âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 

editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 

sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 

às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 

digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 

tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 

de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 

realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 

própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 

na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 

palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 

que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 

distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 

incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 

fim de efetuarmos as devidas correções.  

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 

simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 

qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 

gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 

na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 

áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 

acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

 

IBA MENDES  
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VIDA E OBRA DO BARÃO DO RIO BRANCO 
 
A obra de Rio Branco não é daquelas que se possam sintetizar num 
mero artigo, mas, por outro, possui ela índices tão significativos, que 
são suficientes para mostrar a sua magnitude e importância. A 
herança de um grande homem, como o seu pai, primeiro Rio Branco 
— cujo governo foi no antigo regime, o mais progressista do país, 
além da sua benemerência no esforço nacional pela extinção do 
elemento servil e da sua considerável atuação diplomática — pôde o 
Barão do Rio Branco cercar de extraordinário fulgor, pelo muito que 
fez, igualando, ultrapassando porventura o insigne Visconde.  
 
Grande advogado e grande diplomata, Rio Branco logrou conciliar, 
de forma surpreendente, essas qualidades, alargadas pelo tino de 
estadista e fortalecidas pelo conhecimento minucioso e seguro da 
geografia e da história do seu país. Cultor apaixonado desses 
estudos, desde muito moço, foi neles que encontrou as razões e os 
argumentos com que, mais tarde, em pleitos memoráveis ou em 
gestões diplomáticas, defenderia os direitos do Brasil a integrar seu 
território, nos limites até onde o esforço nacional se estendera. E, 
para isso, o uti possidetis era a prova iniludível, tendo Rio Branco, de 
uma forma erudita, minuciosa e exaustiva, demonstrando sempre a 
razão de nossas pretensões, sob esse acertado critério jurídico, 
vencendo e convencendo da maneira mais ampla e mais completa.  
 
Depois dos feitos famosos de Missões e do Amapá, pelos quais 
acresceu o território nacional com 30.621 e 255.000 quilômetros 
quadrados, respectivamente, nos quais Rio Branco se revelou um 
advogado extraordinário, na Chancelaria do Brasil iria, como 
diplomata arguto e firme, concluir novos tratados de limites, com a 
Bolívia, incorporando o Acre, com 152.000 quilômetros quadrados e 
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com o Peru, reintegrando no país 251.000 quilômetros quadrados, 
que aquela república vizinha reclamava. É preciso, porém, que se 
afirme que os 688.621 quilômetros quadrados, que Rio Branco 
conseguiu, não foram tirados de qualquer país irmão, mas as suas 
vitórias reintegraram o território brasileiro com todas essas 
extensões, em disputa, mas que Rio Branco demonstrou serem plena 
e absoluta propriedade do Brasil. Ele foi o servidor constante do 
direito, tanto que, por vezes, fez concessões para favorecer os países 
limítrofes e concluiu o tratado da Lagoa Mirim e do Rio Jaguarão, 
um ato de justiça, pelo qual, sem qualquer solicitação, reciprocidade 
ou compensação, o Brasil concedeu à República Oriental do Uruguai 
o condomínio da lagoa e rio mencionados.  
 
Esse é o grande aspecto que avulta na obra de Rio Branco, nume 
tutelar da Pátria e Deus terminus da sua integridade, na frase 
consagradora de Rui Barbosa. No entanto, a atividade do 
benemérito brasileiro não se circunscreveu a esse esforço, que 
bastaria para a glorificação do seu nome. A sua passagem pelo 
Itamarati, em dez anos de labor, cercou a nossa chancelaria de uma 
fulgente auréola. O cardinalato, a 3ª Conferência Internacional 
Americana, a 2ª Conferência da Paz, na Haia, tratados, visitas de 
homens ilustres ao Brasil e outros acontecimentos constituem 
provas significativas da sua grande gestão no Itamarati. Mas ela foi 
marcada sobretudo pelas diretivas que Rio Branco traçou à política 
Internacional do Brasil. A ele devemos a reafirmação de 
solidariedade com os Estados Unidos da América, como elemento 
tradicional da nossa diplomacia; de arbitragem, como solução 
pacífica das diferenças internacionais; do pan-americanismo, como 
destino do engrandecimento deste hemisfério; da paz como ideal de 
coordenação e cooperação entre os povos. A sua escola diplomática, 
da mesma forma que a dos grandes próceres americanos, deveria 
produzir os frutos magníficos desta hora, quando a América se uniu 
infrangivelmente para repelir a agressão e salvar a liberdade. A 
vitória, que estamos prestes a celebrar, é também obra de Rio 
Branco, no sentido de que a posição brasileira podemos estar seguro 
— foi aquela em que nos teria colocado o grande chanceler, foi a que 
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seguiu a sua diretiva, a que realizou seus ensinamentos e foi a da 
coerência com seus princípios.  
 
O Barão do Rio Branco é, assim uma das nossas glórias mais puras e 
mais legítimas... Evoquemos, pois, a glória de Rio Branco, o seu 
patriotismo, o seu fervoroso amor à nossa terra que ele aumentou, à 
nossa gente que ele dignificou, o seu desinteresse, a sua confiança 
inabalável na grandeza da Pátria.  
 

*** 
 
A figura do grande chanceler está profundamente ligada à história 
da diplomacia brasileira. Graças à sua erudição, cultura, 
inteligência, tato e entusiasmo — o Brasil resolveu os casos mais 
graves da sua política exterior, no período republicano. Rio Branco, 
além disto, traçou as diretrizes fundamentais da política exterior do 
nosso país, durante a sua luminosa gestão no Itamarati.  
 
Filho de um dos maiores estadistas do Império — o Visconde do Rio 
Branco, que também foi um notável diplomata — nasceu ele no Rio 
de Janeiro, a 20 de abril de 1845.  
 
Iniciou o curso de direito na Faculdade do Recife, mas foi terminá-lo 
em São Paulo, onde deixou — além de uma auréola de boêmia — a 
tradição de sua seriedade nos estudos e ativa participação nos 
movimentos literários e políticos da época. Uma vez formado, 
seguiu para a Europa, em viagem de aperfeiçoamento. Regressando 
ao Brasil, lecionou, durante certo tempo, Corografia e História, no 
Colégio Pedro II. Quando o Visconde do Rio Branco seguiu para o 
Paraguai, depois da guerra, em importante missão do governo 
imperial, o Barão do Rio Branco o acompanhou como seu secretário. 
 
Foi deputado geral pelo Estado de Mato Grosso, sendo, na mesma 
época, redator de a "Nação".  
 
Em 1876, foi nomeado cônsul geral do Brasil, em Liverpool, onde se 
aprofundou nos seus estudos de história e geografia do nosso país.  
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Publicou por esse tempo uma tradução anotada da História da 
Tríplice Aliança, de Schneider, a "Esquisse de Histoire du Brésil", 
uma biografia de D. Pedro II, além de artigos.  
 
Preparou, durante muito tempo, uma história Militar do Brasil.  
 
Quando faleceu o Barão de Aguiar, em Washington, foi nomeado 
para o substituir na chefia da missão especial encarregada de 
defender os direitos do Brasil na questão de limites com a República 
da Argentina, submetido pelos dois países à arbitragem do 
presidente Cleveland. Com suas demonstrações irrefutáveis 
apresentadas na notável Memória Brasileira, o Barão do Rio Branco, 
levou ao árbitro a convicção de que era brasileiro o território em 
disputa. E assim, em 5 de fevereiro de 1895, 30.662 quilômetros 
quadrados do território litigioso eram definitivamente incorporados 
ao território do Brasil.  
 
Novos triunfos obteve, mais tarde, o Barão do Rio Branco nas 
questões de limites com a Guiana Francesa.  
 
O Congresso Nacional declarou-o benemérito, votando uma pensão 
anual para ele e seus filhos.  
 
Quando servia como ministro do Brasil, em Berlim, o presidente 
Rodrigues Alves, em 1902, convidou-o para a pasta das Relações 
Exteriores. Nesse posto prestou novos e relevantes serviços ao 
Brasil, liquidando, então, de maneira admirável, a questão do Acre, 
aumentando, mediante compensações, em dinheiro e em território, a 
superfície do Brasil em cerca de 200.000 quilômetros quadrados.  
 
Assinala-se, ainda, pela conclusão das questões de limites com o 
Peru e o Uruguai e pela medida profundamente simpática, 
reconhecendo à República Oriental do Uruguai o direito ao 
condomínio das águas da Lagoa Mirim e Rio Jaguarão.  
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Foi conservado na pasta das Relações Exteriores nos governos de 
Afonso Pena, Nilo Peçanha e Marechal Hermes da Fonseca.  
 
Rio Branco faleceu nesta capital no dia 10 de fevereiro de 1912.  
 

--- 
"A Manhã", 20 de abril de 1945. 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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CARTAS SELECIONADAS 

 
 
 

PRIMEIRA CARTA 
 

Corte, 22 de dezembro de 1850: 
 
Prezado amigo e Sr. – A falta de letras suas me tem sobremodo 
inquietado, e, não podendo atribuí-la à moléstia, só encontro a causa 
de mal tão sensível a esta mísera criatura na inconstância com que 
Vossa Majestade, qual Judeu Errante, não toma pé em terra alguma 
deste brasíleo Império. Devo ao Jornal do Comércio este meio, que de 
hoje em diante seguirei para transmitir-lhe a salvo notícias desta 
Corte, que tão vivamente lhe interessam. Li em um artigo do Jornal 
dos Debates, cuja tradução aqui se publicou, que alguns britânicos 
espertos, para escaparem à finta do correio, em vez de cartearem-se, 
correspondem-se por meio dos jornais em anúncios de tal sorte 
redigidos, que são para os profanos verdadeiros enigmas. 
Aproveitei da ideia o que ela tem de mais simples e inocente, 
sujeitando-me a maior porte, o da impressão, mas segurando por 
este modo as minhas cartas, que lhe chegarão às mãos sem que 
levem sobrescrito, e onde quer que Vossa Majestade esteja, graças à 
ubiquidade de que também goza este gigante da nossa imprensa. Se 
até aqui, na mais íntima confiança da amizade, eu não entregava ao 
papel meus sentimentos e ideias acerca dos homens e das coisas 
políticas desta terra, em que aliás vimos ambos a luz, devassada 
como fica a nossa correspondência doravante, só como historiador 
de fatos tocarei em matéria que se refira à bifaceira política do belo, 
fértil, mas infeliz Brasil. A crônica do que nesta pequena babel se 
passar de mais notável e divertido, e que puder ser tirada à luz sem 
ofensa da moral e da decência pública, e sem perigo para o 
incógnito cronista, é o assunto sobre que versarão, as minhas 
missivas a datar desta, que, nem por ser a primeira, escapou aos 
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meus inveterados hábitos de escrever tarde, e, portanto, muito de 
afogadilho. 
 
Um fato, que profundamente comoveu-me, e ainda aperta o coração 
de muitos amigos e conhecidos, que são numerosos, é a morte 
prematura do Dr. Francisco Júlio Xavier, lente da Cadeira de partos 
da Escola de Medicina desta Corte, um dos seus primeiros clínicos, 
incontestavelmente o mais hábil parteiro do Império. Simpático, 
dotado de espírito agudo, de uma expressão clara e elegante, de 
temperamento o mais fleumático, indiferente às grandezas 
transitórias deste mundo, o Dr. Júlio captou a estima e consideração 
de todos os que tiveram ocasião de com ele praticar. Como criatura 
humana, tinha seu lado fraco, que é de esperar mereça de Deus a 
indulgência que os próprios homens lhe não recusavam. Sua clínica 
era das mais rendosas, mas viveu sempre precisado, o mais 
modestamente possível, e deixou sua família na indigência, de que 
só a gratidão e a generosidade dos amigos a poderão resgatar. No 
momento em que a vida se lhe mostrava mais segura, bem-disposto, 
vigoroso e alegre, de volta da casa de um amigo em cuja festividade 
doméstica havia tomado parte, a morte acometeu-o com uma 
congestão cerebral, e em pouco mais de uma hora triunfou de 
existência tão preciosa, ou fosse porque assim estivesse escrito no 
livro dos destinos, ou fosse por erro de alguém que primeiro lhe 
acudira em caminho e o conduzira até ao seio da família, entre a 
qual expirou, sem outro lenitivo que um mudo e expressivo adeus 
aos cinco filhinhos, que iam ficar em mísera orfandade. 
 
A morte do Dr. Júlio veio dar-nos mais uma prova do que valem 
neste mundo as qualidades que em tão subido grau ele possuía. 
Ninguém lhe recusou uma expressão de dor, uma lágrima de 
saudade. O mais puro e odorífero incenso tem sido queimado em 
torno de seu túmulo, por inúmeros poetas cujas produções correm 
impressas neste e nos demais jornais e periódicos desta cidade. Mas 
não era este o único e mais valioso serviço que a memória do ilustre 
finado devia esperar dos amigos e da generosidade pública, cinco 
inocentes órfãos aí estavam entregues à indigência, e estéreis seriam 
a compaixão e a saudade que ante quadro tão tocante se limitassem 
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a lágrimas e elogios póstumos. Uma subscrição está sendo 
agenciada por alguns amigos do célebre parteiro, entre os quais se 
distinguem como principais coletores o Sr. Francisco de Paula Brito, 
bem conhecido como tipógrafo e poeta, e o Sr. Dr. José Maurício 
Nunes Garcia, colega do finado por mais de um título, como 
professor da Escola de Medicina, e como acreditado parteiro. Além 
deste auxílio, promoveu-se um benefício para os cinco órfãos no 
Teatro de São Pedro de Alcântara, o qual teve lugar na noite de 20 
do corrente. O concurso excedeu do ordinário, e sendo de esperar 
que as joias dos camarotes e cadeiras se elevem acima do preço fixo, 
o produto do benefício provavelmente corresponderá aos esforços 
dos seus filantrópicos diretores e à religião do fim para que é 
destinado. 
 
Bem poucos, e pela maior parte fracos negociantes, são os franceses 
que aqui existem no Rio de Janeiro, e, todavia, feridos nos mesmos 
afetos, sua filantropia e patriotismo se manifestaram de uma 
maneira assaz recomendável. Tributaram todas as homenagens de 
consideração moral às virtudes e serviços do muito conhecido Dr. 
Sénechal, mas não pararam aí; valeram a sua filha, que ficará sem 
recursos, com o produto de uma coleta, para a qual contribuíram 
também brasileiros, e que subiu à não pequena soma de dez contos 
de réis. No cemitério da Gamboa foi inaugurado, segunda-feira 
próxima passada, um simples e tocante túmulo de mármore, 
assentado sobre uma lápide, e cercado por quatro cadeias que se 
prendem a outras tantas colunas de pedra. Sobre a lápide desse 
túmulo lê-se a seguinte inscrição, que recorda os louváveis 
sentimentos dos amigos daquele distinto médico, que, como o Dr. 
Júlio, gozava de numerosas simpatias: 
 

AU DOCTEUR SÉNECHAL 
MEMBRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 

SES AMIS RECONNAISSANTS. 
 
Nós esperamos que os fluminenses que sem esse edificante exemplo 
outrora procederam tão cavalheira e generosamente para com a 
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família do Dr. Otaviano da Rosa agora não ficarão aquém da 
fraternidade e gratidão dos franceses. 
 
Estamos presentemente em tempo de férias, e, portanto, na quadra 
característica da zona tórrida que habitamos. As escolas já se 
fecharam; e nas duas academias militares, na de Medicina, e no 
Colégio de Pedro II até os exames e consequentes bacharelatos e 
doutoramentos estão concluídos. Temos mais 37 médicos investidos 
do direito de curar ou matar, oito engenheiros militares e um poder 
de bacharéis, com os quais todos bem se poderia criar uma 
povoação no interior de nossas províncias. Mas, a julgar pelos 
precedentes, uns e outros por aqui se deixarão ficar, prejudicando-se 
mutuamente, e engrossando as fileiras do corpo de aspirantes aos 
empregos públicos. Felizmente, se devo crer no que por aí dizem, 
daqui em diante o gênero bacharel obterá mais consumo nos 
empregos de fazenda, e mesmo nos das secretarias de Estado em 
geral. 
 
Os alunos do templo de Hipócrates deram uma sentimental 
demonstração pela perda do seu ilustre Mestre o Dr. Júlio, a quem 
alguns haviam tomado por paraninfo de suas teses. Não só, 
segundo me referiu alguém que o podia saber ao certo, se não 
prestaram para tornar a solenidade do doutoramento igual em 
brilho às destes últimos anos, como, depois de terem recebido a 
investidura hipocrática, dirigiram-se para o cemitério de Catumbi, 
onde repousam os restos mortais daquele insigne médico, e sobre 
sua humilde campa depositaram uma capela de jasmins e saudades. 
Alguns dos membros da faculdade acompanharam os novos 
doutores nessa efusão de tão nobres e patéticos sentimentos. 
 
Disse-lhe que estávamos em férias, mas não pense que só me refiro 
ao mundo escolar. A política também parece estar de verão. O Brasil 
cessou de publicar-se por tempo indefinido, e por circunstâncias 
imprevistas; as outras folhas políticas não se mostram muito 
fecundas. Mas isto é nada; o que me convence de que a política cairá 
em completa pasmaceira é o receio que os calores de dezembro vão 
incutindo, e a presença da febre amarela, ou coisa que o valha, na 
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cidade de Campos. Até alguns ministros vão tomar ar, o que, não só 
confirma aquele meu prognóstico, senão ainda revela que os 
temores de guerra externa se esvaeceram, bem que continuem as 
medidas preventivas. O Ministro da Fazenda, J. J. Rodrigues Torres, 
retira-se com licença para sua fazenda; o da Guerra vai gozar a 
branda temperatura das Paineiras; o da Justiça já lá está no Engenho 
Velho; o do Império passa-se para o Jardim Botânico, e o de 
Estrangeiros para o Macaco. Se a nau do Estado não corresse por 
mares calmos e conhecidos, os timoneiros estariam mais próximos 
ao leme, e mais atentos ao tempo e à agulha. 
 
A família imperial vai passar o verão em Petrópolis. 
 
Sinto dizer-lhe que a Comissão de Higiene Pública, cuja criação 
tantos discursos parlamentares e antiparlamentares custou ao 
Tesouro, ainda se não constituiu. Ontem é que se espalhou, não sei 
com que dados, a nomeação do Dr. Francisco de Paula Cândido 
para presidente da cuja. O Dr. Paula Cândido foi um dos campeões 
do projeto de lei de salubridade pública, e passa por um dos nossos 
mais hábeis químicos. Seja quem for o nomeado, Deus queira que 
alguma coisa se faça para aquele fim, que interessa a todos. É 
altamente notável que nenhum passo mais se desse desde que 
cessou o terrível flagelo, cujos efeitos, aliás, ainda sofre o comércio. 
Essa inação somente se explica pelas dificuldades que em nosso país 
o individualismo a tudo opõe. 
 
A polêmica Ferraz-Leopoldo-Ferreira, etc. ainda continua, e, a falar 
a verdade, com fastio geral. Os serviços e os erros do inspetor da 
Alfândega estão mais que muito discutidos; a discussão nada mais 
de sério pode apresentar, e vai degenerando em chufas e doestos 
que nem acreditam aos que socorrem-se a tais meios, nem podem 
ofender o alvo a que são atirados. Ultimamente ocorreu um novo 
incidente entre os Ferreiras, proprietários do trapiche da Saúde, e o 
guarda-mor da Alfândega; foi um dos temas da conversação da 
semana passada. Eis o caso: 
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Os Ferreiras publicaram no Correio Mercantil uma correspondência 
de queixa contra o Leopoldo, porque este, a despeito de despachos 
do inspetor da Alfândega, lhes não queria dar guarda para um 
navio que devia descarregar carvão de pedra em um dos seus 
depósitos. O guarda-mor sai a campo em sua defesa; e apelida de 
trêfego intrigante ao Sr. José Rodrigues Ferreira, um dos três 
queixosos. Este, não satisfeito da réplica que fez pela imprensa, 
chama o Leopoldo à responsabilidade, e obtém que o réu fosse 
pronunciado, em primeira instância, a dois meses de prisão e multa 
correspondente à metade do tempo. O réu tem apelação para 
alguma das Varas Crimes, e funda a sua defesa em agressões que 
lhe foram dirigidas, e nas acepções que se podem dar à palavra 
intrigante, alegando que dela serviu-se no sentido de inimizar ou 
malquistar, desígnio que atribui ao dito Ferreira, em relação ao 
inspetor da Alfândega. A curiosidade pública aguarda a decisão 
final deste pleito. 
 
O comércio desta praça há muito pouco tempo que se acha sob a 
ação dos novos regulamentos e decretos. A bondade destes ainda 
não pode ser sentida, nem se tornaram visíveis os seus senões. Mas 
a opinião dos negociantes bem-intencionados e probos é que a nova 
legislação comercial há de trazer-nos benefícios muito reais, sendo 
de esperar que o governo se mostre dócil em matéria de tanta 
gravidade e que só as indicações da experiência podem tornar 
completa. A Junta dos Corretores, que, como sabe, é composta de 
cinco membros eleitos por todos os que legitimamente pertencem a 
essa classe, representou há algum tempo contra certo corretor, que, 
segundo essa, lhe faltara com o devido respeito. Qualquer que tenha 
sido o motivo, provavelmente a longa fieira de informantes por que 
passam tais negócios, o certo é que a representação não foi ainda 
decidida pelo governo. Em consequência deste fato, os membros 
que compõem a junta atual recusaram a reeleição; e o motivo da 
escusa sendo conhecido, os que se lhe seguiram foram 
sucessivamente esquivando-se, de sorte que a nova Junta de 
Corretores que deve servir no ano próximo ainda se não pôde 
organizar. 
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A Comissão da Praça do Comércio esteve ameaçada de sofrer igual 
contratempo. Não tendo aceitado o encargo os membros brasileiros 
que primeiro foram eleitos, nem os seus imediatos em votos, força 
foi proceder a uma nova eleição, e obtiveram maioria de votos os 
negociantes Teófilo Benedito Otoni e Antônio Gomes Neto. 
 
Por hoje aqui ponho o ponto final, adotando por assinatura o sinal 
dos cristãos, com que afugento as tentações, e que, demais, é 
também aquela de que se valem os analfabetos, que pouco menos 
são do que este seu ingênuo amigo e muito humilde criado. 
 

Jornal do Comércio de 23/12/1850. 
 

 
 

SEGUNDA CARTA 
 

Corte, 29 de dezembro de 1850: 
 
Deus lhe desse melhores festas do que as minhas, que não podiam 
ser mais prosaicas. Não pus o pé fora do meu tugúrio, e não houve 
vivente que de mim se lembrasse com um figo podre: o tempo de 
minhas glórias já lá foi, agora Desejos sempre vãos, reais só dores!... 
 
Mas o tempo vingou-me, com a peça que pregou à turba dos 
pintalegretes e loureiras. Choveu naqueles dias que parecia um 
dilúvio; se dura mais vinte e quatro horas, tínhamos o mar no 
campo de Honra. Enquanto os alfaiates e modistas riam-se dos 
fregueses que ficaram mamados e os confeiteiros e cabeleireiros 
arrepelavam-se, os donos das cocheiras de São Francisco de Paula 
esfregavam as mãos, davam pulos de contentes e acabavam os seus 
ímpetos, refrigerando as goelas com o britânico ponche. Assim é 
tudo nesta terra de transição: o riso de uns coincide com as lágrimas 
de outros; a chuva, que deve ter sido de ouro para a Califórnia de 
São Francisco de Paula, só trouxe lama àqueles infelizes: sobretudo 
sinto o desapontamento do Desmarais e do Silvain Jugand, cujas 
lojas estão que é mesmo um brinco. Mas quem lhes manda tratarem 
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com tanto desprezo a astrologia! Se consultassem as efemérides que 
aí se encontram em cada qual das mil e uma espécies de folhinha 
que vêm à luz neste Rio de Janeiro, ou se tivessem recorrido ao 
distinto astrônomo José Vitorino, saberiam que no dia 22 fez o Sol a 
sua entrada em Capricórnio e que o santo dia 25 foi de minguante. 
Ora, solstício e minguante (di-lo o Major, que é autoridade na 
matéria) quase sempre trazem enchente para os que alugam carros, e 
vazante para os que enfeitam cabelos, e vendem bugiarias. Ouviram, 
senhores parisienses da Rua do Ouvidor? Para o ano seguinte sejam 
mais avisados, e, quanto aos lucros cessantes deste Natal, resignem-
se, ou chorem na cama, que é lugar quente. Aconteceu-lhes quase o 
mesmo que todos os meses acontece aos encarregados da 
iluminação – desencontrarem-se da lua. 
 
Se até aqui tenho jovializado a respeito da logração dos casquilhos e 
dos mercadores de frangipanes e bonbons, outro tanto não posso fazer 
com o temporal que houve na véspera do aniversário do Homem-
Deus. A coisa esteve séria, como dizem os espanhóis. Minha avó 
tremeu como varas verdes, e ainda não pode conceber como as 
árvores não voltaram as raízes para o céu e as casas se não 
converteram em montes de lama. 
 

Não foi mais o pasmo e o gosto 
Na face lisa e vermelha 
De Noé, findo o dilúvio, 
Ao ver o arco da velha. 

 
O furacão desencabrestou-se do sudoeste pelas três horas da tarde, 
dando berros tão atroadores, e com tal violência impelindo a chuva 
que ao mesmo tempo se desencadeara, que a boa da velha em 
menos de quinze minutos tinha passado 30 rosários, e engrolado 
uma meia dúzia de vezes o Magnificat. A falar a verdade, o caso não 
era para tanto; mas sempre pensei que não ficasse em pé um só dos 
centos de pardieiros que aí estão ameaçando o vulto dos viandantes, 
e contra os quais são impotentes as leis dos homens. Nos domínios 
de Netuno o alvoroto e susto foram maiores; houve voltas, 
cambalhotas e encontrões de toda a laia. 
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O paquete de vapor Imperador, que nessa tarde devia sair para o sul, 
achava-se sobre uma boia entre o Arsenal de Marinha e a Ilha das 
Cobras quando sobreveio o furacão. Portando, pela espia, bateu com 
as costas no cais da ilha, e por um triz não entalou o escaler que o 
demandava desse lado, conduzindo o marechal Seara e sua família. 
Um rápido movimento das rodas para avante evitou tão feia 
catástrofe. Se o general acredita em agouros, deve tirar desse lance, a 
que felizmente escapou, muito bom presságio sobre o êxito da 
honrosa comissão que lhe está confiada. 
 
As Duas Irmãs (sumaca) fundeadas em frente ao Arsenal de Guerra, 
sob o peso da muita água que beberam, deitaram-se, mas não 
puderam conciliar o sono, porque os escaleres e lanchas do Arsenal, 
da fragata Constituição, da barca de socorro, da fortaleza de 
Villegaignon e de vários navios mercantes, não descansaram 
enquanto as não puseram de pé e livres da hidropisia, o que 
conseguiram pelas 9 horas da manhã seguinte. As lesões que 
sofreram não inspiram cuidado; partiram-se-lhes a verga do velacho 
e o vau do joanete. 
 
A polaca espanhola Ardilla seguiu o exemplo das Duas Irmãs; mas, 
por ser mais corpulenta, e pelo lugar em que estava, custou muito a 
levantar-se, e foi preciso ir à toa de um vapor, e suspensa por quatro 
barcas, para ser alijada na Gamboa, operação que só terminou no dia 
26, à noite. O casco ficou incólume; partiram-se-lhe o mastaréu do 
joanete grande, os vaus dos joanetes de proa e grande. 
 
A galera norte-americana Brazil, por estar perto da Saúde, não 
deixou inteiramente de sofrer. Caindo muito de um lado, meteu 
uma borda debaixo d’água, e assim escapou à tormenta. Levantou-
se sem que tivesse a mais leve mossa. 
 
O brigue escuna Vitória, que tem por missão socorrer aos aflitos, 
donde lhe vem o nome de barca de socorro, esteve em termos de 
pedir misericórdia, passando de agente a paciente. Caiu-lhe o raio 
em casa; mas não lhe causou outro dano que rachar-lhe o mastro 
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grande, e arrebentar-lhe os amantilhos que seguravam os escaleres 
içados nos turcos. 
 
O vento emborcou um saveiro da carreira de Iguaçu, mas salvou-se 
sem ferida no casco. 
 
O camarim donde SS. MM. Ilmo. assistem aos desposórios do mar 
com as embarcações fabricadas no estaleiro do Arsenal ficou sem a 
cabeleira de zinco, parte da qual foi-se pelos ares, e o restante 
pendeu do casco. 
 
O meu alvissareiro nada mais me conta a este respeito e por isso 
viro a folha. 
 
Há males que vêm para bem, diz o antigo adágio popular. As 
compensações são efeitos necessários das leis do mundo físico e 
moral, dizem os moralistas. A invernada dos dias de festa, que 
iludiu os cálculos de muitos e aguou o prazer de outros, tem sido 
recebida como anúncio de salubridade. O clima do Rio de Janeiro 
parece voltar às condições meteorológicas de que há anos aberrara. 
Com o verão principiaram este ano as trovoadas, que purificam a 
atmosfera, e as chuvas, que moderam os rigores da estação. Se o 
reaparecimento do fenômeno não for passageiro, digo-lhe muito 
concho que não temo a bicha que tantas vítimas devorou nos fins do 
ano passado e primeiros meses deste que está a findar-se. As 
derrubadas e novas construções, que têm destruído uma boa parte 
da nossa extensa vegetação, explicavam satisfatoriamente a 
degeneração do clima; se, porém, ele volta às suas leis antigas, 
 

Digam os sábios da escritura 
Que segredos são estes da natura. 

 
O Teatro de São Pedro de Alcântara vai entrar em uma nova fase de 
sua anômala e enredada existência. A decadência sempre crescente 
dos espetáculos, suas interrupções e embaraços, a continuada, e 
escandalosa luta entre os atores e a diretoria, que não podia pagar-
lhes sem grande atraso os vencimentos; todos estes fatos eram 
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sintomas assaz visíveis da moléstia mortal que lavrava naquele 
estabelecimento, o melhor que no seu gênero possuímos. Tão graves 
e ramas suas circunstâncias que, apesar do terrível aspecto da febre 
amarela, as Câmaras tiveram ânimo de ocupar-se com um projeto, 
cujas vistas, ao menos aparentes, eram garantir ao público distrações 
cômodas e regulares, e a par de nossa civilização, dando ao governo 
eficaz intervenção nos destinos de um estabelecimento que era 
auxiliado, e até aqui sem proveito, pelos cofres nacionais. Esse 
projeto foi prudentemente embargado na Câmara vitalícia por meio 
de um requerimento em que o Senador José Clemente Pereira pediu 
ao governo informações que exigiriam muito tempo, se de antemão 
se não soubesse que dependiam de documentos que, ou não 
existiam, ou não era da vontade de alguém apresentá-los. O governo 
nomeou uma comissão para colher os esclarecimentos que exigira o 
Senado, e que nada menos importava do que um pleno e inteiro 
conhecimento do ativo e passivo da sociedade e da moralidade de 
sua gestão. A comissão, de que fizeram parte o Dr. José Florindo de 
Figueiredo Rocha, Bernardo Ribeiro de Carvalho e Joaquim Pereira 
Viana de Lima, achou-se completamente às escuras, sem a mais 
fraca luz que a guiasse no labirinto de uma administração de muitos 
anos e de muitos indivíduos. Limitou-se ao que era possível, a 
computar o alcance da sociedade, que pelos próprios documentos 
da diretoria era de cerca de duzentos contos de réis. Deste dado, e 
do que era público e notório, concluíram os inquiridores que a 
sociedade estava irremissivelmente arruinada, que não a salvariam 
todas as loterias por extrair, ainda quando de chofre fossem todas 
realizadas. Companhia falida, completamente destituída de força 
moral, às cristas com todos os seus credores, não havia que hesitar, 
ou tirar-lhe a direção daquele estabelecimento, ou inutilizá-lo para o 
público, malbaratando ao mesmo tempo recursos que lhe eram 
subministrados pelo Tesouro. Logo que expirou o prazo do 
arrendamento do teatro, que, como sabe, é propriedade de dois 
particulares, Manuel Maria Bregaro e Joaquim Valério Tavares, o 
governo embaraçou a renovação do contrato, e começou a cogitar 
algum meio de regular o futuro. 
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Apresentaram-se-lhe diferentes pretendentes e diversas pretensões. 
Dizem que a este respeito ocorreram coisas lindas; mas nem as sei 
ao certo, nem quando as soubesse poderia entrar no programa 
destas missivas. O fato é que uma comissão, composta de João 
Pereira Darrigue Faro, Joaquim José dos Santos Junior e João Pedro 
da Veiga, está incumbida pelo Ministério de ensaiar a administração 
do teatro, mediante certa subvenção mensal, cujo algarismo ignoro 
se já está fixado. Deste ensaio se colherá ao menos uma base segura 
para qualquer arbítrio que o governo venha a abraçar, e creio que 
são estas as suas vistas, e as únicas a que anuíra, senão toda, a 
maioria da comissão. 
 
Em presença de tão grave emergência, vendo de um lado uma 
comissão que aos embaraços de seu novatismo reúne as dificuldades 
de um estado provisório, do outro uma companhia destroçada e 
decadente, receei que por muito tempo ficássemos privados dos 
divertimentos de Euterpe, Melpomene e Talia. Mas o Triunvirato 
acaba de tomar medidas que me restabeleceram um pouco o 
perdido ânimo. 
 
Já lá vai barra fora o paquete francês D. Pedro, que se fez à vela para 
o Havre no dia de Natal, e é portador de uma credencial que dá 
amplos poderes ao nosso encarregado de negócios em Nápoles para 
contratar uma primadona absoluta, uma comprimária, um primeiro 
tenor, um barítono e um primeiro baixo. O negociador Dr. 
Domingos José Gonçalves de Magalhães é amador, e conhece bem a 
nossa crônica teatral, 
 

... quae que ipse miserrima vidi, 
Et quorum pars magna fui... 

 
é, pois, provável que faça uma feliz escolha dentre as inúmeras 
vozes que abundam na nova Partênope. E mais ainda agouro um 
bom êxito à sua missão, porque os triúnviros larguearam-lhe meios, 
autorizando-o para ajustar a Fresolini e o Tamberlick, ou outros de 
igual força, pela não pequena soma anual de 150.000 francos, que no 
câmbio corrente dão mais de quarenta e sete contos, e que, divididos 
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pelas duas gargantas na razão de seu merecimento, as deixam bem 
aquinhoadas. Mas, até que se realize este lisonjeiro prospecto, 
ficarão os dilettanti sem gozarem as delícias de Euterpe, porque a 
velha companhia lírica pouco a pouco foi caindo aos pedaços e o 
restante está em debandada. 
 
Os Tati, pai e filho, e o Capurri vão para Pernambuco. E a Ida 
Edelvira foi-se para Buenos Aires, de onde lhe asseguraram 
1.200.000$ por três meses, passagem franca e um benefício. Ida 
parece pertencer à escola liberal, não se prende por muito tempo, 
gosta de dispor de si segundo os caprichos do momento. A nova 
diretoria fez diligências para renovar o seu contrato, mas debalde, 
porque, além da condição de 1.600.000$ mensais, que afinal foi 
aceita, a dona queria a liberdade de dar por acabado o contrato 
quando lhe aprouvesse, ou, quando muito, não queria prender-se 
por mais de quatro meses! Foi-se, e os seus frenéticos entusiastas, 
que tanto abusavam do direito de palmejar, cá ficaram, não sei se 
algum tanto corridos. 
 
No longo entreato em que temos de esperar pelos novos filhos de 
Partênope, teremos cenas de soco ou de coturno, e as ligeirezas de 
Terpsícore? A companhia de baile que ora existe resume-se em duas 
figuras – Baderna e De-Vecchi: poderemos ainda ver algumas 
repetições da Sílfide e do Lago das Fadas. Quanto à companhia 
dramática, o distinto ator brasileiro João Caetano dos Santos foi 
convidado pelo triunvirato para apresentar as condições com que 
dela se encarregaria como empresário. Levantou-se a excomunhão, se 
a havia, de que tanto se queixavam o ator e seus amigos. Ele deve, 
portanto, fazer de sua parte todo o sacrifício possível para 
reaparecer no palco do primeiro teatro nacional. João Caetano 
percebe por mês dos cofres gerais 2.000$, e da tesouraria provincial 
do Rio de Janeiro, 1.800$. A subvenção da província impõe-lhe o 
ônus de dar uma representação por semana no Teatro de Santa 
Teresa, em Niterói. O auxílio do Tesouro é de mão beijada. Recebe, 
pois, João Caetano 46.600$ anualmente para sustentar a companhia 
de que é diretor, e dizem, e eu acredito, que lhe não chegam. Mas 
não lhe acho razão, se é verdade que ele exige mais 1.000$ mensal 
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para sair do Teatro de São Januário e vir para o de São Pedro de 
Alcântara, estando reconhecido que as representações dramáticas 
deste último se têm sustentado sem dispêndio do Tesouro. 
 
As caprichosas pinturas do teto do teatro a que me tenho referido, 
pela ação do tempo e eflúvios do magno lustre, tornaram-se 
invisíveis; e tendo a extinta sociedade, por um respeito pouco 
discreto, conservado-as no statu quo, ao passo que forrara de papel 
paredes e camarotes, ofereciam o mais ridículo contraste, e 
abafavam a luz que lhes caía acima. Os novos diretores vão reparar 
essa falta de catóptrica, cobrindo a cabeça à semelhança do corpo. 
 
Madame Gudin, cujo infortúnio tem sido largamente discutido neste 
Jornal, essa vítima do sobredito malfadado teatro, escapará com 
vida, mas em estado lamentável. Os franceses aqui residentes 
dirigiram ao St. Georges, encarregado de negócios de sua nação, um 
“nós abaixo assinados” acerca da iniquidade que sofrera sua 
compatriota, St. Georges, que já tinha espontânea e energicamente 
reclamado do gabinete de São Cristóvão uma reparação satisfatória, 
enfiou com os patrícios, e, quanto a mim, sem razão. O 
procedimento dos franceses seria louvável ainda no tempo do 
antigo regime quanto mais sob uma Constituição que tantas vezes 
lhes recomenda – FRATERNITÉ. 
 
O Conselheiro Montezuma, candidato a uma das vagas que a 
epidemia abrira no seio da Câmara vitalícia, acha-se nesta Corte de 
volta da Bahia, sua província natal, onde foi, segundo os usos 
ingleses que ele tem procurado introduzir nesta terra cabalística, 
pleitear a sua eleição, que está seguríssima. Esteve lá enquanto as 
urnas conceberam, e retirou-se pouco depois do parto, a que assiste 
na capital. 
 
No dia 24 do corrente, prestou a dita personagem juramento de 
conselheiro de Estado no Paço da Boa Vista. 
 
Os apóstolos do deus Baco gostam de festejá-lo todos os dias, e 
principalmente nos de chuva. Um desses baquistas deu lugar à 
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seguinte história, cuja publicação estou certo há de descontentar ao 
nosso amigo Polidoro Quintanilha Jordão. Mas ele que tenha 
paciência que nós, e todos os seus conhecidos, fazemos justiça ao 
seu zelo e talento disciplinador. 
 
Era noite de Natal, e vinha um municipal permanente de cavalaria 
correndo a toda brida pelo Catete, com proa para a cidade. Na altura 
do Pocinho da Glória esbarra o outro em que vinha montado, e 
investe para dois carros que seguiam em sentido oposto. Param os 
carros e o assaltante lança as manoplas sobre as rédeas da parelha 
de um deles, no qual iam o Marechal *** e sua família. O general, 
saltando fora, perguntou-lhe o que queria, acrescentando: está 
bêbado ou doido? Custou-lhe o dito uma forte pranchada. Acode um 
dos filhos, e o crapuloso soldado desfechalhe uma cutilada, que 
felizmente deu no chapéu e, por isso, apenas produziu uma forte 
contusão. Neste entretanto acode alguém, e auxiliado pelo mancebo 
ofendido em si e na respeitável pessoa de seu pai, pôde conseguir 
que o furioso baquista se apeasse. Estava neste ponto a deplorável 
cena, a que em noite de Natal se viu exposto o General ***, quando 
chegaram um cabo e um soldado do mesmo uniforme, os quais 
contaram que o ébrio pertencia a uma patrulha rondante da Lagoa, 
da qual fugira por lhe ter o comandante dado a voz de preso em 
consequência do fogo que lhe ardia na cabeça. Não quis ser 
conduzido para o quartel senão amarrado, vontade que não foi 
possível recusar-lhe, e lá se acha em talas respondendo a conselho 
de guerra. Sinto o desacato de que foi vítima o marechal, mas não 
posso resistir ao comichão que neste momento sofro para recordar-
lhe o velho provérbio: “Boa romaria faz quem em sua casa se deixa 
ficar em paz.” 
 
A sentença a que foi condenado o Leopoldo pelo Juiz Municipal D. 
Luís de Assis Mascarenhas pende, em virtude de apelação por ele 
interposta, do Juiz Municipal Madureira Queiroz, substituto do juiz 
de direito da 1ª Vara Crime, Manoel Elisiário, que averbou-se de 
suspeito. 
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Foi preso em Goiás, e remetido para esta Corte à disposição do 
Ministro da Justiça, um Frei João do Lado de Cristo, conventual da 
Bahia, e missionário apostólico. Este frade, esquecido de que o seu 
lado é o de Cristo, como até lhe ensina o seu próprio nome, 
olvidando-se dos seus deveres de missionário apostólico, declarou-
se liberal, e converteu-se em missionário político. O seu novo 
apostolado começou em Minas, donde se passou para Goiás. A ser o 
fato como acabo de referir, e ouvi a pessoa sisuda, Vossa Majestade 
que é doutor dirá se o frade pecou ou não contra os cânones e as leis 
temporais. Quando o Sr. Frei João do Lado Liberal chegou a esta 
Corte, que foi a 24 do corrente, o Ministro Eusébio achava-se em 
despacho e por isso o oficial que acompanhava o preso não lhe pôde 
logo falar, e de seu próprio arbítrio conduziu-o para o quartel dos 
Permanentes, onde o deixou a bom recado. Seguiram-se dois dias 
santos, e daqui proveio o fato, que tanto escandalizou aos 
sentimentos religiosos de uma folha da oposição, de ficar o Frei João 
numa prisão militar até ao dia 27, em que foi transferido para o 
convento de Santo Antônio. É de esperar, à vista do que levo 
exposto, e creio ser verdade, que a prisão do Sr. Frei João do Lado 
de Cristo nos não suscite as mesmas dificuldades que ao Piemonte 
causou a deportação dos arcebispos de Turim e de Cagliari, que 
suponho não ter escandalizado às crenças religiosas dos defensores 
daquele missionário. 
 
No dia 26 do corrente, pelas 10 horas da noite, deu sua alma a Deus 
o primeiro construtor do Arsenal de Marinha, Joaquim José de 
Souza, primeiro tenente graduado da Armada, e cavaleiro da Legião 
de Honra. Cerca de 40 anos de não interrompidos e ótimos serviços 
contava esse benemérito cidadão. Sem teoria, era entretanto 
habilíssimo prático, e a seu talento e desvelo se deve à conservação 
de um grande número de nossos vasos de guerra, que foram por ele 
construídos ou consertados, no espaço de vinte anos que teve a seu 
cargo esse ramo do serviço naval. Um fato, bem digno de notar-se, 
ultimamente ocorrido, acelerou o progresso da hidropisia que o 
levou à sepultura; por ele, quem o não conhecia apreciará quanto 
era puro e fervoroso o zelo que aquele cidadão punha no 
desempenho de seus deveres. 
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A corveta Baiana, de coberta lavada, foi posta no estaleiro e 
construída até certo ponto segundo o risco que de suas habilíssimas 
mãos saíra. Quando se achava já em estado de não admitir 
alterações sensíveis, surge neste porto a corveta norte-americana 
Plymouth, que é de bateria coberta. Agradou o modelo a alguém que, 
sem atender, como atenderia qualquer, à impossibilidade de 
levantar um segundo sobrado sobre tão frágeis alicerces, fez com 
que se transformasse a Baiana em uma nova Plymouth. Souza 
reconheceu logo que a coisa era impossível, mas habituado a 
obedecer cegamente, não sabia retorquir a seus superiores; cumpriu 
com o coração apertado a ordem que lhe fora dada, e esforçou-se 
por operar o milagre. O resultado foi que aí está a Baiana, que tão 
bem ia conforme o risco do seu experiente construtor, sem poder 
sustentar-se em pé, porque, com a forçada alteração que sofrera, 
perdeu as condições de estabilidade. Tem-se mostrado renitente a 
quantas experiências a submeteram. Alastraram-na ultimamente 
com obra de trezentas toneladas de ferro, e ainda assim aderna, 
inutilizando a bateria de sotavento! Trata-se de dar-lhe mais 
estabilidade; mas, ou me engano muito, ou todo o trabalho e 
despesas serão perdidos. Nada se conseguirá enquanto a não 
arrasarem, restituindo-a aquilo para que desde o seu princípio foi 
destinada. O mal já não tem remédio; mas sirva isto de exemplo, e 
para o futuro não consinta nenhum governo que os sapateiros 
toquem rabecão. 
 
As últimas palavras do pobre Souza foram: “E não vejo navegar a 
Baiana!” Deus se condoa de sua alma, e o governo imperial lance 
piedosas vistas para a pobre família de tão honrado e dedicado 
servidor. 
 
Um dos meus Argos, que neste momento aparece-me, diz-me com 
muito mistério (e me pede que lhe recomende todo o segredo) que 
houve, nos primeiros dias deste mês, lá no empíreo, algum 
estremecimento, mas que foi tão fraco e passageiro que não 
transpirou. Como ele o soube é coisa que nem eu mesmo posso 
alcançar. Limito-me, portanto, a notar-lhe que o fenômeno 
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ministerial a que aludo precedeu muito a revolução atmosférica da 
tarde de 24. 
 
Saúde e patacos, como diz o citoyen Braz Tizana. 
 

Jornal do Comércio de 30/12/1850. 
 

 
 

TERCEIRA CARTA 
 

Corte, 5 de janeiro de 1851: 
 
Cheguei ao ano de 1851, e tenha Deus querido que outro tanto lhe 
acontecesse, além de todos os outros motivos, porque não quero 
relações, nem para o reino de Plutão, nem para os Campos Elíseos. 
Foi-se o execrável 1850 e não serei eu quem lhe há de fazer a 
necrologia; que a faça algum herdeiro pródigo, a quem a febre 
amarela protegesse; eu contento-me compor-lhe este epitáfio, que foi 
escrito para o de 1849: 
 

No teu manto ensanguentado 
Some-te, ó ano sem par; 

Que atrás de ti espantado 
Cá fica o mundo a chorar. 

 
A semana que findou ontem foi das mais estéreis; mas, ao despedir-
se, sempre deu-nos alguma coisa com que o vou entreter. O Jornal do 
Comércio publicou duas peças importantíssimas, que trouxeram logo 
à discussão os negócios do Rio da Prata, matéria velha e já adiada 
em todos os cafés causants: são duas notas, uma do ex-representante 
de Rosas nesta Corte, e outra do Ministro Arana, porta-voz e 
amanuense do déspota; foram ambas extraídas das folhas de Buenos 
Aires; a primeira se diz datada desta Corte em 28 de setembro, 
pouco antes da partida da legação argentina; a segunda é um mês 
mais atrasada. Só uma sede insaciável de escândalo, e a impostura 
de que Rosas tem feito o principal agente de sua política exterior, 
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poderiam autorizar a publicação daqueles documentos, sejam ou 
não verdadeiros quanto à época e lugar. 
 
Se eu não soubesse do ciúme que o General Guido, o único restante 
dos patriarcas da independência da sua pátria, causa ao feroz 
ditador, teria como a mais refinada hipocrisia o tom sério e grave da 
nota, a unção de que o ex-ministro nela se mostra possuído. Só o 
desejo de humilhar a um rival, e um inveterado hábito de cinismo e 
escândalo, aconselhariam a Rosas que obrigasse o ex-representante 
de seu governo a escrever em vida, para ser pública, a história 
íntima do seu procedimento em uma missão diplomática tão 
importante para Buenos Aires, como é, e será em todo o tempo, a do 
Brasil. O escândalo está encarnado nesse homem sem alma e sem 
coração, por isso quis dar aos povos civilizados exemplo sem igual 
nos fastos da diplomacia. Era também preciso descobrir-nos em toda 
a claridade as íntimas e afetuosas relações que ora existem entre o 
governo inglês e o de Buenos Aires, para que respeitemos a dupla 
aliança; as declarações de Guido satisfazem completamente a este 
fim e as que lhes servem de resposta apertam ainda mais os laços de 
tão natural e distinta união – a do implacável mazorqueiro com o 
governo de uma nação que quer à força libertar e civilizar as outras. 
– O cinismo da diplomacia em Buenos Aires teve, quanto a mim, 
outro fim que já deixei entrever: inutilizar o Guido para qualquer 
missão no Rio de Janeiro. A estima que este argentino aqui adquiriu 
entre as classes mais gradas, a particular consideração que soube 
merecer de Sua Majestade o Imperador, são as melhores 
recomendações para o ódio e desconfiança do tredo e despótico 
Átila das povoações do Prata. Guido foi obrigado a revelar que 
procurou, na última fase da sua missão, fomentar pela imprensa desta 
Corte e por suas relações, uma opinião favorável à causa do ditador 
argentino; que por um fanatismo imprudente não cessava de ter em 
movimento ministros, senadores, conselheiros, altos funcionários, 
gente de palácio, e toda aquela que pôde fazer servir à causa de seu 
governo!!! Que a diplomacia de Rosas é a mais alicantineira, e a de 
mais papelada que se conhece, todos o sabem; que a legação 
argentina nesta corte trazia em um contínuo rodopio todos os 
membros do gabinete imperial, que se metia por toda a parte como 
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piolho por costura, também era notório; que, porém, viesse ela a 
confessar em público que influiu em certas defesas que na imprensa 
do Rio de Janeiro se lhe fizeram, é o que ninguém esperaria ver; 
como ela pôde fazer servir à causa do seu governo altos funcionários 
e gente do palácio, é o que me não é dado apreciar. 
 
A fanfarronada com que Rosas reprova a demora do seu agente em 
pedir o passaporte e a ridícula bazófia de ter logo mandado pagar a 
quantia de 110 libras por que aquele ajustara a sua passagem e a de 
sua família no vapor Rifleman são meios desprezíveis a que se 
socorre o selvagem ditador para ostentar recursos que lhe faltam, e 
disfarçar o susto que lhe incute a atitude respeitável que vai 
tomando o Império. Creio, porém, que não conseguirá mais iludir-
nos quanto aos seus estratagemas e projetos, e que o gabinete 
imperial ter-lhe-á os envites, se, mais avisado, não abrir mão das 
suas insólitas exigências, e não puser cobro às suas grandes 
iniquidades. 
 
Vem agora a pelo falar-lhe da exoneração do Joaquim Marques 
Lisboa, de que alguns quiseram fazer um autem genuit, e que não 
passou do caso o mais simples e ordinário. Havia tempos que esse 
insigne oficial, em consequência de seu precário estado de saúde e 
de conveniências de família, solicitara a sua reforma militar. Não 
obstante, foi nomeado para comandar a fragata Constituição, e 
aceitou este encargo por lhe não ser atendida a razão de escusa que 
apresentou, a mesma com que fundamentara a petição de reforma. 
Pouco depois o governo exigiu dele maior sacrifício, confiando-lhe o 
comando da divisão naval estacionada no Rio da Prata, e 
ordenando-lhe que partisse para ali com a maior brevidade possível. 
Lisboa ponderou que seus incômodos se agravavam no mar, mas 
que, como militar e brasileiro, obedeceria, atentas as circunstâncias 
do Império e a natureza da comissão. Declarou que antes de seguir 
viagem desejava experimentar o estado dos navios que levava para 
reforçar a sobredita divisão, e exercitar as guarnições, e que não era 
este serviço compatível com a ordem que recebera para fazer-se à 
vela no dia 3 de dezembro último. Como era razoável, concedeu-se-
lhe o adiamento pedido; mas nas vésperas de sair com a esquadrilha 
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para cruzar por alguns dias fora da barra, piorou de saúde, e força 
foi anuir às suas primeiras instâncias, dispensando-o da comissão, 
que passou interinamente para o Capitão de Mar e Guerra Parker, 
que comandava a corveta D. Francisca, e é o oficial mais graduado 
dos que se acham naquela estação. O demissionário seguramente 
não leu o que a seu respeito e contra o Ministério se engendrou por 
ocasião desse sucesso; senão, teria retificado um erro em que 
venialmente ou de má-fé caíram seus oficiosos defensores. Disse-se 
que o atual Ministro da Marinha, quando no exercício de juiz de 
direito da cidade da Cachoeira, na Bahia, tivera com o Lisboa certo 
conflito, pelo qual lhe tomara eterna ojeriza: se deu-se o fato, outro 
era o juiz, segundo tradição digna de crédito. 
 
No nosso país, os argumentos pessoais são a lógica predileta de 
quase todos os publicistas e parlamentares. Quando nos curaremos 
desta safada lepra? 
 
Aos negócios do Rio da Prata prende-se o seguinte fato, que não 
pode deixar de causar-lhe a mesma agradável impressão que eu 
experimentei. São dois caciques que chegaram a esta corte para ver o 
monarca, e oferecer-lhe os serviços de sua numerosa tribo. O maioral 
chama-se Antônio Prudente, é homem de boa estatura, talhe 
proporcionado e airoso, de semblante prazenteiro e maneiras muito 
brandas. Fala o português quanto é preciso para se fazer entender. 
Sua tribo é uma das mais populosas que vagueiam pelo sertão entre 
o Rio Grande e São Paulo, e acha-se aldeada no lugar da primeira 
província denominado Nonoaí. A esforços do cacique deve-se este 
importante aldeamento, atualmente composto de 1.400 indivíduos, e 
que promete crescer com os recrutas que lhe afluem das tribos 
vizinhas. Atendendo ao estado das relações do Império com o 
famoso restaurador das leis de Buenos Aires, teve o diretor da aldeia 
a feliz ideia de enviar Antônio Prudente para o brigadeiro diretor 
geral, José Joaquim de Andrade Neves, no intuito de que este lhe 
proporcionasse uma entrevista com o presidente da província. Desta 
entrevista resultou a vinda do cacique e do seu imediato e parente 
do mesmo nome, em satisfação do intenso desejo que ele 
manifestara de ver e cumprimentar o Imperador. O indígena 
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conseguiu o seu desideratum, porque já foi apresentado a SS. MM., e 
acha-se metamorfoseado em capitão-mor das Maurícias, com farda 
vermelha e durindana à cinta. Não cabe em si de contente ao 
contemplar a maravilha do seu uniforme e armamento. Todos os 
dias, e um sem-número de vezes, orna-se com as suas vestes 
cortesãs e exercita-se no manejo de sua nova arma. Recebeu mais 
alguns outros brindes, como sejam fazendas para sua família, uma 
onça de ouro e uma espingarda de dois canos, coisas que também 
muito o penhoraram, e foram por ele cobiçadas. O companheiro de 
Antônio Prudente é menos interessante do que ele e menos 
civilizado, mas exprimiu os mesmos sentimentos e desejos, que 
foram igualmente correspondidos: a espingarda de dois canos foi o 
que mais o entusiasmou. 
 
Estes indígenas, cuja nação se ignora, não têm ideia alguma de 
nacionalidade, e são completamente alheios aos ódios que reinam 
entre os rio-grandenses e orientais; mas o sentimento de lealdade e 
gratidão parece dominá-los e, bem dirigidos, poderão servir-nos de 
ótimos auxiliares, se der-se o caso de uma guerra com o gaúcho de 
Buenos Aires. Antônio Prudente e seu companheiro Antônio 
regressam no primeiro vapor que seguir para o sul. 
 
Neste bom Rio de Janeiro, as questões de bastidores são as que mais 
cativam a atenção pública, a julgar pela atividade e calor da imensa 
turba de prosadores e poetaços que delas se ocupam; e como sobre 
esta razão assenta a de ser Vossa Majestade um dos tais pasmados, 
não posso deixar de aditar à minha última epístola o que 
posteriormente me chegou aos olhos e aos ouvidos. 
 
Apesar da experiência que tem o Dr. Magalhães de todos os 
mistérios do Teatro de São Pedro de Alcântara, quorum pars magna 
fuit, e posto que a sua lira seja uma das mais sonoras, a nova 
trindade diretora entendeu que devia dar-lhe um Cireneu, e para 
esse fim lá vai no próximo paquete inglês o Dionísio Vega, mestre 
da companhia de canto tão iniciado como o poeta nos segredos de 
Eleusina, porém mais competente do que ele para medir o volume, 
extensão, timbre, e cadência das vozes, e para classificar as 
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gargantas, segundo os preceitos de Euterpe. Além das cinco 
primeiras partes de que reza a minha anterior, virão também quatro 
coristas e algumas segundas bailarinas. 
 
A nova diretoria alugou o teatro pela não modesta quantia de 
12.000$.000$ anuais, com o contrapeso de pagar o aluguel desde o 
dia 1º de novembro de 1850. Quando a defunta sociedade, que Deus 
haja por lá ad perpetuum, principiou os seus infaustos dias, obteve o 
teatro por 8.000.000$; mas como se foi tornando muito morosa nos 
pagamentos os proprietários entenderam que se deviam indenizar 
da mora elevando o aluguel, que sucessivamente foi subindo até 
parar naquela quantia. O triunvirato Pedro da Veiga, Faro e Santos 
Júnior é credor do mais ilimitado conceito; mas os donos da casa 
habituaram-se a calcular com a parcela de 12.000$ nos seus estirados 
orçamentos e não se podem dar agora ao penoso trabalho de 
substituí-la por outra menor, ainda que não nominal como era 
aquela. Os triúnviros curvaram o colo à lei da necessidade, e por 
tudo estiveram até mesmo pela condição de correr o aluguel de 1º 
de novembro conquanto só Deus saiba quando lhes serão entregues 
as chaves do templo. 
 
Ia esquecendo-me dizer-lhe que têm eles uma grande garantia 
contra qualquer abuso que a este respeito possa haver da parte dos 
inventariantes e herdeiros da defunta; e vem a ser embargar-lhe os 
trapos para indenização do prejuízo da demora. 
 
Quando a alma sofre, o físico é também afetado, e vice-versa, ponto 
este em que os doutores de todas as seitas estão concordes. O estado 
moral e espiritual do Teatro de São Pedro de Alcântara foi-lhe 
minuciosamente descrito; agora saiba que o corpo acha-se também 
assaz doente, conforme o parecer de um perito. A parede do lado de 
São Francisco de Paula perdeu o aplomb, ou criou barriga, 
intumescendo para o lado exterior cerca de 27 polegadas contadas 
como o devem ser e Vossa Majestade o compreende; a 
protuberância do lado da Lampadosa é apenas coisa de 21 das ditas. 
As paredes do centro estão rachadas. À vista do exposto e do mais 
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que, por inútil, deixo de considerar, conjeture quando ali teremos 
espetáculos. Largos dias têm cem anos. 
 
Um Idista, que se presume muito informado dos atos e intenções do 
seu ídolo, contestou a exatidão das notícias que dei acerca da 
cantora viajante. Assegurou que não pedira 1.600$, e que não 
recusara escriturar-se por quatro meses. Quanto à pecúnia, à fé de 
quem sou, afirmo-lhe que o vi escrito por letra muito conhecida, em 
certas condições que, por parte da dona, apresentou pessoa 
legitimamente autorizada. Agora, pelo que diz respeito ao tempo, é 
verdade que a dita senhora sujeitava-se a uma prisão de quatro 
meses, ficando à empresa a obrigação de aturá-la por doze, quer 
quisesse ou não, se seus inconstantes devaneios assim o exigissem. 
Mas esta proposta de quatro meses para si, e doze para a empresa, 
fora o seu ultimatum, e não primeira e única proposta. E basta. 
 
A Baderna e o Maestro Gianini também vão mostrar-se às margens 
do Capiberibe, e aí passar uma parte do tempo que tem de durar o 
eclipse do São Pedro de Alcântara.  
 
A iluminação desta cidade ainda é a mesma do seu tempo, sem tirar 
nem pôr: de azeite, e muito limitada, de luz fátua, e ainda assim em 
extremo sensível à influência lunar. As suas luzes continuam a ser 
como aquelas de Milton, que apenas davam a claridade necessária 
para fazer as trevas visíveis. Temos progredido a muitos respeitos, 
mas no tocante a este artigo paramos como se tivéssemos feito um 
grande esforço: nem ao menos se tem querido passar para a luz do 
chamado gás hidrogênio líquido, dez vezes melhor e pouco mais caro. 
Entretanto, se há ruas, becos e esquinas que devam ser alumiados, 
são os do Rio de Janeiro, onde o menor e mais asseado dos perigos é 
o de uma queda de quebrar queixo, ou de uma topada de arrancar 
unhas. Outrora houve veleidades de aplicar a esta terra de macacos 
o uso da iluminação por gás, geralmente adotado na Europa desde 
1822; mas os trabalhos que então se fizeram, aliás bem esclarecidos e 
convincentes, ficaram à margem até hoje. Presentemente, que a 
química se ostenta galharda, repete-se a tentativa, e até ouvi que já 
existe privilégio e empresário. 
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Os primeiros pretendentes a essa empresa foram Mr. Milliet e 
Comp; seguiram-se-lhes pouco depois dois outros, Mr. Charollais e 
os senhores Ireneu e Comp., proprietários da fábrica de fundição da 
Ponta d’Areia; todos, ao que parece, bem habilitados, e alguns com 
recomendações especiais. No vapor inglês Esk, recém-chegado, veio 
um outro candidato, Mr. Camille Frédéric Adolphe Schweppe, 
diretor da fábrica de gás da cidade de Angers, em França, que se 
propõe ao mesmo fim como procurador de um dos diretores das 
oficinas de gás em Lisboa. Não faltam pois empresários, e talvez, 
haja demais: teremos, porém, iluminação de gás? Dicant Paduani. 
 
A química tem andado por aqui muito na ordem do dia. Um Dr. 
Abreu, médico, natural da província do Rio Grande do Sul, e há 
pouco recém-chegado da Europa, onde foi estudar a expensas dos 
cofres provinciais, obteve do Ministro do Império dar gratuitamente 
algumas lições de Medicina Legal em uma das salas do Museu 
Nacional. Saiu-se otimamente, e seu maior elogio está no numeroso 
e ilustrado auditório que o não abandonou até o fim do curso. 
Findas estas lições, o mesmo talentoso e aproveitado doutor 
convidou o respeitável público para ou vir-lhe algumas ideias sobre 
o gás de iluminação. Posteriormente ouvi que esse assunto ocupava 
a atenção do governo, que Sua Majestade o Imperador assistira às 
lições do esperançoso químico, e que este tivera também em vista a 
indústria de iluminação da cidade por meio de gás, para a qual um 
pretendente, Mr. Milliet, o convidara. Mais tarde, dizem-me que 
houve uma iluminação de gás no edifício da Escola Militar, dirigida 
pelo Dr. Capanema, lente da mesma Escola, e que na Alemanha se 
aplicara especialmente às ciências físicas. O gás foi extraído da 
mamona e, atravessando delgados tubos de chumbo colocados ao 
longo das paredes de uma sala, inflamava-se ao sair de bicos 
verticais de latão regularmente espaçados. 
 
Tudo isto, assim a exposição oral e demonstrações experimentais do 
Dr. Abreu, como a iluminação do Dr. Capanema, pode agradar, 
como um público testemunho de que, com efeito, aventava-se o 
melhoramento da iluminação da cidade; sob outro ponto de vista, 
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tais fatos em nada interessam, porque deles não se colhe nenhuma 
novidade. A questão é saber se o governo está disposto a realizar 
essa empresa, por toda a parte assaz conhecida, e se há pretendente 
que mereça confiança e ofereça condições aceitáveis. Se há receios 
dos acidentes a que é sujeita a iluminação do gás, esses receios são 
indignos de um país já tão civilizado como o nosso; e nesse caso 
nem as lições do Dr. Abreu, por mais instrutivas que fossem, nem a 
iluminação do Dr. Capanema, por mais brilhante que saísse, 
poderiam desvanecer o pânico geral. Acredito que não será por tão 
pueril motivo que deixaremos de proscrever para sempre os 
lampiões de azeite; mas, se fosse esta a causa, haveria um meio 
seguro de removê-la, que, com toda a sinceridade de que tenho 
dado provas, vou propor-lhe, e aos sábios que me lerem: iluminar as 
eminências que cercam a cidade, tirando dentre nós os explosivos 
depósitos que assim, se viessem a rebentar, não nos ofenderia cá 
embaixo; uma tal iluminação poderia até ser feita com todo o 
capricho da arte, para reunir o útil com o belo; e com o tempo viria 
descendo para este vale de lágrimas no sentido inverso da 
civilização, que parte dos centros das povoações para as matas e as 
montanhas. Confesso-lhe que estou enamorado deste projeto, que 
pelo menos daria mais glória em sua refutação aos nossos químicos, 
do que o trabalho que eles há pouco tiveram de mostrar-nos a 
possibilidade da iluminação por meio de gás, se tais foram as suas 
sinceras vistas. 
 
Não sei o que mais pretende de nós a nossa sincera aliada. Pôs-nos a 
faca aos peitos e exigiu de chofre todas essas medidas de repressão 
do tráfego de africanos, que, se fossem tomadas mais de espaço, e 
sem a ameaça de uma guerra externa, seriam mais bem aceitas, mais 
bem entendidas e mais discretamente executadas. O Brasil, para 
acalmar as iras do acer e iracundusPalmerston, impôs-se o maior dos 
sacrifícios sem ter prévia e prudentemente prevenido o 
desenvolvimento de seus necessários efeitos. E dizem que ainda não 
está contente o seu representante nesta Corte! A esquadra do 
Almirante Parker virá da Grécia para o Rio depois de se ter 
refrescado em Lisboa?! 
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O bon vivant Merolla, como lhe chamou certo periódico desta corte 
em outro tempo, e que aqui esteve como encarregado de negócios 
de Nápoles, volta para o Rio com o caráter de ministro residente. 
Custa a crê-lo, porque é sabido que sua senhoria não vivia nesta 
corte em muita harmonia com as pessoas que mais respeito e 
dedicação lhe deviam merecer. 
 
Cheio do mais profundo pesar lhe comunico que morreu ontem a 
negrinha monstro; sim, a negrinha monstro! Mas não morreu 
monstruosamente; acabou como as negrinhas ordinárias, de uma 
invasão de bexigas, e a esse acontecimento nenhum outro notável 
precedeu. O senhor, o empresário, está, dizem-me, inconsolável... 
coitado! tem nas suas contas o documento mais comprobatório do 
grande número de parvoalhos que habitam nesta cidade; mas tais 
eram as contas que fazia que está qual outro Pedro Sem. Se eu 
tivesse a dita de o conhecer, lhe aconselharia que convidasse os tais 
parvoeirões, e por duplicado preço, para verem o estado ainda mais 
disforme em que a erupção variolosa deverá ter posto o seu 
monstrozinho. 
 
Há dias que cessaram a trovoada e a chuva com que éramos todas as 
tardes obsequiados. O calor de 86 graus de Fahrenheit vai incutindo 
algum pânico, e, no estado em que se acham os espíritos, os boatos 
falsos e aterradores circulam livremente. Eis a informação que recebi 
de pessoa competente: 
 
Tem havido um ou outro fato isolado de febres graves, revestidas de 
alguns caracteres da epidemia do ano passado, mas não posso por 
ora acreditar que a constituição médica atual se caracterize por esses 
casos, que não parecem ser mais do que febres perniciosas, próprias 
desta quadra no Rio de Janeiro, oferecendo somente alguma 
diversidade em suas manifestações. É a lembrança ainda muito 
fresca da epidemia fatal de que fomos vítimas, que tanto tem 
assustado, e feito crer a muitos que estamos de novo de braços com 
o flagelo. 
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Sou da opinião do doutor cujas palavras acima transcrevi, mas não 
cessarei de gritar: cuidado, Sr. Paula Cândido! olha que toda esta 
cidade está com os olhos em cima do presidente da Comissão de 
Higiene Pública! 
 

Jornal do Comércio de 06/01/1851. 
 

 
 

QUARTA CARTA 
 

Corte, 12 de janeiro de 1851: 
 
Ora vamos lá cumprir a nossa devoção: no conceito de certos 
Aristarcos, ou profanos, deveríamos dizer – a nossa pieguice 
semanal. Batizem-me como quiserem, já agora estou lançado no 
tempestuoso pélago, e qual Judeu Errante, ouço sempre uma voz 
que me grita: Caminha! Caminha! 
 
Ainda que em matéria de literatura eu seja a alguns respeitos do 
ancien régime, bem que me pese, hei de ser nestas missivas um pouco 
romântico, na mistura da vida com a morte, da noite com o dia, do 
calor com o frio, em uma palavra, de alhos com bugalhos. 
Começarei hoje pelo que mais me falta: o ouro está por baixo e o 
papel de cima! Dir-se-ia que voltamos ao tempo das onças; mas a 
verdade é que estamos nas vacas magras, como dizem os nossos 
politicões. Não passa o caso de um glisséou pas-des-deux, em que o 
governo faz De-Vecchi e a Bolsa de Baderna. Os espectadores 
forçados deste espetáculo é a turba dos empregados públicos, estas 
sanguessugas insaciáveis do nosso Tesouro, salvo as honrosas e 
honradas exceções. Por toda a parte reluz e tine o precioso metal em 
moedas de duas, quatro e cinco oitavas, novinhas do trinque. Estas 
damas, de ordinário tão queridas, hoje sofrem seus desdéns: que a 
Bolsa o faça, tem para isso o seu caráter volúvel, e a opinião de M. 
George Rucker, que muito receia das inundações auríferas da 
Califórnia; mas que os pingantes e famélicos filhos da Folha também 
se mostrem esquivos e soberbões é o que só se explica pelo 
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progresso que temos feito nas quatro espécies da aritmética. A Bolsa 
pôs o câmbio lá na altura de trinta e meio, o governo responde a este 
movimento da sílfide com chuva de ouro, obrigando os fregueses a 
aceitarem por quatro o que, segundo a pirueta da praça, não vale 
mais de três mil quinhentos e quarenta. Mas não é esta a única razão 
da baixa em que aqui caíram as damas californianas; tornamo-nos, à 
força do longo hábito, tão papelões, que temos menos escrúpulo em 
receber uma das cédulas que se fabricam lá no Porto, do que uma 
moeda de ouro cunhada na fábrica nacional; anima-nos mais o 
volume de um maço de papel pintado, do que o peso de dobra do 
valor em ouro. O auri sacra fames do imortal Virgílio mudou-se para 
nós em papyri sacra fames. 
 
Veremos quando cessa o tal dueto, qual é o mais forte e ágil dos dois 
dançantes; eu vou pela Bolsa e sua numerosa família de cambistas. 
Se aceitar a aposta, marque-lhe o preço, considere-a desde já feita, e 
conte que me poderá pagar em ouro, que não recuso. 
 
O Rio de Janeiro tem mudado tanto, que custa a conhecê-lo. Com a 
inocência perdeu a graça, o gosto, o espírito, o sentimento e as 
devoções tradicionais. Se não erro, é o reverso das vantagens que 
temos colhido da emigração europeia. Em outros tempos, que ainda 
não vão muito longe, o que não havia pelo verão! Que louçania, que 
festas, que movimento e entusiasmo! Todas as fadigas do ano se 
esqueciam nesse dourado período do clima irregular dos trópicos. 
 
Todos riam, todos gozavam, cada qual, senão à medida dos seus 
desejos, tanto quanto lhe era possível. Graças à indefinida e bela 
variedade de nosso solo, combinavam-se os prazeres da cidade com 
as delícias e simplicidade da vida bucólica. Era ao mesmo tempo um 
salmo e um idílio, um baile de corte e um presépio. Hoje a cidade e 
o campo quase parecem um exílio. O egoísmo e a desconfiança, a 
avareza e a miséria, a hipocrisia e a impiedade crestaram-nos todas 
as flores da alma e do coração. E não o atribua à melancólica e ainda 
viva recordação dos horrores do ano que findou: a mudança é-lhes 
muito anterior, desde a infância que estamos habituados a misturar 



35 

 

as lágrimas com o riso; este mundo não é de agora que se chama um 
vale de lágrimas. 
 
Passamos a festa da Epifania como a do Natal; não somente eu, que 
lhe não admiraria, mas a quase totalidade dos meus conterrâneos. 
Houve comezainas, mas alegria ruidosa e bom tom, era um dia! A 
Physiologie du goût, de Brillat-Savarin, dominou soberanamente em 
quase todas as reuniões. Estamos tão desnaturados, que poucos 
deixaram de preferir um croquete a um olhar apaixonado. 
 
O simpático democritano (olhe que não é democrático) 
desembargador Luís Fortunato formulou nos termos mais 
eloquentes e persuasivos um protesto contra a decadência de nossos 
inocentes costumes. Na Noite de Reis, como lhe é de antiga usança, 
teve o seu palácio do Rocio brilhantemente iluminado a 
espermacete, e franco à população prazenteira e concertante. Ali 
entraram, dançaram e cantaram, ouviram e gozaram, não só os 
conhecidos e esperados, como todos os que tinham um pouco de 
desembaraço. Os entusiastas de Brillat-Savarin lá acharam com que 
entreter-se largamente. Foi uma reunião que recordou os antigos 
tempos, e em que se deram as mãos a sincera e sedutora 
hospitalidade dos proprietários, seu bom gosto e largueza, a festiva 
harmonia dos visitantes e seus vestidos de fantasia. Deus dê muitos 
anos de vida ao desembargador Luís Fortunato e a sua muito digna 
família. 
 
No bairro do Catete, o nosso Faubourg St. Germain, alguma coisa 
houve que merece honrosa menção, já pelo seu valor intrínseco, já 
pelo estimativo devido à raridade. Formou-se ali no saudável sítio 
das Laranjeiras um nueroso e luzido Reis, composto dos adultos e 
menores de famílias das mais gradas do lugar, que fez diferentes 
incursões com o mais feliz êxito. À frente iam os três Reis Magos, 
vestidos a caráter, e montados em garbosos e bem arreados ginetes. 
Vinham-lhes à retaguarda três bojudos ônibus (provavelmente de 
aluguel); o primeiro conduzia nove inocentes vestidas irmamente e 
ladeadas de suas afetuosas mães; o segundo transportava uma carga 
do sexo masculino inteiramente a semelhança da que ia na frente; o 
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terceiro, finalmente, levava em seu seio o grosso da caravana e toda 
a sua bagagem. O diretor do bando musical e dançante, todo 
composto de curiosos, era o argentino Martinez anti-selvagem-
unitário; que é mestre de dança; tinha de ajudante seu irmão, que 
sabe dizer no piano o que ele executa com as pernas. Entre as 
pantomimas que os anjinhos de um e outro sexo dançavam, notava-
se uma que consistia em elegantes saltos ao redor de uma coluna 
volante ornada de compridas fitas escarlates e brancas tendo por 
capitel um globo, do qual, de espaço a espaço, saíam passarinhos 
enfeitados com fitas de variegadas cores à imitação das pombas que 
Mme. Senge soltou ao despedir-se dos lisbonenses para sua viagem 
aerostática. 
 
Ao dançarem os meninos entrelaçavam-se nos delicados e 
matizados galhardetes do pião, oferecendo a mais linda perspectiva; 
com a habilidade da sílfide desprendiam-se rapidamente e tomavam 
novas posições. Às belezas de Terpsícore, seguiram-se harmoniosos 
duetos de certa beldade com um interessante cavalheiro. Terminou 
a festa, para que nada lhe faltasse, com algumas modinhas da terra 
cantadas ao violão por um amável patriota: é sujeito que tem muito 
chiste e expressão. Coube a dita da primeira incursão ao Sr. Luís 
Augusto Ferreira de Almeida, cuja rua tem nome de homem, coisa 
de minha especial embirrância; a segunda fez em casa do Dr. Irineu, 
habitante do aristocrático Catete, e com a terceira foi obsequiado o 
Sr. José Maria do Amaral, vizinho dos pacíficos e divertidos 
invasores. Às quatro horas da manhã do dia 6, quando eu vingava-
me da sensaboria da noite anterior, abeberando-me sobre os lençóis 
da minha enxerga, recolhia-se o vistoso bando para descansar da 
passada vigília. 
 
Disse-lhe que a febre amarela não era causa eficiente da monotonia e 
tristeza em que ora vegetamos. Além de que as indigestões são 
frequentes, há outro motivo em que fundo este meu parecer, que 
submeto ao dos doutos. Não há pânico, nem fatos que o incutam. 
Têm aparecido, sejamos francos, uns três ou quatro fatos da maldita, 
bem averiguado o de certo guarda da Alfândega, cuja morte foi 
atestada por um dos clínicos de mais reputação e autoridade moral 
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do Rio de Janeiro. Mas esses casos nada têm de extraordinário, após 
uma epidemia que tão extensamente propagou-se, e por tanto 
tempo perseguiu-nos. É aqui que se pode, falando à francesa, dizer 
mon cher, ça va sans dire; eram favas já contadinhas no prognóstico de 
Hipócrates. Mas o que é certo, e o digo ex-cathedra, é que a 
constituição médica atual é, senão melhor, ao menos igual a de 
muitos dos nossos saudosos anos. Se não fora o andaço próprio 
desta estação, as febres intermitentes, que nem por isso se têm 
apresentado com muito feio sobrecenho; se não fora também o 
aparecimento de algumas gastrepatites, para que muito contribui a 
gastrimargia; se não foram moléstias agudas e súbitas do cérebro, e 
a continuação do velho e impertinente sarampo, da velha e 
esquálida bexiga, dir-lhe-ia que havia epidemia de saúde, real e não 
fictícia como a de ouro, de que primeiro falei. O terror que se 
apossou de alguns ânimos tímidos com a aparição de três ou quatro 
fatos sinistros a que acima aludi, e de alguns casos graves revestidos 
de certos caracteres da bicha, e outrossim a alegria que pelo mesmo 
motivo se divisava no semblante dos mata-sanos que estavam 
debaixo da figueira à espera da segunda colheita, como que se vão 
dissipando à vista da escassez de vítimas, cujo número decresce 
todos os dias: e é provável que a salubridade vá sucessivamente a 
melhor, se as condições atmosféricas continuarem como até hoje, e 
máxime se as trovoadas se renovarem, o que parece provável, 
atentas as mudanças que há dois dias se têm operado nos espaços de 
M. Pettin. Ontem à noite choveu, que encheu-me as medidas, físicas 
e morais. 
 
Se tal é a confiança que inspira o nosso estado natural, animam-me 
ainda mais os esforços com que vai despontando o Conselho de 
Higiene Pública. Anunciou-se por uma série de portarias, de que foi 
buzina a Câmara Municipal, e que, se não expirarem aos ouvidos 
dos fiscais, garantem-nos a destruição de algumas pocilgas, e a 
extinção de alguns focos de escândalos e podridões. Até a poeira 
não terá mais licença para passear a todas as horas como era do 
antigo e indisputável direito. A detestável democrata há de abater o 
colo sob os grossos e fortes seringatórios que lhe fazem os 
carroceiros por meio de tubos de folha adaptados horizontalmente à 
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torneira dos seus ambulantes chafarizes. Este entrudo ainda não 
chegou à minha rua, mas espero em Deus que não seremos 
esquecidos. A moda é europeia, e oxalá pegasse para sempre; mas 
duvido! porque trata-se de utilidade pública, e não de omelettes 
soufflées e omelettes au rhum ou de algum novo modelo de calças e 
casacas, última expressão da elegância parisiense. A Comissão 
escreveu um bonito exórdio, quero ver todo o seu discurso e 
apreciar os seus efeitos. Ver para crer será preceito não repassado de 
fé, mas é do apóstolo São Tomé e confirmado pela experiência das 
coisas humanas. 
 
Entra também na higiene pública a boa iluminação da cidade: não 
me demorarei em demonstrar esta proposição, que se torna evidente 
à simples lembrança dos execráveis encontros a que a escuridão nos 
expõe. Mas pertence especialmente aos domínios da polícia, e esta, 
que neste ponto, como todas as nossas autoridades a respeito de 
abusos, é conservadora, quer passar-se para as fileiras dos 
reformadores. Desenganada, ao que me dizem, de que nada há a 
esperar do sistema por que até hoje se tem feito esse serviço, ou 
antes desconfiada dos empresários ou administradores que o têm 
dirigido, tenta um meio de reforma, que terá ou a vantagem de 
melhorar o que existe, ou de alumiar a nova vereda que mais 
convenha seguir para chegar ao fim. A ideia é a mais simples 
possível, e a que primeiro poderia acudir a quem pensasse em coisa 
tão insignificante, excitar a emulação, dividindo a cidade em dois 
distritos e dando a cada um a sua espevitadeira. E como a rivalidade 
é nestes casos mais eficaz que a emulação ou esta pode ser iludida, 
se as duas espevitadeiras se entenderem entre si, bom seria que a 
nova não fosse conhecida da velha; creio que é justamente o que vai 
acontecer. Ficará o atual administrador, mas terá por colega pessoa 
que entreterá com ele as mesmas pacíficas e simpáticas relações que 
reinam entre os cães e os gatos. Mas a polícia, para ser justa, não 
deve esquecer-se de que saco vazio não se põe em pé, ou que não 
pode haver luz sem torcida e azeite. Há bons seis meses, segundo a 
informação que tenho, que o pessoal e material da iluminação estão 
por pagar! 
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Desde julho próximo passado até hoje não tem a Secretaria da 
Polícia podido liquidar essas contas. Foi nos primeiros dias de 
dezembro que começou o pagamento de um semestre vencido em 
junho! Se a polícia é tão dorminhoca, que muito é que também o 
sejam os acendedores de candeeiros, que andam sempre mais 
estrenoitados do que ela? Contas, que apenas constam de um ponto 
dos empregados, e de 4 ou 5 documentos dos fornecedores, são 
trabalho muito somenos à capacidade de qualquer amanuense 
praticante, para que ele o não possa efetuar em 24 horas, ainda que 
sejam de verão. Dessa negligência resulta que os pobres feitores são 
obrigados a rebater os seus mesquinhos ordenados que não 
excedem de 20$ a 24$. Tenha paciência a Sra. Polícia, isto é demais: 
mercenarius dignus est mercede sua; e, se não corrigir-se, em todos os 
sinistros que me causar a escuridão da cidade hei de também 
praguejá-la. 
 
E a propósito, bem diz a crença popular que neste mundo pagamos 
uns pelos outros: o pedestre e o oficial de justiça que foram convidar 
Mme. Gudin para ir conciliar-se com o inspetor do teatro, o 
subdelegado do Sacramento, foram demitidos; mas sua senhoria ? 
fica gravemente doente de uma dor de barriga, que Deus o livre. E o 
mundo há de ser sempre assim; desengane-se meu caro amigo! 
 
E ainda a propósito da polícia: na noite de 6 do corrente, um magote 
de capoeiras em número de trinta, se não mais e armados, pôs em 
alvoroto toda a Rua de São José. Assassinaram um preto, Frederico, 
e feriram gravemente o preto Tomás, escravo dos charuteiros 
Hernandes e Montes: não está excelente este meio de festejar o dia 
dos Reis? Patrulhas? Nem o rastro lhe viram. Dizem-me que dois 
dos tais capoeiras pararam junto à porta de certo inspetor do 
quarteirão da Rua da Ajuda e aí se demoraram contando as façanhas 
que haviam feito: o inspetor fez ouvidos de mercador e a vista 
gorda, e deixou-os irem-se em santa paz: “estou isolado”, foi a 
exclamação que lhe ouviram! Os capoeiras no Rio de Janeiro são 
hidra de Lerna, com que há muitos anos debalde batalha a polícia. 
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Não tenho tempo para decifrar e coordenar as notas do meu 
canhenho, e, portanto, não há remédio senão infringir as leis de 
Genuense e Quintiliano: já o tinha dito em meu preâmbulo, mas 
tenho tanto medo dos críticos, a cujas vistas me expus! O governo 
resolveu estabelecer no saco de Jurujuba, em o lugar chamado ilha, 
um lazareto destinado para gente do mar: deve inaugurar-se no dia 
14, e sem formalidades. Trata-se de estabelecer, também na 
Jurujuba, e em lugar apropriado, outra casa para onde serão 
desembarcadas as praças incólumes dos navios em que se 
manifestar qualquer epidemia. São medidas preventivas que não 
assustam, e antes se louvam e se pedem; assim sejam elas bem 
entendidas e duradouras! 
 
O presidente do Rio de Janeiro segue à risca o antigo adágio – o 
seguro morreu de velho – foi o que ouvi a certo má língua, por que 
sua excelênciasafou-se para a Serra no dia 30 do mês último, e então 
aconteceu falar-se muito em um caso de febre amarela. Não se pode 
ser autoridade hoje em dia! Até exigem que se não preserve da febre 
amarela! 
 
O Teatro São Pedro de Alcântara parece que não ficará em completa 
noite até a chegada dos novos cantores que se foram buscar à Itália. 
Os triúnviros pretendem ir matando o tempo, tanto quanto o 
permitirem os imprevistos recursos e destroços da companhia lírica 
que encontraram. Há dias aportaram a esta cidade dois cantores, 
que estrearão no dia 15 do corrente: a Sra. Landa, que suponho ser a 
mesma que esteve em Lisboa, e cujo método de canto, segundo a 
Revista Universal, se aproxima do de Malibran, e o Sr. Vasco, de 
quem não há notícia escrita, que eu conheça. 
 
Vitor Manoel Pareto, cidadão sardo, assinou termo na Secretaria de 
Polícia de sair do Império dentro em 25 dias. É o proprietário do iate 
que o vapor de guerra Urânia apresou com africanos boçais na Ilha 
Grande de Fora; todos o dizem, mas ninguém o pode provar. A 
guarnição, sendo interrogada pelo auditor da Marinha, respondeu 
que ela e tutti quanti estavam a bordo eram passageiros; o capitão, 
piloto, contramestre, marinheiros, etc., todos foram-se nas asas dos 
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ventos, ou sepultaram-se nas ondas do Atlântico! Tanto é verdade, 
que o barco vogava à la merci des vents et des flots, e por isso 
entregou-se nos braços do Urânia. A chave deste enigma está em 
que a lei penal de 4 de setembro do ano passado excetua os 
passageiros: todos os navios negreiros que daqui em diante forem 
tomados não terão a seu bordo senão passageiros. Ora, faça-se lei 
para tais inocentes! Consta que o governo deportará todos os 
estrangeiros que se lhe tornarem suspeitos do tráfico ilícito. 
 
Esforce-se, porém, quanto puder e quiser o governo, não conseguirá 
acalmar as iras de Lord Palmerston, o incansável procurador do 
judeu D. Pacífico. A nossa sincera e fiel aliada tem vistas largas 
sobre a terra da Santa Cruz! Sabe-se hoje parte dos segredos 
diplomáticos a que na carta anterior me reportei. Mr. Hudson 
recebeu ordem para exigir do governo imperial o castigo das 
pessoas que em Paranaguá fizeram fogo ao Cormorant, quando este 
entrou o porto, para daí tirar, como efetivamente o fez, dois barcos 
brasileiros que suspeitava, ou sabia ao certo terem se empregado no 
comércio de carne humana. É até onde John Bull pode levar os seus 
privilégios e regalias de novos romanos. O procedimento do 
Cormorant em Paranaguá foi uma das hostilidades e insultos ao 
pavilhão nacional, com que o governo inglês quis chamar o do Brasil 
a contas sobre a execução do tratado entre eles existente; se então o 
governo imperial não recorreu à mais leve represália, nada mais 
insólito do que exigir-se-lhe hoje reparação de ofensas provocadas 
pelos atentados do cruzeiro inglês, quando generosamente 
esquecendo todos esses atentados, o governo imperial tem chegado 
a restabelecer suas relações amigáveis com o representante dessa 
nação, relações que por um momento foram abaladas ante o 
espetáculo dos excessos que em nosso litoral, dentro de nossos 
portos e debaixo de nossas fortalezas, se perpetraram em nome do 
direito das gentes que a Inglaterra tem inventado exclusivamente 
para si, bem entendido, e contra as nações mais fracas. É talvez a 
mais melindrosa das questões com que o gabinete atual se há visto 
embaraçado. 
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Asseguram-me de boa fonte que Oribe ficara em artigo de morte. 
Não podia tirar-se do leito por mais de duas ou três horas, e, ainda 
assim, só nos dias de calor. Para digerir algum alimento era preciso 
que lhe aquecessem artificialmente o estômago por meio de tubos 
aplicados pela parte exterior. Frio de morte lhe gelava 
frequentemente as extremidades, a que só com aplicações muito 
heróicas se podia restituir algum calor. Seu estado era, em uma 
palavra, muito próximo ao de um cadáver galvanizado. 
 
Se Oribe morre, o que se pode crer quase infalível, morre a 
presidência legal, se não couber em herança a algum de seus 
descendentes ou colaterais, ou antes a algum escolhido de Rosas. 
 
O último vapor do sul trouxe-nos a triste nova do falecimento do 
célebre Artigas. Findou seus dias na cidade de Assunção, capital do 
Paraguai, 30 de setembro de 1850, precisamente quando se 
completavam trinta anos que demandara asilo naquela república. 
 
Como estou eito de notícias lúgubres, devo dar-lhe parte que 
também deixou de existir o seu muito conhecido Guilherme Young, 
que por aqui andou muitos anos, exposto à compaixão ou ludíbrio 
dos que o viam debaixo de uma alienação perene e artificial. 
Coitado! era o primogênito de um dos respeitáveis negociantes do 
Rio de Janeiro que lhe deu a mais cuidadosa educação e entrada na 
melhor sociedade. Havia 15 ou 16 anos que ele se entregara à vida 
em que acabou. Frustrados foram todos os esforços que empregara a 
família para desarraigá-lo do horrível vício; nada deixou de fazer do 
que era humanamente possível; até um desterro para a Nova 
Holanda foi tentado. Vencida e cansada da luta, a família de 
Guilherme Young abandonou-o ao seu inevitável destino, e por 
espaço de dez anos viveu ele à la belle étoile resistindo a todas as 
intempéries e à ação corrosiva do seu quase único alimento: a 
cachaça. Quando encontrava algum conhecido, e tinha-os em grande 
número, pedia-lhe quatro vinténs emprestados para nunca mais 
pagar, dizia ele; obtida a espórtula, corria a cevar o insaciável vício. 
Nos poucos intervalos lúcidos que tinha, recolhia-se à casa de algum 
amigo, e se animava-se a aparecer na rua, fugia corrido ao avistar 
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alguém que o conhecesse. Haverá um mês que pediu agasalho em 
casa do major que tem cocheiras no largo de São Francisco de Paula, 
e aí morreu a despeito de toda a humanidade com que foi pelo seu 
hóspede tratado: estava profundamente arruinado, e a Medicina não 
faz milagres mesmo quando acerta. Deus se condoa de sua alma, e o 
exemplo de Guilherme Young sirva de espelho a todos os que 
presenciaram sua miserável existência. 
 
Vou rematar com uma notícia de vulto que neste momento me é 
transmitida. As últimas cartas de Buenos Aires dão o General Guido 
nomeado para uma missão especial. Qual esta fosse não se sabia ao 
certo, mas os que ali despontam de mais agudos em política, e giram 
nos círculos mais bem informados, tinham para si que se destinaria 
à Bolívia, Peru e Nova Granada, onde seguramente o ditador nos 
quer levantar inimigos. Se eu tivesse a dita de conhecer algum dos 
senhores Ministros, lhe aconselharia que não perdesse de vista a 
nova missão de Guido. 
 

Jornal do Comércio de 13/1/1851. 
 

 
 

QUINTA CARTA 
 

Corte, 19 de janeiro de 1851: 
 
O que de mais importante tenho hoje de comunicar-lhe prescreve-
me, secundum artem, o papel de Vitor sério. O romantismo e o 
romanesco de John Bull foram o tema principal da semana passada, 
e sua calorosa e episódica discussão continua, se não ficou adiada 
até a chegada de certos esclarecimentos que se esperam da Bahia. 
Foi um barco entrado desse porto que veio dar corda ao talento 
inventivo dos noveleiros da corte, e fez-lhes levantar a antífona de 
que a primogênita de Cabral estava a pique de ser arrasada pela 
despótica rainha dos mares. A crer nos nossos desengraçados 
imitadores de J. D. R. da Costa, a fortaleza do mar daquela cidade 
tinha-se correspondido em linguagem de pólvora e bala com o 
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cruzeiro inglês; os ardentes haviam aproveitado o ensejo para 
mudarem pelas armas a face do Império; o presidente e o chefe de 
polícia da província tinham dado com os pés em polvorosa, 
refugiando-se no recôncavo! A súbita partida do vapor de guerra 
brasileiro Recife e da fragata Southampton, para aquele porto, e a 
dupla notícia de que ficava prestes a sair com o mesmo destino a 
nossa fragata a vapor Afonso, e de que o Almirante Reynolds 
ordenara que ali se reunissem todos os vasos de sua esquadra que se 
achassem nas águas do norte ou sul, foram circunstâncias 
preciosíssimas para os noveleiros, pois têm dado que pensar aos 
mais incrédulos. O que, porém, há de real em todas as conjeturas e 
carapetões que têm circulado a este respeito, é o que lhe vou contar, 
e extraí de muito boa fonte. 
 
Há de recordar-se de que o cruzeiro inglês fundava o seu direito, 
para os graves desacatos que não há muito perpetrou, em uma 
ordem do Almirantado que o autorizava para perseguir os navios 
negreiros, ou como tal suspeitos, ainda mesmo quando os avistasse 
ou eles se metessem dentro dos nossos portos, baías e enseadas. 
Sabe, ou terá depreendido dos fatos posteriores, que o Sr. Hudson, 
Ministro Plenipotenciário da Grã-Bretanha nesta Corte, em virtude 
do acordo a que chegou com o governo imperial, assegurara a este 
que o firmã britânico seria suspenso. Pois saiba agora que o mesmo 
Hudson acaba de declarar ao nosso gabinete que o cruzeiro inglês 
reassumiu os seus poderes soberanos, porque... porque assim 
acabam todos os contratos leoninos! Os mares da Bahia parece que 
foram escolhidos para o teatro das novas proezas, dignas de uma 
nação ilustrada, justa e filantrópica. Os vapores Recife e Afonso, que 
para ali partiram, são portadores de um prego; mas pessoas sempre 
bem iniciadas me afirmam que as ordens secretas recomendam ao 
presidente da província que por si e seus delegados procedam com 
a mais calculada prudência, evitando qualquer pretexto para os 
excessos de que reincidentemente somos ameaçados: acrescentam 
mesmo que se manda demolir uns barracões, que algures serviram 
em outro tempo para depósito de africanos, e isso para prevenir que 
os déspotas do mar o intentem fazer. 
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Pelo Jornal do Comércio de hoje, a única das nossas folhas que não 
folga aos domingos, terá a mais decisiva prova do que acima 
escrevi. O tal conflito com a fortaleza não passou da imaginação dos 
improvisadores de más novas; o que é certo é que John Bull nos está 
ali ameaçando com os seus biocos do costume, e que, se levar a 
provocação além dos limites da humana resignação, pode haver 
algum drama ensanguentado, que é tanto do gosto britânico. 
 
Entretanto, que assim procede a esquadra inglesa em nossos portos, 
assegura-se-me que refere o José Marques Lisboa, recém-chegado no 
último paquete francês, que de Lord Palmerston ouvira que o 
governo imperial dava mostra de querer cumprir seriamente os seus 
empenhos relativamente à repressão do tráfego ilícito da costa 
d’África, e que, se prosseguisse com eficácia e feliz êxito, cessaria a 
intervenção do cruzeiro inglês. Ora, entendam-se lá e acredite-se 
que o gabinete de St. James só quer de nós a extinção do comércio de 
africanos! 
 
Seriam as roncas de Lord Palmerston, e o seu – civis romanus sum – 
que deram azo aos seus patrícios para se mostrarem dignos de tão 
cavalheiresco ministro? Não creio. Mas o fato é que, além da crise 
em que nos coloca o cruzeiro de sua excelência, os negociantes de 
sua nação nos preparam uma crise comercial seguramente menos 
temível que a primeira, e que talvez lhes venha a ser prejudicial. 
 
Segundo o convênio que em 1848 celebraram os sobreditos 
romaniscos, estava entre eles assentado que não venderiam suas 
fazendas senão a dinheiro de contado, ou a crédito por um ano, 
quando muito; que as faturas seriam assinadas pelos compradores, 
que esses pagariam o juro de ¾% ao mês, na falta de pontual 
pagamento; e que as dívidas anteriores deveriam ser amortizadas 
primeiro que o fossem as contraídas depois destas condições. A lei 
britânica foi aceita, e, sejamos justos, não foi mal recebida, bem que 
contrária aos inveterados hábitos dos nossos comerciantes e 
consumidores. Obtida esta parte, pretende agora o incontentável 
leopardo uma outra, que formulou nos seguintes termos: o prazo de 
12 meses será contraído ao de 10 para todos aqueles que não 
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quiserem passar letras, e somente se prestarem a assinar as faturas; 
vencido o pagamento, correrá o juro de um por cento ao mês 
durante 16 meses; os que, findo este tempo, não solverem seus 
débitos, serão declarados indignos de crédito nas casas inglesas. 
Este novo bill tem revoltado todo o corpo comercial consumidor das 
fazendas inglesas, o qual, além da dureza da exigência sob outros 
pontos de vista considerada, a avalia sob a influência das pretensões 
britânicas desde que Lord Palmerston soltou o imortal civis romanus 
sum. Os periódicos publicaram, há poucos dias, o convênio que em 
reação acabam de assinar muitos dos interessados, proibindo-se, sob 
multa de 4.000.000$, de comprar aos ingleses por condições mais 
onerosas do que as do bill do ano de 1848. Gosto das lutas quando 
elas não saem do círculo dos meios pacíficos, legais e honestos; estas 
resistências de inércia, à milanesa, são excelente remédio para mais 
de uma necessidade social; constituem elas o eletuário que no meu 
bestunto tenho composto para vencer a arrogância do governo 
inglês, se ele não arrepiar da carreira que vai seguindo contra nós, e 
em que tanto confia o ditador do Rio da Prata. Sou entusiasta dos 
ingleses a muitos respeitos, mas não lhes perdoo a vilania com que 
estão oprimindo nações mais fracas, de cujos mercados muito 
carecem para a manutenção de seu poder industrial. 
 
Veremos quem quebra nesse empenho de – não vendo – não 
compro. Receio que os pequenos negociantes venham a passar pelas 
forcas caudinas, pelo monopólio que aos mais fortes pode dar o 
convencionado interdito, que não proíbe as compras pagas à vista. 
Os suíços, os alemães, os franceses, e, em geral, todos os outros 
importadores estrangeiros, que não são solidários com os ingleses, 
mostram-se satisfeitos e dispostos a receber tão pingue herança; e 
até ouvi que os fulminados pelo bill já pensam em se libertarem do 
jugo dos fornecedores ingleses, formando um grosso capital com 
que possam fazer por sua conta o comércio de importação. Seria 
uma lição tremenda! 
 
Estou corrido da inocência de que dei prova alegrando-me com as 
primeiras medidas antifebris. Que decepção! Que debique! 
Ordenou-se, por todas as bocas da imprensa, que a população 
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limpasse as testadas das suas casas, única obrigação que se lhe 
impunha (sob pena de multa no fim de 24 horas!) porque o mais 
fariam os fiscais da ilustríssima. O resultado foi que no dia imediato, 
às horas prescritas, as ruas estavam varridas, e o lixo colocado em 
montículos ao meio delas; nunca se viu tão louvável zelo e tão 
pronta obediência da parte do público. Como, porém, cumpriu a 
Câmara os seus compromissos? Ainda hoje vê-se por quase toda a 
cidade amontoado o lixo que as carroças da ilustríssima deviam 
transportar! A rega das ruas, segunda promessa que se nos fez, foi 
segunda logração que se nos pregou. Andam pelas ruas do centro 
da cidade algumas carroças com um tubo de folha, crivado à 
maneira de um regador, atravessado horizontalmente à retaguarda, 
e adaptado às torneiras das pipas; mas em vez de serem as ruas 
aguadas, são apenas orvalhadas as suas margens; e infelizmente 
disso mesmo só têm gozado as que, por mais bem calçadas e mais 
assombradas, menos o exigiam! Não me excita o riso, causa-me 
compaixão o atraso em que se acha a nossa administração 
municipal, o desprezo com que se trata tudo o que diz respeito ao 
bem-estar público. Conheço que estes melhoramentos não se 
improvisam com a facilidade com que se lavra uma portaria; pode 
ser, e é mesmo crível, que a Câmara tenha poucos recursos para o 
que lhe cumpre fazer. Mas, por que se expôs à irrisão pública, e a 
todos nós ao escárnio dos estrangeiros, prometendo tão solenemente 
o que não podia fazer, e, em vez de medidas sanitárias, dando-nos o 
mais burlesco arremedo do que se usa em outros países? “Mais 
mula e menos gualdrapa”: deixe-se a ilustríssima de palavrosas 
portarias, ostente menos, e obre mais. O governo tem um crédito de 
200.000.000$ para nos preservar da epidemia, recorra a ele, prepare 
os meios antes de começar a execução, não confie tudo aos fiscais, 
obre sem patacoada, com prudência, zelo e inteligência, e não lhe 
caberá por isso pequeno quinhão de honra. 
 
E o que faz a Comissão de Higiene Pública? Creio que dela partiram 
as medidas que tão burlescamente vão sendo executadas: cumpre-
lhe não se contentar com a iniciativa dos meios, mas também tomar 
parte, ou pelo menos representar quanto julgar conveniente sobre a 
execução. Os regadores da ilustríssima estão obstruídos, ao que 
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parece; mas é moléstia de facílima cura, sondas com eles. Há falta de 
água doce, ou os seus depósitos são muito afastados? Aí está água 
salgada a fartar, e suponho a preferível, porque seca mais 
lentamente, e contém em si princípios úteis ao fim da desinfecção. 
São poucos os fiscais, há poucas carroças? Organize-se esse serviço, 
pague-se bem a quem se propuser a fazê-lo, e tudo irá a mil 
maravilhas. 
 
Não durmamos o sono da confiança. É de esperar que Deus nos 
preserve das calamidades de 1850; mas também é do preceito que 
empreguemos da nossa parte todos os esforços possíveis: faze, que 
eu te ajudarei. Tem aqui aparecido ultimamente um ou outro caso 
de febre amarela; de Campos já ela chegou ao Espírito Santo, ou 
comunicou-se-lhe por outra via. Prevenimo-nos; cautela e caldo de 
galinha não fazem mal a doente. 
 
Bem que benigna, a epidemia que ora grassa na província do 
Espírito Santo mereceu a atenção do governo, que vai mandar para 
lá um médico e alguns socorros. Não lhe dou por certo, posto que o 
ouvisse a sujeitinho que lambe os vidros por dentro, mas tenho 
como provável, que o Dr. Jobim se ofereceu para esta comissão 
médica, reconhecido como é, à honra que há pouco lhe fez a dita 
província enferma. O ilustre professor, se fizer essa viagem 
higiênica, de uma cajadada matará dois coelhos: servirá ao governo, 
e começará a pagar a dívida que contraiu para com os seus eleitores, 
que brevemente passarão a ser mais do que isso, seus constituintes. 
 
Uma retificação – A minha carta de domingo passado anunciou a 
emigração do presidente do Rio de Janeiro para Petrópolis, e no 
entanto desde a noite de sábado que se achava ele de volta em seu 
palácio de Niterói. Fui duas vezes inexato: quando o dei por 
emigrado, e quando assinei o motivo por que o fizera. Sua 
excelência tinha ido a Friburgo ver os estragos que a chuva causara 
à respectiva estrada, e assentar a primeira pedra de um tem— 
católico que ali se está construindo: foi zelo administrativo e 
religioso, e não amor da própria conservação, que o fez sair da sede 
do seu governo. Já ouvi também outra versão, que, por demais, lhe 
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contarei, porque não tem visos de verdade. Certos sujeitos, que tudo 
explicam pela cartilha política, dizem que sua excelência tivera um 
fim principal naquela viagem, o qual encapotou sob o interesse 
administrativo e religioso: observar o que naquele município está 
praticando o oposicionista Souza Franco, e tomar medidas de 
prevenção contra alguma propaganda que ele possa tentar. Segundo 
a mesma versão, sua excelência tivera uma entrevista com o dito 
chefe liberal na freguesia de Paquequer, da qual saíram ambos 
muito satisfeitos, na melhor entente cordiale: creio que esta última 
parte, além de ser caraminhola como a primeira, é uma paródia da 
conferência que há pouco teve lugar em Olmutz entre o ministro 
Manteuffel, por parte da Prússia, e o príncipe de Schwartzenberg, 
como representante da Áustria. 
 
Cabe-me agora dar a razão da inexatidão em que caí, e que me deve 
ter feito incorrer no desagrado de sua excelência, com quem aliás 
simpatizo. A coincidência que tenho notado nas viagens de sua 
excelência com os receios reais ou pânicos da febre amarela, foi o 
motivo que me levou a dar acolhimento em minha carta ao que 
diziam por aí certas más línguas. Sem volver as vistas para o 
infausto 1850, neste mesmo, que apenas começa, já três notáveis 
coincidências se notam. Falou-se em fins de dezembro na bicha: sua 
excelência foi-se para Friburgo. A 7 ou 8 de janeiro cessou o pânico, 
sua excelência volta para Niterói, onde chegou no dia 11. Torna-se 
agora a falar na sobredita víbora, aparecem alguns casos nos dias 13, 
14, etc.; sua excelência abala imediatamente para Petrópolis! Se estas 
coincidências não autorizam a versão dos praguentos, desculpam-
me ao menos, como cronista, de lhes dar publicidade nesta missiva 
ao meu amigo ausente, que também o é de sua excelência. 
 
Pôs-se em execução o Código de Comércio no 1º de janeiro e já o 
Juiz de Direito da 3ª Vara Crime (e provavelmente ad instar 
procederão todos os outros) anunciou que as audiências para os 
feitos comerciais terão lugar na casa de sua residência. O 
regulamento de 25 de novembro de 1850, no artigo 696, prescreve 
que tais audiências só poderão fazer-se na casa da residência do juiz, 
ou em outra particular que para esse fim possa servir, quando não 
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houver casa pública que lhes seja destinada, ou não puderem fazer-
se nas casas das câmaras municipais. O fim desta restrição outro não 
foi que acabar com o indecente abuso das audiências nas casas dos 
juízes, sendo que mesmo aqui na Corte alguns se apresentavam 
nesses atos em robe de chambre, ou em trajes mais caseiros. Além 
desta impropriedade, que tanto prejudica a gravidade do Ministério 
Público, quantos incidentes ridículos não resultam desta prática? 
Uma dona de casa que ralha com os pretinhos, e perturba a 
audiência, uma criança impertinente que surge na sala, e quer 
divertir-se com a pobre parte que está se vendo em apuros com a 
acusação do contendor, etc., etc. Assim é tudo entre nós; não me 
tenha por pessimista: o abuso anda a par do uso. 
 
Malestrearam no dia 15 do corrente, em o Teatro de São Pedro de 
Alcântara, a Landa e o Vasco. Muita razão teve Braz Tizana, em 
protestar contra o juízo que a respeito da primeira escrevera a 
Revista Universal Lisbonense, comparando-a com Malibran. 
Resumirei em duas palavras o meu juízo acerca dos dois cantores. A 
Landa já foi (bom soprano), o Vasco há de ser (bom barítono). A 
Landa conhecerá muito as produções de Verdi, mas já está madura. 
 

Jornal do Comércio de 20/1/1851. 
 

 
 

SEXTA CARTA 
 

Corte, 26 de janeiro de 1851: 
 
Buenos Aires e a Inglaterra, ou antes Rosas e Lord Palmerston 
andam-me tão associados no pensamento sempre que medito sobre 
a nossa política externa que terão eles o primeiro lugar nestas 
missivas todas as vezes que me caírem na rede da pescaria semanal. 
 
No dia 20 do corrente chegou a este porto, vindo expressamente de 
Montevidéu, o vapor de guerra Golfinho, e sua aparição, depois da 
rápida viagem de 6 dias e meio, excitou viva curiosidade aos que 
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andam em dia com o movimento marítimo das cinco partes do 
mundo. Havia para essa surpresa e alacridade indagadora 
justificado motivo. Sabia-se que do mesmo porto estavam a sair para 
o Rio de Janeiro o belo vapor francês Pomone, no dia 14, o paquete 
inglês Spider, no dia 15; a imprevista partida do Golfinho, na tarde 
do dia 13, tornava-se, portanto, um fato extraordinário, veemente 
indício de alguma novidade de monta. Percorreu-se todo o campo 
das conjeturas, fizeram-se altas diligências para penetrar no segredo 
que o animal marinho trazia em seu bojo, mas até a data desta estão 
todos como se falassem ad Ephesios. O único fruto de tão afanosas 
diligências foi lobrigarem que o Express trouxe despachos do 
General Oribe para certo indivíduo aqui residente, pondo-o no 
conhecimento de que, na fé de revelações do almirante francês, 
esperava que os seus tratados fossem ratificados pela França. Mas é 
presumível que a súbita e extraordinária partida do Golfinho só 
tivesse por objeto uma tal comunicação? Outros mais sabidos do que 
eu também o não podem crer. 
 
Informações colhidas em fonte cristalina e abundante dizem-me que 
o Golfinho, se veio somente àquilo, veio pregar uma reverendíssima 
peta, das de mais grosso calibre que têm saído do arsenal do Rosas. 
Na deficiência de revelações fidedignas os fatos públicos e notórios 
bastariam para mostrar que, se o feroz ditador e seu rabo-leva se 
embalam nessa esperança, não têm outro fundamento que o voto de 
seus nefandos projetos. A 6 de novembro chegaram a Paris os 
tratados Le-Prédour e até o dia 5 de dezembro não os havia o 
governo francês levado ao conhecimento da Assembleia Nacional. A 
mensagem de Luís Napoleão, que surpreendeu toda a Europa, e tem 
sido geralmente gabada, nada contém que desperte os ausos do 
tirano do Rio da Prata. 
 
Algumas cartas que vi anunciam que o general Pacheco y Obes 
realizara em Paris, onde se achava, um empréstimo por conta do 
governo oriental. Se tal aconteceu, como creio, prova o fato que 
ainda há em França fidalgos da bolsa que confiam no futuro de 
Montevidéu. Aguarda-se com algum interesse a descomunal 
mensagem que Rosas tem de dirigir aos seus palhaços da 
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honradíssima sala, por ter corrido voz de uma declaração de guerra 
ao Brasil. O ditador espera que o nosso governo representará com 
ele a comédia dos dois criados, dos quais um avança quando o outro 
recua, dos quais o primeiro, por sua vez, se aterra quando o 
segundo ameaça. Se duas nações grandes e civilizadas, de cuja paz 
depende a do mundo, estão presentemente dando esse divertido 
espetáculo, não há entre o Império e a República de um déspota 
sanguinário e cínico as mesmas relações de aliança, moralidade, 
interesse e força que prendem a Prússia à Áustria. 
 
Em Buenos Aires, sob o libérrimo governo de D. João Manoel Rosas, 
desperta-se o sentimento nacional, inflama-se o patriotismo, 
afervora-se a dedicação dos amigos, pela persuasiva eloquência do 
arcabuz e do alfanje dos masorqueiros. Ante esse espetáculo de 
sangue e de torturas, ao som dos gemidos de tantas vítimas 
imoladas com a crueza e cinismo de um coração o mais perverso e 
devasso, que homem, amigo de sua pátria, não correrá em defesa do 
herói da epopeia, cujo primeiro canto começa por um quadro tão 
carregado de poesia romântica?! Lá estão funcionando na capital da 
infeliz República Argentina todos os instrumentos de morte e de 
dissolução. Os carrascos reassumiram toda a atividade de seu nobre 
mister. É em Palermo, a Capria desse novo Tibério, que se estão 
executando os fuzilamentos e açoites, destinados a entusiasmar o 
patriotismo argentino contra os selvagens unitários de Montevidéu 
e do Brasil. A posteridade se recusará a acreditar que no ano do 
Senhor de 1851 tais atos se pudessem praticar no seio de um país 
que se diz liberal, e sem que imediatamente provocassem uma santa 
aliança contra o canibal que com eles se apascenta! 
 
Passa por certo que o Merolla, ex-encarregado de negócios do reino 
das duas Sicílias nesta Corte, para onde se diz que regressa no 
caráter de ministro residente, contratara em Nápoles, uma 
expedição para o humaníssimo ditador do Rio da Prata!... 
 
Pouco a pouco vai-se levantando o véu que encobre as últimas e 
novíssimas exigências de Lord Palmerston, o estrênuo propugnador 
da liberdade universal. Não quer somente o castigo dos que 
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cometeram o enorme crime de obstar a invasão do Cormorant no 
porto de Paranaguá; quer outrossim que o Gabinete de São 
Cristóvão declare, em nome de Sua Majestade o Imperador do 
Brasil, que sente o mais profundo pesar pela morte de um 
marinheiro inglês e ferimento de dois, acontecimento este 
proveniente do conflito que se travou entre o dito vapor que 
rebocava três ou quatro navios que apresara dentro do porto, e a 
fortaleza nacional, que tentou malograr esse ato de criminosa 
violência. Há uma comédia inglesa que tem por título – A new way to 
pay old debts –, nova maneira de se fazer pagar das dívidas velhas; 
Lord Palmerston, com a tranquibérnia do Sr. israelita D. David 
Pacífico, tinha dado assunto para uma outra comédia – “Nova 
maneira de se fazer pagar das dívidas contestáveis”; a filantrópica e 
cavalheirosa exigência com que ora se engrifa para nós promete-nos 
uma terceira produção do mesmo gênero, cujo título poderá ser – “É 
excelente meio de cumprir satisfações devidas”. – Excede os limites 
conhecidos da insolência, da iniquidade e do ridículo o 
procedimento que há um ano a esta parte caracteriza a política 
britânica em relação às nações mais fracas! 
 
Jamais recusarei tributar louvores que sejam merecidos. Meu caráter 
se conforma melhor com o papel da defesa do que com o da 
acusação. A ilustríssima e a Comissão de Saúde vão bem merecendo 
dos seus munícipes. Em artigo – limpeza – vai a primeira tirando os 
seus e os nossos pés da lama. Caminha piano, mas lá diz o rifão 
francês que pour arriver vite il faut aller doucement. Não se extirpam 
de um só golpe abusos cujas raízes são profundíssimas, nem se 
reformam hábitos, usos e costumes da noite para o dia. A 
Previdência não é ainda atributo do caráter brasileiro. 
Desapareceram para todo o sempre, graças à febre amarela, as 
pocilgas que em forma de barracas pejavam o largo da prata de D. 
Manoel. A turba infinita de asquerosas ratazanas que ali habitava, e 
que a cada pancada de machado foi saindo em cardumes de seus 
asquerosos covis, ameaçou seriamente todos os que tinham alguma 
coisa de roer, e fez os seus invasores darem saltos de arlequim ao 
som da música de assobios e risadas dos indefectíveis moleques. O 
que diz a fábula dos currais de Augias, que por trinta anos não 
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sentiram água, está aquém da esterqueira que os Hércules da 
ilustríssima conseguiram extinguir na praia de D. Manoel. Valeu-
lhes a vizinhança do oceano, porque não haveria Alfeu cujas águas 
pudessem lavar esse colosso de imundícies. 
 
Deu-se ou mais exatamente, vai dar-se princípio a uma ponte de 
despejo, sendo fronteira ao extinto monturo, e coincidindo a sua 
construção com esse melhoramento recordará aos vindouros a que 
ponto tinha chegado o desprezo da higiene pública no Rio de 
Janeiro. Uma ponte, situada num dos extremos da cidade, não pode 
ser suficiente; mas se não esfriar cedo o esto da atividade municipal 
(e quando assim me exprimo falo de todos os vedores da 
salubridade pública), é de esperar que outras se construam, e que 
alguns meios auxiliares se adotem para evitar essas fumigações 
mefíticas que por toda parte e a toda a hora tresandam. Atrevo-me 
lembrar um meio, que é seguido em muitas cidades marítimas da 
Europa. Consiste em ter uma esquadra de saveiros ou barcaças, que 
em vários pontos do litoral recebam os despejos, e uma barca de 
vapor que na maré vazante os reboques até fora de Santa Cruz, onde 
em menos de dez minutos poderiam alijar e lavar os invólucros de 
sua carga. Dez barcaças, duas para cada ponte, e duas de reserva, e 
um pequeno barco de vapor poderiam fazer todo esse serviço que 
mereceria mesmo algum sacrifício se tanto fosse preciso. O cólera, 
que é talvez a peste negra da idade média, e que desde 1832 devasta 
a Europa, provém, no seu foco primitivo, da Índia, de exalações 
mefíticas; e uma memória, de que há pouco li a notícia muito 
incompleta, recentemente apresentada pelo Dr. Guindet à Academia 
das Ciências de Paris, induz a crer que esse flagelo e todos os que 
com ele se parecem geram-se dos mesmos princípios, e propagam-se 
por meio do ar mediante a absorção pulmonar. Seja assim ou tenha 
ou não o Dr. Guindet conseguido esclarecer um dos pontos escuros 
da medicina, o certo é que sem atmosfera pura e livre não há saúde. 
A Comissão de Higiene, que melhor do que nós sabe destas coisas e 
de muitas outras, que não descanse, e nem se cale com receio de ser 
tida em conceito de pródiga. 
 



55 

 

A rega das ruas, de que tão azedamente falei na minha anterior, vai 
indo assim; e para que nos não custe muito a espera do seu 
completo aperfeiçoamento, o céu tem querido obsequiar-nos às 
tardes com alguma chuva. Os canudos das pipas ainda não estão 
inteiramente curados da sua obstrução, mas tenho motivos para crer 
que os doutores da comissão não cessarão de os trabalhar de sonda, 
até que a água esguiche com força e abundância. 
 
A respeito do asseio de valas, nada até agora tem feito, e entretanto 
em algumas, que achando-se obstruídas em vários pontos não 
servem de escoadouro às matérias pútridas que nelas se lançam, 
está uma das principais causas da impureza do ar da cidade e o 
gérmen de um sem número de insetos que nos perseguem: todavia 
vou cobrando algum ânimo; pouco a pouco me volta a esperança de 
que já uma vez caí, relativamente a alguns melhoramentos materiais 
que interessam a nossa saúde e comodidade. Não lhe posso 
expender todas as razões que tenho para arriscar-me a uma nova 
decepção, mas o que lhe afirmo, em fé de diplomata, é que mandei 
contra-ordem para que me não venha dos Estados Unidos a 
máquina de voar, invenção de Mr. Wise, por meio da qual pretendia 
atravessar todos os lagos, precipícios e estrumeiras da cidade, 
andando sobre os telhados em vez de pisar por cima destas ingratas 
ruas. Se, porém, a ilustríssima, ou os doutores da higiene me 
trincarem outra vez a sedela, protesto que não só hei de usar do 
balão e asas de Mr. Wise, como até da navegação aerostática-
equestre com que Mr. Poitevin anda embasbacando os pasmados de 
Paris; com estes dois recursos pode-se andar a pé e a cavalo, sem 
pisar em uma só pedra da ilustríssima. 
 
Sustento as minhas previsões acerca da atual constituição médica do 
Rio de Janeiro. O estado meteorológico não tem felizmente sofrido 
mudança depois da novidade que lhe notei, e nem mesmo ouço 
falar muito nos andaços próprios da estação que, como sabe, eram 
sempre o triste preâmbulo de todas as conversações familiares. A 
bordo da escuna inglesa Apparition, da galera norte-americana 
Capitol, e posteriormente a bordo do brigue Crown e da escuna 
Ospray, ambos ingleses, deram-se alguns casos de febre amarela, 
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devidos talvez a circunstâncias muito peculiares; não pode, porém, 
o flagelo passar além desses focos em que penetrou, ou 
desenvolveu-se sem violência. Estes fatos, longe de contraditarem o 
meu juízo, o confirmam, porquanto mostram que as condições de 
nossa atmosfera são favoráveis à propagação do mal e que as 
precauções sanitárias não têm sido desta vez desprezadas pelas 
autoridades que as têm a seu cargo. 
 
Eis a mortalidade exata do Rio de Janeiro desde o 1º do corrente, e 
por ela verá que não há fundamento para que nos assustemos: 
 
1º de janeiro – 14  
2 de janeiro – 23  
3 de janeiro – 16 (dos quais 1 da bicha) 
4 de janeiro – 21 (dos quais 2 da bicha) 
5 de janeiro – 13  
6 de janeiro – 26 (dos quais 1 da bicha) 
7 de janeiro – 13  
8 de janeiro – 19  
9 de janeiro – 23  
10 de janeiro – 20 
11 de janeiro – 11  
12 de janeiro – 18  
13 de janeiro – 22  
14 de janeiro – 22  
15 de janeiro – 23  
16 de janeiro – 31  
17 de janeiro – 18  
18 de janeiro – 32 (dos quais 1 da bicha) 
19 de janeiro – 25  
20 de janeiro – 21  
21 de janeiro – 31 (dos quais 1 da bicha) 
22 de janeiro – 15 (dos quais 1 da bicha) 
23 de janeiro – 20 (dos quais 1 da bicha) 
24 de janeiro – 18 (dos quais 1 da bicha) 
25 de janeiro – 36  
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Prosseguem nas alfândegas os exames das fraudes cometidas por 
meio de falsificação das firmas do tesoureiro e do empregado que 
tem a seu cargo o livro dos registros. Até o dia 25 montavam a R$... 
24.000.000$ os direitos extraviados pelo despachante Domingos 
Teotônio de Abreu. Este fato deu lugar a que alguém dissesse que 
na Alfândega em todos os tempos roíam os ratos, embora 
houvessem bons gatos, ao que lhe respondeu outrem que assim era, 
mas com esta diferença, que hoje, descoberta a ponta do focinho ou 
cauda de algum camundongo ou ratazana, não havia cova de caco 
em que ele pudesse escapar à punição legal. 
 
A comissão diretora do Teatro de São Pedro de Alcântara anunciou, 
pública ou particularmente, que alugará aquele edifício para bailes 
de fantasia, ou mascarados, durante o carnaval. O preço não é de 
atemorizar: a comissão fixou para si o mínimo do aluguel, e deixa o 
máximo à rivalidade dos pretendentes, que, si vera est fama, não são 
poucos. O Romeiro ofereceu 6.000$. 
 
O último paquete inglês trouxe 360.000.000$ em ouro. Dizem que o 
Teviot, que é o primeiro vapor transatlântico da linha Southampton, 
conduzirá 1.000.000$. Para que tanto ouro? Onde se guardará, 
abarrotados como estão todos, menos eu, do precioso metal? 
 
Correram esta semana, mas sem o mais leve fundamento, boatos 
vagos de crise ministerial e demissão do presidente da província da 
Bahia. 
 
O Ministro da Fazenda já recolheu-se da sua fazenda, e acha-se em 
exercício. 
 
Está realizada a compra do trapiche da cidade por 500.000$. O 
comprador é o governo, e o vendedor é José Bernardino de Sá, como 
procurador da Condessa de Sarapuí. 
 
A repartição de Marinha, pelo que toca à Secretaria, acha-se em 
atividade de tempo de guerra. Estamos em fins de janeiro, e já 
publicou o expediente de 12 de novembro: temos, é verdade, 
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notícias mais modernas da Califórnia e da Índia, mas o respectivo 
oficial-maior dirá a isso que ele e seus subordinados não trabalham 
por vento ou por vapor, e que nem sempre há “bom tempo”. Os 
curiosos, como eu, esperam a conclusão do expediente do ano 
passado com mais impaciência do que a que lhes causou o resto do 
folhetim do Monte Cristo. A sofreguidão vai ao ponto de recearem 
que sua senhoria queira inserir essa porção do expediente, cuja 
publicação eles, não eu, acham atrasada, nas suas memórias de 
além-túmulo! 
 
O João Midosi, secretário da Provedoria da Saúde, e encarregado 
das visitas de polícia do porto, foi demitido de um e outro cargo. 
Creio que nisso entrou negócio do tráfico. Diz-se que nas visitas dos 
barcos suspeitos não procedia com todo o rigor que lhe era 
recomendado. 
 
Restam-me apenas duas notícias a dar-lhe, e infelizmente ambas 
tristes. São as seguintes: 
 
No dia 23 do corrente executou-se a sentença de forca na pessoa do 
crioulo Francisco, que assassinou sua velha senhora Claudina Maria 
do Espírito Santo. Moveu-se quase toda esta cidade para ver tão 
lúgubre espetáculo. O desgraçado, cujo crime foi revestido de 
circunstâncias as mais agravantes, mostrou-se contrito durante o ato 
da execução, e, por vezes, abraçou o sacerdote que o ajudava a 
morrer. 
 
Suicidou-se na madrugada do dia 22, estrangulando-se com 
algumas tiras de um lençol, A. Castagnera, súdito espanhol. O 
infeliz veio ao Rio de Janeiro, há doze anos, fazendo parte de uma 
companhia dramática que trabalhou nos teatros de São Francisco e 
de São Pedro, dirigida pelo hábil artista Lapuerta, que aqui esteve 
pouco tempo. Retirando-se este, acabou-se a companhia, e A. 
Castagnera foi depois alistar-se nos coros da companhia lírica 
italiana do Teatro de São Pedro de Alcântara, pelo estipêndio de 35$ 
mensais. Sem meios de subsistência para si e para sua mulher e 
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quatro filhos, pôs termo a seus dias por aquele ato de desespero ou 
alienação. 
 

Jornal do Comércio de 27/1/1851. 
 

 
 

SÉTIMA CARTA 
 

Corte, 2 de fevereiro de 1851: 
 
Em Paris, Londres, e outros empórios da riqueza universal, os 
inventores de novidades, que são habilíssimos quando levantam as 
suas antífonas, não o fazem por mero gracejo, simplesmente pela 
força do hábito, ou para sustentarem o crédito de grandes 
descobridores. Suas balelas têm por fim fazer baixar ou subir o 
barômetro das bolsas dos capitalistas e onzeneiros para se 
proporcionarem alguma vantajosa especulação mercantil. E os 
ingleses, como em tudo o mais positivos e previdentes, têm a este 
respeito legislação bastante severa, em virtude da qual foi outrora o 
Capitão Cochrane condenado ao pelourinho por ter espalhado na 
praça uma notícia de sua invenção, que lhe surtiu ótimo efeito à 
custa dos agiotas. Entre nós os noveleiros, bem que possam dar 
largas impunemente a seu talento inventivo, não passam de 
frioleiras, ou, se concebem algum maranhão de grosso calibre, 
contentam-se com as honras que lhes prestam seus crédulos 
ouvintes, e seu principal fim é por algumas horas animar e dar tema 
aos politicões que lhes frequentam a casa, botica ou loja. Os nossos 
noveleiros não são mercantis, são exclusivamente peteiros políticos, 
que raríssimas vezes mostram algum talento no seu gênero. Se não 
estão de todo desacreditados, é porque há nesta terra um esperto 
por cada mil inocentes, desses para quem está sempre aberto o reino 
celeste, e também pela irresistível força do quod volumus facile 
credimus. 
 
Contei-lhe o que alguns desses inventores espalharam, há duas 
semanas, acerca do cruzeiro inglês no porto da Bahia, e para logo 
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desmascarei-os com a lógica dos próprios fatos sobre que 
levantaram o seu grosseiro castelo de papelão, e com as revelações 
que me foram feitas. Hoje estão dissipadas todas as nuvens a cuja 
sombra se abrigavam, pois corre impressa neste e em outros jornais 
a história oficial das novas proezas dos capitães do liberalíssimo Sr. 
Lord Palmerston. A Fortaleza do Mar está no seu lugar, sã como 
dantes; o presidente da província e o chefe de polícia cada um em 
seu posto e na sede de sua jurisdição. Os ingleses exigiram, 
carregaram o sobrolho, falaram muito no Almirantado e em suas 
santíssimas ordens, mas contiveram-se, ao menos, si et quantum. 
 
Achará estampadas no Jornal do Comércio as notas que o mês 
passado se trocaram entre o nosso Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e o Sr. James Hudson, plenipotenciário da Grã-
Bretanha. É o assunto que neste momento domina a atenção pública. 
Revolta a seus próprios compatriotas aqui residentes a insólita 
violência do atual gabinete inglês. Não se pode levar mais longe o 
despotismo da força, não se pode atacar mais de frente a soberania 
de uma nação. Nenhum brasileiro, que não esteja ou completamente 
degenerado, ou completamente obcecado pelas paixões de partido, 
deixará de encher-se de nobre indignação contra a audácia e a 
iniquidade britânicas. A febre amarela, em compensação dos 
grandes males que causou, despertou-nos algum zelo pela saúde 
pública, deu-nos alguns melhoramentos sanitários. Quem sabe se os 
insultos de Lord Palmerston e do nefário Rosas à nossa 
independência, suas afrontas à nossa nacionalidade, não estão 
destinados pela providência para reconciliar todos os brasileiros, 
acabando com as animosidades pessoais que nos inquietam e 
mínguam no interior, e nos apresentam fracos e divididos perante o 
estrangeiro audaz e ambicioso?! 
 
Não entrarei na análise das recriminações que mutuamente se 
lançam os dois partidos que contendem sobre a administração do 
país relativamente à gravíssima questão do tráfico; é incontestável 
que a este respeito o silêncio e a mútua tolerância foram o conselho 
mais prudente; era o caso de dizer-se como Napoleão: il faut laver 
notre linge sale en famille. Há um fato que não pode ser contestado, 
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qualquer que seja a moralidade que dele queiram tirar, o Ministério 
comprometeu-se de maneira a mais solene para com o Brasil e para 
com o governo inglês a organizar um sistema eficaz de repressão, e 
a pô-lo em prática com toda a sinceridade e com todos os esforços 
que a prudência e os recursos do país comportarem. Que ele até este 
momento o tem feito com um escrúpulo, já por alguns acoimado de 
humilhação ao estrangeiro, é público e notório, porque em nenhuma 
época o governo brasileiro se mostrou tão empenhado em satisfazer 
essa obrigação internacional, nem tão compenetrado de sua grande 
necessidade em relação aos interesses morais e econômicos do 
Império. Apreciem como quiserem o ato, mas ele aí está à vista de 
todos os que não forem cegos. O que, pois, se deveria esperar do 
governo inglês, se suas violências somente fossem aconselhadas 
pelo espantoso desenvolvimento que entre nós tomara esse infando 
comércio, e pela impassibilidade ou fraqueza com que o governo 
brasileiro o observava? Desde que este, por atos bem significativos, 
mudando de sentimentos, ou vencendo pela força da necessidade os 
obstáculos que o peavam, se declarou muito refletida e seriamente 
resolvido a dar garrote no tráfego e punir os que nele se mostrassem 
obstinados, o que todos deviam esperar é que o gabinete de St. 
James se retraísse ao círculo do direito das gentes, e, suspendendo 
suas hostilidades insultantes, aguardasse os efeitos da ação do 
governo imperial, auxiliando-o nessa dispendiosa e dificílima tarefa 
dentro dos limites que por aquele lhe fossem traçados, que seriam os 
de uma cooperação inofensiva à independência e dignidade do 
Brasil. 
 
É, porém, o contrário disso que o liberalismo e filantropia de Lord 
Palmerston houve por bem ordenar ao seu representante nesta 
Corte, e ao chefe de suas forças navais estacionadas em nossos 
portos. A extinção do tráfego não é obra de um dia; a prova está nos 
inquéritos britânicos sobre os feitos do cruzeiro da costa d’África, a 
prova está no bom senso universal e na constituição física e 
geográfica do Império. Enquanto durar essa renhida luta da 
moralidade contra a especulação, da lei contra os seus infratores, 
pretende Lord Palmerston conservar-nos debaixo do mais 
humilhante protetorado, fazendo a polícia dos nossos portos, 
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visitando e capturando navios com a bandeira brasileira nos mares 
territoriais do Império, violentando e prejudicando a nossa lícita 
navegação de cabotagem! 
 
Tanta humilhação não haverá brasileiro que suporte sem pesar e 
indignação, quaisquer que sejam seus sentimentos e afeições 
políticas; nenhum tão ingênuo que acredite que só o amor de Lord 
Palmerston aos africanos o dirija nessa prepotência que contra os 
brasileiros tem decretado. Um vantajoso tratado de comércio não 
aplacaria as iras do ilustre romano? 
 
O Ministro James Hudson é geralmente conceituado pelos que com 
ele têm praticado como cavalheiro muito urbano, razoável e 
ilustrado; dizem-me mesmo que sua excelência é torista, e, portanto, 
adversário político do atrabiliário Palmerston. Ele compreendeu a 
modificação que a política britânica devia sofrer em suas relações 
com o Brasil em presença das novas emergências, e por isso não 
duvidou, de acordo com o Contra-Almirante Reynolds, em 
suspender, sob sua responsabilidade, as ordens arbitrárias e 
provocadoras do Almirantado. Mas esse seu procedimento não foi 
aprovado, e força lhe foi escrever a nota de 11 de janeiro, na qual 
translumbra a dificuldade em que se achou o diplomata para 
argumentar contra seus sentimentos e convicções, sustentando o 
desvario e iniquidade do seu governo para com uma nação amiga, 
cujos interesses comerciais são tão intimamente ligados aos 
interesses dos negociantes e manufatureiros ingleses. Os 
sentimentos de Mr. Hudson são compartilhados por quase todos os 
ingleses aqui residentes; eles deploram que seu governo os torne 
odiosos aos olhos de uma nação em que gozam a mais generosa 
hospitalidade, e a que estão ligados por avultados interesses, por 
afeições e hábitos. Eles veem bem que, se o Brasil não pode com 
vantagem empenhar-se numa luta material com a Grã-Bretanha, 
pode usar de represálias, e estreitar suas alianças com outras nações, 
em grave prejuízo do comércio britânico. Descansem, porém, esses 
pacíficos e honestos estrangeiros, que a nossa boa hospitalidade 
jamais lhes há de faltar, qualquer que seja o exaltamento a que as 
violências de Lord Palmerston possam levar o sentimento nacional. 
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A nota com que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Paulino 
José Soares de Souza, respondeu à intimação dos novos insultos com 
que nos ameaça Lord Palmerston é um trabalho que faz honra ao 
seu talento, e ao país cujos interesses e dignidade defendeu. Não era 
possível ser nem mais fértil e lógico, nem mais conciso e lúcido na 
argumentação, nem mais refletido e enérgico nos sentimentos de 
dignidade e patriotismo, nem mais moderado e correto na 
linguagem. É para mim a melhor produção que tem saído da pena 
deste estadista como Ministro das Relações Exteriores. Também só o 
patriotismo sincera e justamente excitado é capaz de tão felizes 
inspirações. Se para compor a primeira nota grandes deviam de ser 
os esforços de Mr. Hudson, em que apuros se não verá para replicar 
à valente resposta de seu adversário! A prova a que Lord 
Palmerston o sujeita no princípio de sua missão é das mais 
espinhosas e desagradáveis, se sua excelência não está autorizado a 
usar do argumento peremptório e irrespondível que lhe sugeriu o 
nosso ministro: “A Inglaterra assim procede, porque o quer e tem 
força para levá-lo a efeito.” A nota do ministro inglês tem a data de 
11 do mês passado, véspera da partida do paquete Peterel para 
Falmouth. É a meu ver mais um indício da contrariedade que a sua 
excelência causaram as ordens palmerstinas, e de que obrou em 
cumprimento do mais duro dos deveres. 
 
Ainda em bem pouca conta são tidas entre nós as artes em geral; 
nem mesmo as liberais gozam lá de muita consideração. Temos 
academias de ciências; mas escolas de artistas, – uma ou outra mal-
organizada, e sem mestres idôneos. – E como não há de ser assim, se 
a política tudo absorve, e se os nossos governos não gostam muito 
de profissões independentes, fora do alcance do temível “Hei por 
bem”. As mesmas ciências, que mais se cultivam entre nós, poucas 
vezes aproveitam aos que as possuem, se estes não reúnem algum 
préstimo político. Quem há aí que unicamente por sua dedicação a 
algum ramo científico ou literário possa contar seguros os meios de 
uma subsistência decente? No meio desta indiferença ou desprezo 
em que a custo se alimentam as artes e as letras no Império, é digno 
de notar-se algum ato do governo que tenda a contribuir para o 
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progresso das profissões artísticas ou científicas. A Academia das 
Belas-Artes, se sofre do mesmo mal que todas as outras, tem ao 
menos recebido de SS. MM. Ilmo. não poucas provas de particular 
estima e consideração; as augustas personagens compreendem que 
sem estímulo, sem animação, não se desenvolvem os talentos, senão 
difícil e raramente; tem decerto presente o dito de Voltaire em sua 
obra intitulada O Século de Luís XIV: “Não basta que haja Vitrúvios, 
é de mister que haja Augustos que os animem e protejam.” As 
necessidades de uma monarquia são em tudo mui diversas das de 
uma democracia, a crermos na seguinte resposta que Coffinhal, 
presidente do tribunal revolucionário da França, deu ao condenado 
Lavoisier, quando este lhe pediu uma dilação de dois dias para 
concluir certo trabalho importante: La République n’a besoin ni de 
savants ni de chimistes. 
 
O pintor Le Chevrel, autor do quadro da rainha Elizabeth, que 
esteve à vista na última exposição da sobredita academia, além do 
favor já recebido de Sua Majestade a Imperatriz, que lhe comprou 
aquela produção por 600.000$, acaba de ser condecorado por S M. o 
Imperador com o Hábito de Cristo. Esta mesma honra obteve Léon 
Moreau, pintor de Paris, que mandou para a nossa exposição 
diversos e belos quadros, que foram todos comprados. Estes favores 
não serão sementes lançadas em terra estéril. A exemplo de Moreau 
outros artistas da Europa procuraram saída a seus produtos em 
nossa exposição, e suas obras, ao passo que excitaram a emulação 
dos nossos artistas, contribuirão para desenvolver o gosto pelos 
encantos das belas-artes. Há decerto no Rio de Janeiro casas 
majestosas ou elegantes, com gosto e riqueza mobiliadas; mas raro é 
encontrar, ainda nas decoradas com mais capricho, lindas paisagens 
e belos quadros, objetos que na Europa são assaz apreciados pelo 
mundo elegante e pela alta sociedade. 
 
Celebraram-se hoje na Igreja do Mosteiro de São Bento três missas 
pelo repouso eterno da alma do desventurado Desembargador 
Joaquim Nunes Machado, e outras estão anunciadas para amanhã. 
Compareceram, a convite que pelos jornais dirigiu o mais íntimo 
dos amigos do finado, o Dr. Urbano Sabino Pessoa de Melo, coisa de 
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80 a 90 pessoas, entre as quais se distinguiam o dito doutor, o 
Tenente-Coronel Frederico Carneiro de Campos, o Senador Alencar, 
o ex-Deputado Coelho Bastos, os Desembargadores Chichorro e 
Ernesto F. França, etc. Ouvi notar ou censurar a falta do Teófilo 
Benedito Otoni, mas sem razão; Otoni devia estar, àquela hora, junto 
ao leito do irmão Honório, que está a expirar. Que um ou outro dos 
mais proeminentes aliados do infeliz e estimável Nunes faltasse, 
nada mais natural; o que, porém, eu não esperava, e surpreendeu-
me, foi não aparecerem muitas das notabilidades que pelo menos 
deviam a tão ilustre vítima um ato de saudade e de religião. 
 
No pavimento da igreja, em meio do sagrado recinto, achava-se um 
ataúde com a seguinte inscrição, que precedia a dois versos que não 
pude ler: “À memória do patriota liberal o Desembargador Joaquim 
Nunes Machado.” A cerimônia religiosa terminou pelas 11 horas, e 
antes de retirarem-se foram os assistentes cumprimentar a 
inconsolável viúva, que lá estava debulhada em lágrimas, magra, 
quase acabada. 
 
Porque os amigos do infeliz Nunes, que tantas simpatias gozava, 
não imitaram os amigos do Dr. F. Júlio Xavier, cujos filhos é de 
esperar obtenham para sua educação soma não menor de 10.000$? 
 
Ao começar a primeira missa, distribuiu-se na igreja o nº 17 do 
Radical, que consta de duas páginas em branco, e de outras duas 
com um extenso artigo sobre os acontecimentos de Pernambuco, e 
várias invocações ou expansões patrióticas, guarnecidas de tarjas 
pretas e de emblemas da morte. 
 
O estado sanitário do Rio de Janeiro continua sem novidade. Temos 
tido quase todas as tardes aguaceiro e revolução elétrica na 
atmosfera. Os casos de febre amarela são raros, benignos, e não têm 
passado de bordo de quatro ou cinco navios. No período 
correspondente do ano passado já excediam de 40 os navios 
atacados, e com esta particularidade, que não ficava incólume um só 
dos indivíduos que estivessem a bordo. A mortalidade da última 
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semana foi de 187 pessoas, das quais apenas sete morreram de febre 
amarela. Eis em detalhe a estatística mortuária dos sete dias: 
 
26 de janeiro – 26, dos quais um de febre amarela; 
27 de janeiro – 33, dos quais três de febre amarela; 
28 de janeiro – 25; 
29 de janeiro – 29, dos quais um de febre amarela; 
30 de janeiro – 24, dos quais um de febre amarela; 
31 de janeiro – 17; 
01 de fevereiro – 33, dos quais um de febre amarela. 
 
Em Campos cessou completamente o flagelo. 
 
A notícia que deu o Jornal do Comércio desta manhã, de ter sido 
ontem recolhido à fortaleza de Santa Cruz o General D. Frutuoso 
Rivera, causou alguma sensação. Aqueles que gostam de idear 
largamente sobre qualquer circunstância que surge do mare magnum 
dos possíveis entenderam (e ofereciam o pescoço em prova de seu 
profundo atilamento) que o fato nada menos era do que 
cumprimentos a Rosas, à cause das caramunhas britânicas. Que 
vasta compreensão! Que infalíveis adivinhos! 
 
Frutuoso Rivera ainda é o mesmo ambicioso e imprudente que ia 
perdendo de uma vez o seu país com mil desvarios e dissipações, e 
quase sepulta a independência de sua pátria em Arroio Grande, em 
India Muerta, em Mercedes, nos horrores de Paissandu, e com a 
debandada às portas de Maldonado. Não querendo desenganar-se 
de que sua infausta época já passou, que jamais poderá influir nos 
destinos do seu país, que é olhado com desconfiança por 
cartagineses e romanos, esforça-se por exercer tal ou qual influência 
nos ânimos dos emigrados do Rio Grande do Sul, empregando para 
esse fim mistificações que põem em agitação aqueles orientais e 
contrariam a política prudente do governo imperial. Ultimamente 
acresceram suspeitas de querer ele safar-se para o Rio Grande ou 
Uruguai, onde sua presença tornar-se-ia sumamente perigosa nas 
circunstâncias melindrosas em que se acham nossas relações com 
Buenos Aires. Por todos estes motivos, e principalmente pelo 
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último, ordenou-se a sua prisão, à qual foi conduzido pelo oficial-
maior da Secretaria da Polícia (por não aparecer na ocasião um 
oficial superior), e onde estará com todas as comodidades possíveis, 
em virtude de recomendações muito expressas do governo. 
 
Na data das últimas notícias a questão do tratado Le Prédour estava 
no mesmo pé. O Ministro de Estrangeiros La Hitte assegurara que 
só em fevereiro se trataria desse assunto. Lord Palmerston não 
poupava esforços para conseguir a ratificação do governo francês, e 
contava com o voto do sobredito Ministro de Estrangeiros. Baring, 
agente financeiro de Rosas, e negociador do empréstimo argentino, 
fazia da sua parte quanto era possível para o mesmo fim, seduzindo 
a imprensa, e pondo em jogo grossas somas. Não obstante, os 
amigos de Montevidéu nutrem esperanças de que pelo menos 
conseguirão a conservação do statu quo. Tenho, porém, receio de que 
os últimos estejam enganados, de que a ratificação se realize. 
 
O Jornal dos Debates anunciou que o Dreyfus, negociante desta 
corte, fora recebido em audiência pelo Ministro francês La Hitte, na 
qualidade de comissário especial do governo do Brasil. Um “oficioso 
amigo” deu-se pressa em publicar aqui aquela notícia, perguntando 
que qualidade de comissão seria que o governo imperial confiara ao 
Sr. Dreyfus, estrangeiro e mercador de panos. O irmão do soidisant 
diplomata saiu imediatamente à espora, dizendo que a notícia do 
Jornal dos Debates não podia deixar de ser feita sem conhecimento 
de seu mano, e que este não tardaria a desmenti-la, ou pelo menos 
retificá-la. São , porém, chegados dois paquetes, e por nenhum deles 
veio a predita retificação, ocorrendo mais que a nossa legação em 
Paris não escreveu uma só palavra a tal respeito. Assegura-se-me 
que era ali crença geral estar o dito Dreyfus comissionado pelo 
governo brasileiro tanto mais quanto à notícia de que falei e ao 
silêncio da legação acrescia a circunstância de visitar ele 
frequentemente o Ministro La Hitte. 
 
O que há de verdadeiro nessa misteriosa missão, ignoro; mas o que 
lhe posso assegurar é que, segundo as informações que dali me 
vieram, Dreyfus apresentava-se a todos os homens políticos da 
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França como depositário das intenções e da política do governo 
imperial, e dizia que o Brasil, na questão do Rio da Prata, não tinha 
vontade sua, que obedeceria ao impulso da França, sem a qual nada 
podia fazer; que, se esta o auxiliasse, faria a guerra a Rosas, mas que, 
a faltar-lhe o seu apoio, a tudo se resignaria! Dizem mais que estas 
mesmas ideias temele pregado ao Ministro La Hitte! 
 
A comissão nomeada pelos acionistas da sociedade do Teatro de São 
Pedro de Alcântara para liquidar o seu ativo e passivo foi de parecer 
que a associação oferecesse ao governo uma nova proposta para 
continuar com a empresa daquele estabelecimento. Comprometem-
se a contratar as três companhias, dramática, lírica italiana e de 
baile, a pagar os atrasados dos artistas, a conciliar-se com os seus 
credores, e a aceitar os contratos já feitos ou iniciados pela comissão 
do governo. Exigem como auxílio dos cofres públicos seis contos de 
réis mensais, além das loterias já vencidas. Já procuram Cireneus 
que os ajudem a levar a cruz ao Calvário, se o governo lha confiar, 
do que duvido. 
 
No Diário do Rio, de 27 do mês passado, lê-se o seguinte, que me diz 
respeito: 
 
Vimos hoje no Jornal do Comércio uma censura à Secretaria de Estado 
dos Negócios da Marinha por atraso na publicação do seu 
expediente. Devemos declarar que a censura é imerecida, porque 
nesta tipografia tínhamos expediente da Secretaria da Marinha para 
publicar até 21 de dezembro, e hoje recebemos até 31. 
 
Já que o Diário quis cobrir com sua generosa responsabilidade o Sr. 
oficial-maior da Secretaria da Marinha, deve-lhe mais uma fineza, e 
é dizer-nos por que ao expediente redigido por sua senhoria prefere 
o das outras repartições, cuja publicação anda quase em dia. Estimei 
muito ter despertado o contemporâneo para daqui em diante 
reparar uma falta que deve de ter sido muito sensível. 
 
Concluíram-se os exames de fraudes a que se estava procedendo na 
Alfândega. O extravio anda por 30.000.000$. 



69 

 

 
Segundo um saudoso Idista, a dona Ida Edelvira estreou em Buenos 
Aires, na noite de 12 do mês passado, sem colher os aplausos que 
esperava, porque os argentinos não têm ainda o gosto bastante 
apurado para ouvir a hábil cantora: têm os ouvidos pervertidos com 
os morras dos mazorqueiros. A idolatrada dos dilettanti do Rio de 
Janeiro foi igualada, senão julgada inferior a Meréa e a Nina 
Barbieri! Mais feliz foi o Ribas, regente da orquestra, pois, segundo a 
mesma tradição que li em uma folha portenha, foi alvo dos mais 
espanholados elogios, dizendo-se-lhe que nos poucos dias de sua 
direção a orquestra fazia tal diferença que o acompanhamento da 
Norma lhes parecia inteiramente outro, no efeito e na precisão. 
 
Basta por hoje. 
 

Jornal do Comércio de 03/02/1851. 
 

 
 

OITAVA CARTA 
 

Corte, 9 de fevereiro de 1851: 
 
Não sei como há ainda sólido na cidade do Rio de Janeiro. Dir-se-ia 
que nesta quadra em que andam à roda as cabeças coroadas, e as de 
bonnet rouge, operou-se também alguma revolução física, que nos 
colocou nas condições termométricas da Líbia ardente. “Que calor!”, 
tal é o safado, seco e desenxabido exórdio de todos os diálogos. Os 
fashionables dão-se aos diabos por terem de uma vez abolido o uso 
das gravatas sem colarinho, que tão útil lhes fora nesta ocasião; e as 
belas também se mazelam pelos rigores de Apolo, e adotando uma 
toilette menos constitucional escondem, quanto lhes é possível, o 
colo e os seios que, em épocas menos cálidas, gozam de publicidade 
verdadeiramente democrática. O consumo de recendentes perfumes 
tem sido qual o desejam sempre os cabeleireiros, estes principais 
comissários do mundo elegante: é que há exalações naturais tão 
enérgicas que condenariam a perpétuo celibato certas beldades e 
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Narcisos, se não fosse o poder inebriante daqueles elixires. Há uma 
classe de criaturas que não é tida na conta que vale, e a quem são 
confiados esses segredos dos quais dependem o crédito e o futuro 
de inúmeros pretendentes de um e outro sexo. Ah! lavadeira, se 
conheceras toda a importância do teu mister, se não fosse teu 
critério tradicional, que recursos não terias para neste ingrato mês 
de fevereiro bater moeda sobre a desgraça de tantas damas e 
cavalheiros! Assim como há apaixonados que se informam das notas 
testamentárias, dos assentos das recebedorias de rendas, ou dos 
registros da Caixa de Amortização, para depois se entregarem ao 
fogo de seus amores por alguma dama, assim também virá tempo, 
quando a moralidade daquelas industriosas criaturas for 
corrompida, em que ninguém se prenda pelos laços do himeneu 
sem antes ter consultado as Sibilas dos rios e das fontes sobre o odor 
específico do seu bem-amado. Se eu pudesse expor-lhe com 
franqueza todas as ideias que ora me ocorrem sobre a humilde 
profissão das lavadeiras, juro-lhe pelos meus penates que com elas 
encheria esta carta, e então veria que se os montes parem, às vezes, 
ratos, de um ratinho pode também em certos casos sair uma 
montanha. Mas não o faço, porque, sobretudo, desagradaria o belo 
sexo, para quem neste momento o apelo do juízo decerto esturrado 
que me rendeu a fineza de dizer que só lê as minhas epístolas 
quando, a não serem elas, teria de empregar-se em apanhar moscas, 
se não se desse a pior entretenimento. 
 
Apesar do calor de 92 graus dos de Fahrenheit, e da falta de chuva 
que se sofre vai para sete dias, o estado sanitário desta cidade é 
satisfatório, como melhor do que ninguém o demonstram os 
seguintes algarismos: 
 
2 de fevereiro – 10 óbitos; 
3 de fevereiro – 21 óbitos (dos quais dois de febre amarela); 4 de 
fevereiro – 31 óbitos; 
5 de fevereiro – 28 óbitos (dos quais dois de febre amarela); 6 de 
fevereiro – 23 óbitos; 
7 de fevereiro – 18 óbitos (dos quais um de febre amarela); 8 de 
fevereiro – 25 óbitos. 
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A Comissão de Higiene Pública já montou o seu bureau que é na 
sala do Instituto Vacínico, e está em correspondência ativa e franca 
com o Ministro do Império. Mas além dos atos de que já lhe dei 
estreitas contas, não tem produzido outros, ao menos que eu saiba. 
Tem havido briga feia pelo local do lazareto da Jurujuba entre 
alguns que se querem desfazer de suas propriedades: já há 
pretendentes aos lugares de administrador, mas ainda não se fez 
público e solene que a coisa se tenha levado a efeito. Os aguadores 
das ruas da cidade o estão quase sicut erat in princípio, e ainda não 
passaram da Rua Direita, Rua do Ouvidor, Largo do Rocio e seus 
alentours. Acresceram somente umas duas ou três bombas, 
constantemente empregadas em aguar alguns dos lugares já 
indicados, que, em verdade, sendo aqueles onde durante o dia a 
população mais se condensa, reclamam mais assíduos cuidados. 
Depois do logro que a ilustríssima lhe pregou, a população caiu em 
indiferença, e nenhum caso fez do convite para regar as suas 
testadas. Também não houve senão o convite; se os fiscais se 
dirigissem aos moradores dos seus distritos e com boas maneiras 
lhes aplacassem o natural despeito de que todos se possuíram ao ver 
como a Câmara foi a primeira a dar o exemplo da infração de suas 
ordenanças, acredito que gozaríamos todos desse benefício. Eles 
poderiam obter uma espécie de convênio entre os abastados de cada 
rua para fazerem-se esse bem, e aos pobres que não podem obtê-lo à 
sua custa. Mas o diabo do laissez faire é o princípio regulador de 
todos os nossos governadores, grandes e pequenos. 
 
Se passo a considerar outra classe de medidas sanitárias, de que 
muito carecemos, nada vejo nem ouço que possa servir de tema às 
odes pindáricas que desejo dedicar à Comissão de Saúde, cujos 
membros tantas simpatias me devem. Não há notícia de que alguns 
desses muitos que por aí especulam à custa da vida humana, cada 
um à sua guisa e no seu gênero, tenha sofrido o mais ligeiro 
incômodo. Pode-se ainda envenenar como dantes. Mas enfim, 
esperemos, tenhamos fé em Deus e em suas escrituras: o primeiro 
passo nesta via de progresso está dado. 
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O dia 7 de fevereiro parece ser o princípio de uma nova era para o 
Brasil, embora poucos o percebam, e fosse ele igualado aos mais 
ordinários da nossa vida social. Nesse dia, pelas duas horas da 
tarde, entrou a barra deste porto, veloz e risonho como um 
mensageiro de paz, o primeiro postilhão da linha de vapores 
estabelecida entre a Inglaterra e a América Meridional. A chegada 
do Teviot, no momento em que a população desta cidade ainda se 
achava sob a viva impressão das últimas insultantes notas do 
ministro britânico, dir-se-ia que foi calculada pela real companhia 
empresária dessa navegação para açaimar o ressentimento nacional, 
e provar a grande diferença que existe entre Lord Palmerston e a 
nação britânica. Honra ao gênio ativo e empreendedor desse povo, 
rei da indústria e da civilização prática; maldição ao ministro que 
por seus devaneios e egoísmos lhe aliena as simpatias das nações 
aliadas. A viagem do Teviot tinha sido prescrita dia por dia, hora por 
hora, tendo-se no maior desprezo os elementos que se lhe poderiam 
opor. Sua chegada a este porto era objeto de apostas, feitas com 
entusiasmo por uns, e com mofa por outros, que tudo regulam pela 
nossa proverbial pontualidade. Ganharam os primeiros, perderam 
os segundos, corridos da sua incredulidade, que não podia ser com 
mais nobre altivez escarnecida pela pátria de Watt. Ainda uma vez – 
honra à nação inglesa, cujo caráter, cujo destino são tão mal 
compreendidos pelo atrabiliário Palmerston. 
 
Este primeiro enviado da real companhia britânica de paquetes é de 
força de 500 cavalos, tem a capacidade de 1.800 toneladas, e em 
asseio e comodidade mais do que era de mister para o serviço a que 
se destina. Entretanto é o menos possante e volumoso de todos os 
seus companheiros. Trouxe-nos em barras e moedas 45.000 libras 
esterlinas. Agora sei a razão desta afluência dos preciosos metais: é a 
inundação que há deles na Europa, que lá está preocupando todos 
os economistas e estabelecimentos monetários. 
 
Em França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o aparecimento do 
primeiro vapor transatlântico foi acolhido com o mais estrondoso 
entusiasmo. Aqui recebeu-se o soberbo Teviot com a mais fria 
surpresa, alguns sem isso, como se porventura se tratasse da 
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chegada de algum sambuco! Ontem ainda servia de episódio à 
conversação de alguns, amanhã estará completamente esquecido 
um acontecimento de tanta importância política e comercial para o 
Brasil. Em vez de discutir o futuro que nos pressagia o Teviot, 
entraremos na fertilíssima, sublime e proveitosíssima discussão de 
santasluzias, saquaremas, lisos, cabeludos, cristãos, judeus, 
guabirus, praieiros, caranguejos, equilibristas, e por aí além, sine fine. 
 
Vieram no Teviot o Barão de Mascarenas e o major inglês White. O 
primeiro é espanhol, apresenta-se coberto de condecorações, e dá-se 
por parente dos três irmãos D. José, D. Manoel e D. Luís. É 
representante de uma companhia inglesa que pretende a navegação 
do nosso portentoso Amazonas. Chegaram também o Visconde e a 
Viscondessa de Santo Amaro. 
 
Ora, agora prepare-se para ler duas notícias que muito oferecem 
pelo lado divertido e sério. São ambas extraídas da imprensa 
britânica, sem contestação a mais bem-informada do mundo, e que 
por isso e pelo muito que instruem merecem uma verba constante 
no budget do meu tempo, posto que eu não seja forte no English. 
Diz-no o Morning Herald de 9 de janeiro último: 
 
Atendendo à mui especial recomendação do valente Contra-
Almirante comodoro da esquadra estacionada na costa oriental da 
América, o Almirantado acaba de promover o comandante do vapor 
Cormorant, Herbert Schomberg, ao posto de capitão de mar e guerra, 
visto ter ele, no conceito do Contra-Almirante Reynolds, tornado-se 
benemérito dessa promoção pelo muito bem-sucedido que ali tem 
sido no seu cruzeiro contra os negreiros, e especialmente por ter há 
pouco arrasado uma fortaleza que fez fogo ao Cormorant, e matou e 
feriu algumas praças da sua guarnição, na ocasião em que aquele se 
ocupava com a captura de alguns barcos notoriamente negreiros. 
 
E então! Pode haver governo mais respeitador dos princípios 
internacionais, mais atencioso e circunspecto com as nações aliadas 
que o atual gabinete de St. James, advogado e braço forte do judeu 
D. David Pacífico?! Não tem razão Mr. Hudson, não lhe devemos 
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milhares de satisfações pela infinita bondade com que o seu cruzeiro 
e o seu governo nos tem tratado, e pelo enormíssimo crime 
cometido em Paranaguá contra os direitos absolutos da Grã-
Bretanha sobre todas as águas salgadas?! Felizmente o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros colocou-se na posição de honra que cabe ao 
Brasil em presença de tantas e tão revoltantes afrontas, preferindo 
todas as calamidades a fazer-nos passar pela ignomínia que nos 
quer impor um governo que com o maior desfaçamento desmente 
por atos de assombrosa iniquidade as palavras de justiça e 
liberalismo que há pouco proferiu à face da Europa. Felizmente há 
na Inglaterra escritores como do acreditado Economist, que julga das 
violências de Lord Palmerston como o fiz eu em minha carta 
anterior. A dignidade e a justiça nos darão forças para repelir a 
insolência desse prepotente e tresloucado ministro. 
 
Voltando aos fundamentos do acesso dado ao comandante do 
Cormorant, perguntarei: há dois anos que aquele vapor por aqui 
anda na sua missão vandálica; quantos africanos tem apreendido, 
para que se possa dizer muito bem sucedido? O que somente 
sabemos ter ele feito é incendiar em nossos mares territoriais alguns 
barcos que declarou suspeitos de se aplicarem ao tráfego ilícito. E 
que fortaleza foi essa que o comandante do Cormorant arrasou? Que 
desprezível bazófia a par de tanta iniquidade! Vejam-se no 
entretanto os numerosos e importantes apresamentos que têm feito 
os oficiais brasileiros, em muito menos tempo, e com meios muito 
mais escassos. 
 
Disse-lhe em outra ocasião que o Merolla, ex-encarregado de 
negócios de Nápoles nesta Corte, procurava contratar ali expedição 
por conta e para o serviço de Rosas. Leia agora o que vai transcrito 
do Morning Chronicle de 9 do mês passado: 
 
O General Guido, durante a sua residência no Rio de Janeiro, 
chegou a um acordo com o encarregado de negócios de Nápoles e 
contratou uma expedição de 5.000 sicilianos para Buenos Aires. Não 
se sabe exatamente quais as condições deste contrato; sabe-se apenas 
que os voluntários devem ser moços robustos, habituados à vida 
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militar, e que, terminada a guerra, receberão certa extensão de 
terras. As despesas de viagem serão feitas pelo governo napolitano. 
Em julho de 1850 mandou Guido o contrato para Buenos Aires, e 
Rosas o aprovou. Voltou ao Rio, e apenas ali chegou partiu para a 
Europa o encarregado de negócios napolitanos. Estes alistamentos 
europeus não estão muito em harmonia com o tal sistema americano 
proclamado pelo ditador. 
 
Ora, atine lá como estas coisas se fazem no reino de Nápoles, isto é, 
em uma Corte parenta da do Brasil, com consentimento del-rei 
Fernando, que tão severo se tem mostrado com os democratas do 
seu país, e a favor de um perverso e desmoralizado ditador!... 
 

Jornal do Comércio de 10/02/1851. 
 

 
 

NONA CARTA 
 

Corte, 16 de fevereiro de 1851: 
 
Não foi sem alguma hesitação que adotei este meio de 
correspondência. Previa em grande parte o que vai acontecendo. 
Minha incorrigível ingenuidade, alguns comentários 
desapaixonados que nem sempre sei evitar, e sobretudo o meu 
talento perscrutador, e a quase infalibilidade de minhas notícias, 
deviam chamar a atenção de uns, e excitar a inveja e a maledicência 
de outros para as humildes cartas ao amigo ausente. Desde os 
sonhos do erudito velho de Itajuru, se me não engana a 
reminiscência, que começou a desenvolver-se entre nós o gosto das 
previsões; com as profecias do vate Pimentel, e a influência elétrica 
das trovoadas revolucionárias dos reformadores quand même, não 
houve paspalhão que se não metesse a Cassandra, que não aspirasse 
à ciência de Nostradamus. Desde então, eles que nem sempre sabem 
como se chama o dia de amanhã, que não entendem pitada do 
magnetismo animal, querem passar por “extralúcidos”, ver com os 
olhos fechados e raciocinar dormindo. Coitados; se os não perdesse 
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a malevolência, entrariam por isso direitinhos como um fuso pela 
porta dos bem-aventurados. Não há bastardo que tenha mais pais 
do que os que se têm dado a estas pobres missivas, e no entanto 
todos os adivinhos se têm por infalíveis! Ainda não apareceu 
decerto noticiador mais inocente do que este seu humilíssimo servo: 
mas o cuidado que tenho dado a certos espíritos bisbilhoteiros não 
será mais que mania, não terá por fim tolher-me a liberdade no que 
eu ainda possa dizer sem respeito à inviolabilidade e à 
impecabilidade que muitos querem para si, mas não toleram na 
única individualidade que a Constituição ressalvou? 
 
Seja, porém, o que for, podem crismar-me como quiserem, julguem-
me por si ou por outros que não me poderão tirar este único 
consolo: 
 
Que amo a minha terra e a minha gente. 
 
Quem sofrer por mim que tenha paciência; também tenho pago as 
custas por muita gente. E confesso-lhe com coração nas mãos: mais 
me inquietam os louvores com que me têm lisonjeado alguns que 
sabem quanto é árdua e difícil a tarefa de escrever em dias e horas 
imprescritíveis, do que uma caricatura que aí apareceu, e os 
disparates e blasfêmias que me consta se terem escrito e dito sobre o 
meu anônimo. Inquietam-me os favores, porque tendem a dilatar as 
molas do meu amor próprio, que não dão para tanto, porque não 
estou resolvido a violar, como fazem todos os ministérios 
parlamentares, o programa que me tracei; escrevo para dar-lhe 
notícias da Corte, que não tenham sido publicadas por este Jornal, 
que é o seu predileto. Quem quiser mais que o faça; quem não 
gostar tem um remédio tão simples e corriqueiro, que escusado é 
receitar-lho. Só me sujeito às condições tipográficas – pontualidade, 
comedimento, imparcialidade, exatidão –, e nada de política: e 
sujeito-me por gosto, e porque ninguém me faria tanto, tão bem e 
por tão pouco. Detesto o terreno estéril, e algumas vezes lodoso, em 
que se debatem os nossos atletas políticos; não sei temperar a minha 
pena no fel dos partidos, nem conheço a composição deste veneno 
corrosivo da moralidade pública e da felicidade do país. Estes 
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sentimentos, e o círculo de Popílio em que me devo morrer, não me 
permitem também entrar no desenvolvimento de algumas 
proposições que emiti a semana passada, e que serviram de tema a 
um artigo do esclarecido R. B. Estou tão prevenido com os tais 
adivinhos, que ao ler o convite de que acabo de falar, ri-me e disse 
com os meus botões: Ah! doutor sagaz, não vos caio na isca; 
conhecestes que tenho alguma queda para a polêmica e provocastes-
me para ver se colhíeis o título de minha identidade de pessoa; sou 
mais arisco do que supondes. 
 
De uma vez por todas, e em breves termos, direi sempre meu fraco 
parecer e o meu ardente desejo acerca das nossas coisas políticas. 
Atenda-o o ilustrado R. B.: “Experimentemos na cura dos males que 
consomem o país a sincera estrita execução dos preceitos 
constitucionais”. Os republicanos franceses gritam aos reacionários: 
“Habituemo-nos à república.” Eu digo a todos os nossos homens 
políticos: “Habituemo-nos à Constituição que juramos”. 
 
O sucesso mais notável da semana que vou historiar foi 
indubitavelmente o conflito Leopoldo-Ferreira, mas nada tendo que 
acrescentar sobre as circunstâncias do fato ao que disseram os 
noticiadores diários, e, por outro lado, não devendo perscrutar a 
causa provável e remota de que se foram originando todas as outras 
até esse triste resultado, limito-me a dizer-lhe que aquilo que podia 
ter sido um drama, no gênero dos de Anicet Bourgeois, não passou 
de uma tragicomédia, que deu corda por três dias à tagarelice e à 
maledicência. 
 
Logo após esse acontecimento veio o da apreensão de africanos na 
Ilha de Marambaia, que fica ao sul desta província, e é domínio do 
Comendador Joaquim José de Souza Breves. Deve ler a parte que se 
pode reputar oficial dessa diligência executada pelo Chefe de Polícia 
interino Bernardo Nascentes de Azambuja e as queixas que contra 
ela levantou o dito comendador. Quando o governo leva a repressão 
ao ponto de assustar alguns proprietários, de atrair sobre si uma 
massa enorme de odiosidades, é difícil conter a indignação contra os 
insultos e violências do cruzeiro britânico. Se neste ponto todos os 
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brasileiros ora se unissem, os excessos da repressão seriam menos 
de recear, porque o governo, e especialmente seus delegados, 
obrariam desassombrados das censuras de seus adversários, e 
teriam mais força para resistir à insaciável iniquidade do 
estrangeiro. Lord Palmerston oprime-nos, serve aos interesses do 
execrável ditador de Buenos Aires, mas também Lord Palmerston 
cria entre nós muitas antipatias e desconfianças contra o seu país, 
que não podem ser-lhe muito favoráveis. Presentemente apresenta-
se uma companhia inglesa pretendendo a exploração e o comércio 
do rio Amazonas: qualquer que fosse o pensamento do governo 
brasileiro a respeito de tão importante assunto, considerado em tese, 
não é óbvio que atualmente há de fortemente influir em sua 
resolução a nacionalidade dos pretendentes? Por isso, e pelos 
sentimentos de moralidade e justiça que caracterizam o povo inglês, 
não admira que os redatores do Economist tenham a mesma 
linguagem que os que no Brasil acusam o ministério inglês de 
iníquo e opressor. 
 
O Joaquim Pinto da Fonseca, que recebeu ordem para sair do 
Império, e presentemente se acha no Rio Grande, pediu prorrogação 
de prazo. Não lhe foi concedida, e tem, portanto, de retirar-se 
apenas expirem os quatro meses que lhe foram prescritos. Os 
comandantes, oficiais e guarnições do Golfinho, Bertioga e 
Andorinha, que coadjuvaram a apreensão da Marambaia de que 
acima falei, foram louvados de ordem do governo imperial. Mas 
tudo isso é nada para o que pretende o governo inglês: em presença 
de fatos tão numerosos e significativos não cessa o vandalismo do 
seu cruzeiro. Ainda há pouco deram todas as folhas diárias notícia 
de um iníquo apresamento. O brigue Magano, que só pela fatalidade 
do nome poderia incorrer nas suspeitas dos cruzadores de Lord 
Palmerston, foi capturado na altura da Ilha Grande, vindo para este 
porto com carregamento de couro e sebo, que recebera no Rio 
Grande. A história das viagens deste barco é muito conhecida, 
nunca se empregou no infame tráfico. Do Porto saiu para o Rio 
Grande, dali regressou para Pernambuco, fez segunda viagem ao 
Rio Grande, e voltava para o Rio de Janeiro quando caiu nas fauces 
do faminto leopardo. 
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É mais um capítulo para as satisfações que Mr. Hudson está 
exigindo do Brasil. 
 
Já está ratificado um tratado de aliança defensiva entre o Brasil e a 
República do Paraguai. A luva está lançada; mas duvido que Rosas 
a apanhe. Há de ganhar tempo, se lho deixarem fazer, à espreita de 
ocasião mais oportuna para vexar-nos e prosseguir em sua obra de 
extermínio e devassidão. Tenho, porém, um pressentimento, e é que 
a hora do déspota não pode tardar muito. A ilusão que o sustenta 
não pode resistir muito tempo mesmo à ação natural dos 
sentimentos e necessidades da época em que vivemos. 
 
O José Maria do Amaral, nosso ministro residente em Paris, pediu 
demissão, que, segundo me consta, lhe será aceita. Enfiou, porque o 
José Lucio Corrêa e o Dreyfus deram alguns passos para estorvar a 
ratificação do tratado Le-Prédour. 
 
Enganei-me quando dei pelo acontecimento mais memorável da 
semana a refrega do Leopoldo com o Ferreira. Houve coisa muito 
mais notável, ainda que menos falada, por não ter nenhum pico para 
a maledicência dos salões. Promove-se a criação de um novo 
estabelecimento bancário que já conta 6.000 ações de 500$ cada uma. 
As do Banco Comercial, que há três semanas se vendiam pelo preço 
fabuloso de 735.000$, desceram à cotação de 670.000$. Está à frente 
dessa utilíssima empresa Ireneu Evangelista de Souza, proprietário 
da fundição da Ponta d’Areia. O projeto de estatutos, dizem que é 
obra do Conselheiro Pimenta Bueno, dentre os nossos homens 
ilustrados um dos que mais trabalham e cogitam em coisas úteis ao 
país. Já são indigitados como tendo probabilidade de eleição para a 
diretoria do novo estabelecimento os seguintes negociantes: Militão, 
Figueiredo Júnior, Tavares, Basto e Isey Levy. Inútil seria fazer aqui 
largos comentários sobre os grandes benefícios que de tais 
instituições nos podem provir, fugitivos como são entre nós os 
capitais quando se trata de especulações industriais, sempre que se 
trata de abrir um novo canal ao desenvolvimento da riqueza 
pública, e bem-estar de muitos, senão de todos. 
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A subscrição a favor dos náufragos da barca francesa Elisa anda por 
4.000.000$. Estes infelizes têm encontrado na população do Rio de 
Janeiro, natural e estrangeira, a mais viva e generosa simpatia. Não 
lhes há faltado roupa, agasalho, em uma palavra, todos os auxílios 
que demanda a miséria a que foram reduzidos pela mais fatal das 
imprevidências, a de conservar-se na estação calmosa do Rio de 
Janeiro, carvão de pedra junto a um paiol de pólvora. Alguns já 
tomaram novo destino, e estão arranjados. O Ministro da Guerra 
mandou oferecer aos que se quiserem alistar no serviço militar o 
prêmio de 200.000$, e um prazo de terra, findo o tempo do contrato. 
 
A comissão liquidante da ex-sociedade do Teatro de São Pedro de 
Alcântara pede 80.000.000$ por todo o material que possui em 
vestimentas, alfaias, etc.; a atual diretoria oferece-lhe 30. É pouco se 
vale mais, o que eu duvido. 
 
Ontem foi o último dia de um condenado. Executou-se na praia, ou 
antes, no cais de Santa Luzia, em presença de toda a tropa 
disponível da guarnição, e de um numeroso concurso de 
espectadores de todas as classes, a pena de morte a que foi 
condenado um soldado do 4º Batalhão de Artilharia, de nome 
Antônio Lopes Ribeiro, que com premeditação e traiçoeiramente 
assassinara com uma baioneta o cadete-sargento do mesmo corpo 
Inácio Joaquim de Oliveira. De um desses muitos curiosos que não 
podem perder ainda mesmo uma cena tão consternadora como 
aquela a que me refiro, recebi as seguintes particularidades sobre a 
vítima e a fúnebre cerimônia da execução. 
 
Antônio Lopes Ribeiro, que se perdera em crime tão horroroso, era 
caboclo, de cabelo preto e corrido, bexigoso, de estatura baixa, 
corpulento e mal feito. Sua fisionomia não o denunciava como capaz 
do atentado que cometera, mas era de uma serenidade que se não 
perturbou mesmo em presença da morte. Ao som das caixas 
destemperadas caminhou vagaroso do xadrez do quartel para o 
oratório da Misericórdia, onde ouviu missa. Daí seguiu para o lugar 
da execução, no mesmo passo cadenciado pela lúgubre música dos 
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tambores. Teve então uma longa prática com o confessor, finda a 
qual pediu um pouco de vinho para beber, última vontade que lhe 
foi satisfeita. Sentou-se, unindo-se bem ao encosto da cadeira, e com 
a frente e olhos abertos para a escolta dos seis atiradores. A descarga 
foi um só trovão. A cadeira caiu para trás, e a vítima do crime à sua 
direita, ainda com algum movimento, que cessou de todo com o tiro 
de um sargento, que é o último ato desta triste cerimônia. 
 
Eis os algarismos mortuários do mês passado e deste até ao dia de 
ontem: 
 
De 1º de janeiro até 
8 de fevereiro – 894 óbitos, sendo 24 de febre amarela; 
9 de fevereiro – 34 óbitos; 
10 de fevereiro – 34 óbitos, sendo 2 de febre amarela; 
11 de fevereiro – 24 óbitos, sendo 2 de febre amarela; 
12 de fevereiro – 28 óbitos, sendo 1 de febre amarela; 
13 de fevereiro – 33 óbitos; 
14 de fevereiro – 28 óbitos, sendo 1 de febre amarela; 
15 de fevereiro – 27 óbitos 
Total 1.102 óbitos, sendo 30 de febre amarela, desde o princípio do 
ano. 
 
O vapor de guerra Pedro II, que há pouco saiu do estaleiro da Ponta 
d’Areia, e fez a sua primeira viagem de prova em torno da Baía do 
Rio de Janeiro, conduzindo a seu bordo Sua Majestade o Imperador, 
é um vaso digno da mais minuciosa descrição pelo gosto e perícia 
com que foi construído e mobiliado. 
 
Tem de quilha 168 pés, de boca 26 1/2 e de pontal 17. Seu 
maquinismo de vapor é duplo, e de força de 200 cavalos; contém 
dois jogos de caldeiras independentes um do outro. Está artilhado 
com dois rodízios de sessenta e oito, e mais quatro canhões à 
paixhans de 32. Todo o cavername é de sucupira, o fundo de tapinhoã, 
e os altos de peroba. 
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A câmara do comandante, cujas peças foram fabricadas nas oficinas 
de F. J. Léger, é toda de pau-cetim do Pará com obra de talha e 
esculturas de jacarandá, no estilo da Renaissance, e ornada com os 
atributos da Casa de Bragança. É guarnecida de canapés mecânicos, 
que abertos oferecem assento de palhinha e fechados constituem 
divãs de veludo carmesim. Os móveis são muito ricos e todos do 
mais apurado gosto, notando-se entre eles uma pequena e elegante 
secretária que esconde o leme, e cujos compartimentos são feitos 
com tal precisão que parecem girar sobre roldanas; uma lindíssima 
mesa de meio de sala, que por um sistema engenhoso se transforma 
em mesa de jantar, e uma cômoda com mármore, sobre a qual se 
acha, num quadro oval ricamente esculpido, o retrato de Sua 
Majestade o Imperador, vestido de farda de Marinha e em pé sobre 
o convés de um navio de guerra: este retrato, que é o mais parecido 
possível, saiu das habilíssimas mãos do Krumholz. As cadeiras são, 
como todos os outros móveis, de pau-cetim embutidos de jacarandá 
e da mais aperfeiçoada elegância. 
 
A estibordo da câmara principal encontra-se o camarim do 
comandante, guarnecido de cama, cômoda, lavatório, cabide, e o 
mais que lhe é próprio, tudo da mesma madeira paraense. Serve de 
vestíbulo à câmara a praça d’armas, em torno da qual brilham todas 
as armas brancas e de fogo portáteis, necessárias à defesa naval; 
machados, chuços, espadas, pistolas, espingardas, etc. Aí se 
recomendam aos olhos duas preciosas caixas eriçadas de sabres, e 
servindo de cavalete a dois tambores. No centro desta sala descansa 
a escada de jacarandá que conduz ao convés. Segue-se a câmara dos 
oficiais, que é de um estilo severo, toda pintada de branco, com 
ornamentos e mobília de jacarandá: entre os seus trastes distinguem-
se a mesa de jantar, colocada no centro, e um magnífico aparador. 
Cada camarote contém uma cômoda-lavatório com espelho na parte 
superior, um cabide, uma cama que, dobrada, serve de lindo e 
cômodo sofá, e uma biblioteca, tudo de jacarandá. Esta câmara 
comunica com o convés por uma escada particular que evita a 
passagem dos criados pela praça d’armas. 
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Confesso-lhe que fiquei encantado de ver o Pedro II, e à fé de cristão 
que lhe pediria uma carta de empenho para que o seu amigo Tosta 
ali me desse algum emprego condigno à minha prosápia e mérito, se 
os malditos ingleses não andassem tão furiosos, e não fosse o horror 
que tenho à pólvora. 
 
Termino reparando um pecado venial que cometi contra El-Rei 
Fernando: Sua Majestade não consentiu no contrato dos 5.000 
sicilianos que o humaníssimo Rosas mandara alistar. 
 

Jornal do Comércio de 17/2/1851. 
 

 
 

DÉCIMA CARTA 
 

Corte, 23 de fevereiro de 1851: 
 
Disse o Jornal do Comércio, no seu artigo de fundo do 1º de janeiro, 
que o caráter divino de um acontecimento que se passa sob nossos 
olhos não pode ser reconhecido pela míope e vesga humanidade 
senão depois de largos anos, ou de séculos quando a mão do 
Criador lhe tem dado o último toque. Convencido como estou desta 
verdade, filha da análise filosófica dos desvarios, aventuras, 
desgraças e progressos da grande família humana, não me meterei a 
oráculo das consequências que pejam o ventre dos sucessos 
contemporâneos. Ninguém pode prever o que resultará do indigesto 
sarapatel de 24 de fevereiro de 1848. Mas os esforços que a 
inteligência, a perseverança e a ousadia do homem estão atualmente 
empregando para alcançar novas e mais assombrosas conquistas, 
não terão recebido das convulsões democráticas alguma influência 
misteriosa? A sentença que acima reproduzo me impõe o mais 
respeitoso silêncio, e a fé cristã me induz a crer que sim. 
 
É digna da mais séria e refletida observação a tendência que 
manifesta o espírito humano desde que a ordem começou a 
restabelecer-se do violento abalo que o gênio das revoluções lhe 
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causara. A Europa parece como uma vasta oficina, que, tendo sido 
obrigada a parar seus trabalhos por algum tempo, entra de novo em 
movimento, e com maior atividade procura recuperar os prejuízos e 
atrasos do tempo perdido. Alguns espíritos predestinados, ou 
porque tocados do contágio revolucionário queiram perpetuar essa 
desgraçada tentativa de seus confrades com algum fato estrondoso, 
ou porque envergonhados das misérias e atrocidades de 1848 
julguem poder purificá-las com alguma nova conquista do homem 
sobre a natureza, ou finalmente porque obrem como instrumentos 
dessa mão oculta que dos males faz não poucas vezes nascer o bem, 
dão-se aos mais louváveis esforços para levar o progresso humano 
além dos domínios da fábula. 
 
O vapor está ameaçado da mais admirável derrota. A navegação 
aerostática como que toca a realidade. A eletricidade e o 
magnetismo aspiram uma grande parte do domínio da imprensa e 
da escrita. Na Europa e na América os gênios se preocupam com 
estas empresas, e todos os espíritos as aguardam já surpresos e 
maravilhados, como se fossem fatos consumados. 
 
A Inglaterra, eminentemente prática e positiva, sem sair dos limites 
do conhecido, constrói o seu incomensurável Hyde Park e publica o 
seguinte pregão: 
 
“Povos civilizados dai tréguas às utopias sociais e científicas, e 
vinde analisar as produções maravilhosas do engenho humano. 
Nações belicosas, revolucionárias obcecadas, aquartelai por 
enquanto os vossos exércitos, fechai por enquanto os vossos clubes, 
e vinde apreciar os frutos do trabalho e da paz.” 
 
A Inglaterra por este modo, ao passo que satisfaz a vaidade 
nacional, expõe ao consumo universal os produtos de sua indústria, 
aprende o que ignora do livro industrial das outras nações, e nesse 
prodigioso bazar conserta a tela sem fim em que estavam ocupados 
todos os operários do mundo civilizado, e que fora atravessada pelo 
raio da tempestade popular. 
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O século XIX volta às suas tendências eminentemente utilitárias, 
tudo o pressagia. O Hyde Park é a ponte lançada pelo gênio da 
indústria para cobrir as ruínas que fizera o cataclisma 
revolucionário. É o protesto mais solene e aterrador que se podia 
lavrar contra os sofistas das desordens e os filósofos da anarquia. 
 
Nesse magnífico e majestoso festim, quem recordará que o Brasil 
existe sobre a superfície do globo, e partilha do progresso geral? A 
Índia e a Austrália, e quem sabe se também não a Libéria, ali serão 
representadas, e o Brasil não! 
 
Vinte e nove anos de emancipação política não são decerto tempo 
suficiente para que nos pudéssemos enfileirar com as nações que 
ocupam as primeiras categorias na escala da civilização; mas ao 
menos poderíamos aspirar um lugar ao lado dos colonos do 
Pacífico, e dos semisselvagens do Oriente. 
 
Disse que no espetáculo, que em 1851 a Europa vai presenciar, o 
Brasil não apareceria senão como observador incógnito; infelizmente 
nem assim acontecerá. Mme. Dubois, acredito que movida das mais 
inocentes intenções, vai expor-nos aos epigramas de algum espírito 
inexorável, se nos não valer a oficiosidade do ato e a naturalidade 
da expositora. Essa industriosa francesa teve a lembrança (se é que 
não foi encomendada) de atrair sobre si as vistas do público do Rio 
de Janeiro e captar as simpatias dos fluminenses construindo com 
gosto e arte um volumoso ramo de grande número das mais belas e 
peregrinas flores do nosso recendente e variadíssimo jardim, para 
enviá-lo à exposição de Londres. A fineza é decerto de muito bom 
gosto, merece pela intenção todos os elogios que em prosa e verso 
lhe têm sido feitos, mas... vai promover o riso dos poucos que lá 
descobrirem o produto brasílio saído das habilíssimas mãos de 
Madame Dubois. 
 
Para maior desgraça, a nossa expositora não obterá nem as honras 
da originalidade. Figurará na exposição uma grinalda de flores 
artificiais, que não terá menos de 1.581 pés de circunferência e que 
conterá 1.581 variedades de flores e de frutos. Esta grinalda 
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monstro, em cuja presença o ramo de Mme. Dubois apenas poderá 
passar por um anãozinho, se comporá de produtos de diversos 
floristas da metrópole inglesa e de todas as cidades de província. 
Será dedicada ao Príncipe Alberto, à Duquesa de Sutherland, ao 
Conde de Carlisle, aos comissários reais, enfim a todos os 
subscritores cujos fundos têm contribuído para a realização da 
suntuosa festa. Chamar-se-á “grinalda do grande jubileu industrial 
de 1851”, e será vista dentro de uma caixa de vidro sobre cujas faces 
se hão de gravar inscrições destinadas a comemorar a solenidade da 
exposição universal. 
 
A paixão, que em mim é dominante, pelos progressos da indústria 
moderna, levou-me tão longe, que não sei se acertarei com algum 
atalho que me conduza imediatamente à linha que devo seguir neste 
meu itinerário semanal. Não é coisa alheia ao meu assunto essa 
febre que tem causado a próxima exposição de Hyde Park, o qual só 
por si é um dos mais raros produtos que ali serão admirados. A 
volta que vai efetuando o espírito público na Europa para a 
realização dos interesses materiais, como que desenganado de tantas 
utopias e utopistas sociais, como que enjoado dos pseudo-utopistas, 
não deixa de ser acompanhada de um movimento análogo aqui no 
Rio de Janeiro, que é o mesmo que dizer – no Brasil. 
 
Noto em todos um riso de despeito, um gesto de entejo, ou um olhar 
de indiferença, sempre que cai a conversação sobre as nossas 
dissensões políticas. O povo parece cansado de decepções, e de 
andar como carneiros atrás de um falso pastor, que ou só cuida de 
seus interesses ou ambições, ou não sabe para onde o quer levar, O 
povo vai compreendendo que o país não pode prosperar, nem 
mesmo gozar de paz, se os brasileiros, divididos em dois campos 
irreconciliáveis, se tragarem uns aos outros como os homens que 
nasciam dos dentes que semeara Cadmo. 
 
É necessário civilizar os partidos ou acabar com eles, se por acaso, 
como me parece, só os ódios e os mesquinhos interesses individuais 
os alimentarem. 
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Estes sentimentos eu os vejo partilhados por muitos e a esse estado 
do espírito público atribuo a letargia em que caíram os mais 
ardentes partidistas. E quem se não aborrecerá de ouvir uma 
discussão de anos versando sobre palavras que se não definem, 
sobre programas místicos que se prestam a mil decifrações, e que 
nunca se realizam? Nada mais natural do que a frieza quase glacial 
que se nota geralmente em um povo que estava habituado a 
almoçar, merendar, jantar e cear decepções políticas. 
 
A reação que aparece harmoniza-se com o estado da Europa, e leva 
direção que me parece a mais conveniente. As tendências são todas 
para os progressos materiais do país. Numerosos privilégios se têm 
solicitado, e vão sendo todos os dias concedidos; e bem que nem 
todos vinguem, e nem estejam fora de toda a contestação e 
conveniência de alguns, revelam uma tendência que convém 
animar. As notícias de triunfos que a indústria por toda a parte 
consegue são hoje (quem há bem pouco tempo o diria!) as 
novidades que mais agradam e preocupam a população da Corte. Se 
os nossos governantes souberem explorar esta fertilíssima mina, 
muito ganhará o Brasil dentro em pouco tempo. 
 
A criação do Banco do Comércio e Indústria do Brasil é, a meu ver, 
um dos efeitos da tendência que acabo de assinalar. O acolhimento 
que teve a ideia e o entusiasmo com que principiou a sua execução 
são novos sintomas do importante fenômeno social que eu vejo 
desenvolver-se no meio da pasmaceira política, e a que aplaudo de 
todo o meu coração. Deus queira que o projeto seja realizado em 
todos os seus pontos, porque os empréstimos sobre hipotecas 
grande animação e fomento deverão prestar à pequena e à grande 
lavoura. 
 
Nestas disposições em que se acham quase todos os ânimos, 
atormentada a população pelos calores da quadra, imagine que 
influência poderão produzir os nossos, já tão clássicos, bailes 
mascarados, fora dos três dias de loucura. Entretanto, começaram 
ontem no Teatro São Pedro de Alcântara sob a direção do 
empresário João Caetano dos Santos que levou a palma ao Romeiro, 
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cobrindo o lanço deste com mais 400$, isto é, oferecendo 8:400$. O 
baile parecia antes ensaio do que a representação viva e completa de 
um espetáculo. Ver um máscara daqueles mais desajeitados e 
desengraçados, era sentir a mesma sensação de displicência que 
causa a vista de um Judas na véspera de sábado de Aleluia. Faltava-
lhe, além do mais, a condição da época. Se não receasse fazer uma 
caricatura, diria que o baile de ontem assemelhava-se à estátua de 
Memnon, inerte e muda por falta da luz única que a podia animar. 
 
O empresário, calculando a impropriedade dos dias, estimulou a 
curiosidade pública com duas novidades – teto novo em harmonia 
com o estado do teatro, e coreto de música à entrada do salão, por 
debaixo da tribuna imperial. Com efeito o novo teto do Teatro São 
Pedro de Alcântara é digno de ser visto, uma vez ao menos para se 
admirar sua esquisitice e mau gosto. Se tivesse de durar tanto 
quanto os bailes mascarados, nada diríamos, porque a harmonia da 
casa com os figurantes é perfeita. Mas forrar o teto de um papel 
cetim muito esbranquiçado e cercá-lo de duas ou três ordens de 
grinaldas de diversas cores, que pela sua tortuosa disposição mais 
afeiam a forma desta parte do edifício, seguramente que só em noite 
de bailes mascarados se pode tolerar. Também não sei que 
propriedade acharam nas grinaldas que limitam a parte do teto 
correspondente ao lustre, e porque lhe deram a forma circular, que 
não diz com o mais. 
 
A situação do coreto no lugar em que se acha, perdoe-me o digno 
empresário, não foi lembrança muito feliz. A entrada do salão ficou 
lúgubre, o aparecimento de uma máscara, saindo dessa escura 
abóbada chata, como se fosse um antípoda dos músicos que lhe 
ficam por cima, não é tão brilhante, não produz a mesma sensação, 
que se a porta não tivesse esse alpendre interior, e fosse bem 
iluminada. 
 
Quanto aos mascarados são clássicos no vestuário, na voz, no andar, 
e sobretudo no espírito com que se portam nos seus monólogos e 
diálogos. Quem viu e ouviu os do ano passado tem visto os de 
ontem. Se o gênio ativo e inovador do empresário não tomar a peito 
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o apresentar novas figuras, que saibam dirigir cumprimentos de 
bom tom aos que lá vão com a sua máscara natural, e manejar a 
intriga com algum espírito, ainda este ano os nossos bailes 
mascarados serão uma ridícula caricatura do que de mais 
extravagante e sem gosto se pode ver nesse gênero em Nápoles e em 
Paris. 
 
Desde que os apaixonados da máscara, e seus privilégios de gritar, 
pular e dançar a vontade, deram em vestir-se aí em qualquer 
belchior, é um suplício suportá-lo de perto, e a mascarada perdeu o 
mais belo dos seus encantos. Nem mesmo essas figuras 
características dos bailes desta natureza, o Polichinelo ou o 
Pulcinelo, o Arlequim e o Turco, se veem nessa bastardia das 
loucuras napolitanas. 
 
“Ora viva, Sr. Fulano! O Sr. não me conhece? Pois eu o conheço!” Eis 
as expressões favoritas, pode-se dizer estereotipadas, dos nossos 
espirituosos máscaras e dominós. Esses são os mais toleráveis; há, 
porém, tais que não param nesse belo improviso de todos os anos, e, 
com malícia ou sem ela, fazem uma insulsa história de toda a vida 
do seu pobre ouvinte, não poupando o grosseiro sarcasmo. 
 
Não pense o Sr. J. C. dos Santos que estas observações lhe poderão 
prejudicar. Como empresário de bailes mascarados não siga o 
princípio do laissez faire, procure inovar alguma coisa, esmere-se em 
civilizar, ou pelo menos em policiar os seus máscaras, que na 
estação própria do carnaval lhe asseguro pingue receita. 
 
Apesar dos rigores da estação, e do pânico que inspira a lembrança 
do passado, apesar dessa apatia moral, que já notei, e que não é 
simples efeito do calor, a sociedade fluminense não tem proscrito de 
todos os divertimentos, e antes dos que ontem se estrearam já outros 
frequentava. 
 
Alguns atores da companhia dramática que trabalhava no Teatro de 
São Pedro de Alcântara formaram uma sociedade que tem dado 
alguns espetáculos no de São Francisco. Como são dos mais 
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estimados pelo público, este concorre aos seus dramas e comédias, 
não obstante as duas representações semanais do Teatro de São 
Januário. Cada um destes teatros tem o seu grupo de entusiastas 
pela primeira atriz, que se batem com as armas admitidas pelo uso – 
as coroas, os ramos e os versos. – A Sra. Jesuína Montani, discípula 
do diretor, é objeto da luta dos prêmios; e a Sra. Leonor Orsat, 
também discípula do seu respectivo diretor, é quem suscita a 
gloriosa rivalidade dos amadores da cena do Teatro de São Januário. 
 
Ultimamente reviveu o gosto pelos teatrinhos particulares, onde se 
encontram curiosos de muito merecimento. Entre estas sociedades 
distinguem-se a Melpomene, que trabalha no palco do Teatro de São 
Francisco. Aí passei há poucos dias uma noite divertidíssima. 
Representaram com habilidade o “Delirante por amor”, composição 
do nosso patrício e conselheiro Ledo. Alguns entreatos foram 
preenchidos com cantoria e dança, tudo agradavelmente 
desempenhado. 
 
São numerosas as sociedades de baile, de dança, musicais e 
dramáticas que atualmente existem no Rio de Janeiro. Aí vão os 
títulos das que neste momento me lembram. 
 
Sociedades de baile: Cassino Fluminense, Cassino da Floresta, 
Recreação Campestre, Recreação Brasileira, Terpsícore, Lísia, 
Paraíso, Ulisseia, Sílfide, Nova Eleusina, Vestal, Fidelidade, Filo-
Euterpe, Assembleia Familiar Fluminense e Amante do Recreio. 
 
Sociedades de música: Filarmônica e Euterpe. 
 
Sociedades dramáticas: Academia Dramática Niteroiense, 
Melpomene, Recreio do Comércio e Recreio de Botafogo. 
 
A maior parte delas está em atividade, e não há calor nem febre que 
tenham o poder de intimidar os seus cavalheiros e as suas belas, não 
falando no grande número de gastrônomos que lá vão somente pelo 
cheiro dos sorvetes e dos sequilhos, porque o perigo constante 
destes não são as constipações e sim as obstruções estomacais. 
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Felizmente quaisquer que sejam os excessos dos nossos conviventes, 
bailarinos e comediantes, não correrão eles perigo que não seja 
ordinário; a estação se continuar como está, e o Rubicon está 
passado, não pode agravá-los muito. Se tem havido dias de intenso 
calor, outros temos gozado deliciosíssimos. A lua cheia regou-nos as 
ruas por muitos dias, de sorte que, se nesse intervalo arrefeceu, o 
que não é de supor, o zelo da nossa Comissão de Higiene ainda 
ninguém teve ocasião de senti-lo. A mortalidade dos dias passados é 
a seguinte: 
 
16 de fevereiro – 26, dos quais 3 de febre amarela; 
17 de fevereiro – 26, dos quais 1 de febre amarela; 
18 de fevereiro – 26, dos quais 1 de febre amarela; 
19 de fevereiro – 34, dos quais 1 de febre amarela; 
20 de fevereiro – 37, dos quais 3 de febre amarela; 
21 de fevereiro – 19, dos quais 6 de febre amarela; 
22 de fevereiro – 24, dos quais 3 de febre amarela. 
 
O cidadão... morador na Rua do Sabão, foi segunda-feira próxima 
passada vítima da mais insólita maganeira. Logo pela manhã, no 
melhor do sono das 6 horas, é instantemente procurado por dois 
sujeitos que se encontram à sua porta, e se julgam com direito a 
falar-lhe, per fas ou per ne-fas. Levanta-se o bom do homem, entre 
assustado e curioso, na dúvida se se tratava de alguma averiguação 
policial, se de algum convite à semelhança do de Mme. Gudin, ou se 
era sua boa fortuna que lhe enviava os dois insofridos mensageiros 
àquela hora, em que, pela primeira vez, o viu o sol fora da cama. 
Compõe-se o melhor que lhe foi possível, e meio desconfiado se 
apresenta face a face ante os dois visitantes. Qual não seria o 
desapontamento do Sr.... ao ouvir, quase em dueto, dos dois sujeitos 
que lhe perturbaram o sono matutino, que o objeto que ali os levava 
era alugar uma ama-de-leite que fora por ele anunciada, por ele que 
não tem em casa uma só gota desse precioso líquido!... 
 
Ainda não estava em si da cólera em que caíra depois que se 
retiraram os dois especuladores de amas-de-leite, quando de novo 
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lhe batem à porta para verem um burro que ali se vendia. Desta vez 
o caso foi mais feio, e em vez do burro que ia comprar, o 
pretendente esteve em risco de levar umas poucas murradas, e todas 
de graça. 
 
Tudo isto, porém, foi nada à vista da cena a que poucos instantes 
mais tarde, se viu exposta a vítima de um dos muitos peralvilhos 
que habitam esta cidade. Um enxame de pobres lhe acodem à porta, 
e com as mais instantes súplicas começam a pedir-lhe que os 
contemple nas 200 esmolas de 1.000$ que a alma misericordiosa, que 
dali se partira para o outro mundo, legara aos desgraçados, como 
eram todos eles. O Sr.*** não teve outro remédio que sopitar todo o 
seu desespero e procurar com boas palavras despedir aos míseros 
que inocentemente lhe aumentavam as atribulações daquela manhã 
aziaga. Mas debalde, que os pobres eram teimosos e não crendo na 
decepção de que também foram vítimas, ameaçavam com o castigo 
do céu e uma ação de força, aquele que eles supunham recusar-lhes 
tão pio legado. Foi precisa a respeitável intervenção do inspetor de 
quarteirão, e alguma branda violência da parte deste para salvar das 
garras dos indigentes o infeliz Sr.*** 
 
Era natural que a vítima procurasse descobrir o autor ou autores dos 
três diferentes anúncios, publicados no Correio Mercantil, no Jornal do 
Comércio, e no Diário do Rio, de que resultaram a farsa que acabo de 
descrever. Foram os três editores chamados à responsabilidade, mas 
o mistério ficou ainda por decifrar, porque os três anúncios trazem a 
firma furtada do Sr.***, e como todos sabem não é possível que as 
folhas diárias possam tomar medidas que previnam tão indigna 
brincadeira. 
 
Finalmente, as duas partes contratantes chegaram a um acordo 
acerca do espólio da antiga empresa do Teatro de São Pedro de 
Alcântara. Foram ajustadas as alfaias por 40.000$, e o governo 
ratificou o tratado. D. David Pacífico não se mostrou mais exigente a 
respeito dos seus vasos de cristal e de bronze, pelos quais Lord 
Palmerston bloqueou o Pireu. 
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Por mútuo consenso entre o governo imperial e a legação inglesa, o 
porte das cartas que vierem pelos vapores ingleses será regulado na 
razão de um shilling por cada meia onça de peso, taxa sem dúvida 
muito módica. 
 
Mlle. Duval volta de novo às plagas do Brasil. Não terá de 
arrepender-se se ainda conserva os encantos que tantos triunfos 
aqui lhe conquistaram. Vem acompanhada da indefectível Mme. 
Artaxerces. 
 
A moléstia de Pedro Ivo consiste numa inchação dos membros 
inferiores, que, segundo o parecer dos médicos do hospital da Corte, 
não deve inspirar receio pela sua vida. O comandante da Laje, o 
major Albuquerque Câmara, na parte com que remeteu aquele preso 
para o hospital militar do Castelo, declarou que era ele Cavalheiro 
da Ordem de Cristo! 
 
A semana que acaba de findar foi bem triste para os círculos mais 
relacionados da Corte. Celebraram-se ofícios religiosos pelas almas 
de Miguel Zacarias de Alvarenga, Honório Benedito Otoni e 
Inocêncio da Cunha Galvão; e sepultou-se ontem, no cemitério da 
Ordem Terceira de São Francisco de Paula, a mãe dos Ferreiras, 
proprietários do trapiche da Saúde. 
 
O primeiro dos finados era um aliado importante que o partido 
dominante contava na freguesia de São Gonçalo do Município de 
Niterói. O segundo era irmão e sócio do Teófilo Benedito Otoni, e 
homem geralmente benquisto e estimado. O terceiro era o jovem 
oficial de Marinha, sobrinho do falecido Senador Galvão; é uma 
vítima dos esforços que emprega o governo para manter um 
cruzeiro ativo contra o tráfico. 
 
Abriu-se no Tesouro Público Nacional o concurso para os diversos 
lugares que têm de ser preenchidos e cujo número e categoria serão 
fixados por um decreto especial, na conformidade do artigo 37 do 
decreto de 20 de novembro de 1850. Apresentaram-se 122 
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candidatos!...dos quais 90 já foram examinados. Quão fértil é entre 
nós a mina dos empregados públicos! 
 
E adeus. 
 

Jornal do Comércio de 24/2/1851. 

 
 

DÉCIMA PRIMEIRA CARTA 
 

Corte, 1º de março de 1851: 
 
É crime de excomunhão maior o trabalhar nos domingos; assim o 
disse, ou quis dizer no seu novíssimo projeto político-religioso, uma 
autoridade respeitabilíssima, M. de Montalembert, que não é moço 
com quem se deva nem possa brincar impunemente. O ilustre 
jesuíta, ou ultramontano, como lhe chamam os democratas, que, 
releva dizer, lhe tem ódio de morte desde que sua excelência 
reverendíssima manifestou o terrível voto de uma expedição de 
Roma no interior, é pessoa muito estimada de Pio IX, com quem há 
pouco se foi avistar na cidade eterna. Tanto bastava para que eu, 
que me preso de fiel católico-apostólico-romano, me não atrevesse a 
infringir os preceitos do “ex-discípulo” de Lamenais. Mas aos 
escrúpulos religioso acudiram outros motivos para esta mudança 
que resolvi fazer quanto ao dia de nossa prática. 
 
Não menos de duas representações me foram dirigidas pelos 
compositores, e outras tantas pelos revisores, que, nos termos os 
mais lícitos, lisonjeiros e tocantes, requeriam que o trabalho do 
domingo não estivesse sujeito às contingências da redação de um 
artigo quase sempre longo como os seus pecados, as mais das vezes 
retardado pelas últimas notícias telegráficas, e por todas estas razões 
sempre recheado de enigmas caligráficos, cuja decifração não é lá 
para qualquer. Reconhecendo que os peticionários tinham em seu 
apoio o projeto Montalembert, atendendo a que não se tinham 
transviado no exercício de tão sagrado direito, e considerando mais 
que suas comodidades se conciliavam com as minhas, à semelhança 
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dos reis constitucionais deferi a petição, ato que foi ratificado pelo 
poder supremo, e desde hoje começa a produzir os seus salutares 
efeitos. 
 
Se não fosse a última razão das que acima mencionei, é quase certo 
que, escorando-me nos precedentes próprios e alheios, e sobretudo 
na opinião do “grande homem”, me teria recusado a todas quantas 
representações subissem à minha presença, preferindo antes 
abdicar, no caso de alguma tremenda revolução. Em 5 de março de 
1807, o imperador Napoleão Bonaparte, que é o homenzarrão de 
que acima falei, escreveu de Osterode uma carta ao Ministro dos 
Cultos, M. Portalis, à qual pertencem os dois seguintes trechos: 
 
“É contrário ao direito divino proibir ao homem que tem 
necessidades que satisfazer aos domingos, como nos outros dias da 
semana, o trabalhar no domingo, para ganhar o pão de sua 
subsistência. O governo não poderia impor uma tal lei, senão dando 
pão de graça àqueles que dele precisassem. Demais, o defeito do 
povo em França não é trabalhar muito. A polícia e o governo nada 
têm que fazer a este respeito. 
 

*** 
 
É de mister distinguir, no que é prescrito pelo clérigo, as leis 
verdadeiramente religiosas das obrigações que só têm sido 
imaginadas nas vistas de ampliar a autoridade dos Ministros do 
Culto. A lei religiosa quer que os católicos vão todos os domingos à 
missa e o clérigo, para estender sua autoridade, quis que nenhum 
cristão pudesse, sem sua permissão, trabalhar no domingo.” 
 
O estado físico e moral do Rio de Janeiro não variou de domingo 
para cá. Já lá vai barra fora o ardente fevereiro, e portanto tudo nos 
induz a crer que continuará a salubridade de que este verão 
gozamos. Mas, entretanto, não posso deixar de granizar com a ilustre 
Comissão de Higiene. Devia ela ter lido, como eu, o instrutivo artigo 
do Times sobre o cólera, que foi transcrito neste Jornal, e obrar 
segundo as recomendações que nele se fazem. Aquele horrível 
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flagelo tem feito um longo e admirável trajeto, passando-se do 
Oriente para a Europa, e desta, estendendo-se até às plagas de São 
Francisco, na Califórnia. Está provado por um lúgubre e extenso 
cotejo de fatos que ele não respeita ainda os climas supostos os mais 
refratários, e que as únicas armas com que pode ser contido, e afinal 
vencido, são as que somente a mais ativa e previdente higiene é 
capaz de subministrar. Tê-lo-á feito a nossa Comissão? Nem ela 
própria o pretenderá afirmar. 
 
Algumas ruas estão um pouco melhores do que eram pelo que diz 
respeito a asseio; mas, além deste pequeno melhoramento, devido à 
boa vontade do povo, da escassa irrigação, da incompleta 
providência sobre os despejos, e do litigioso lazareto, nada mais se 
tem feito, ao menos que o público saiba. A tarefa é, sem dúvida, 
árdua, cercada de muitos obstáculos e comprometimentos, mas o 
camelo quando não pode com a carga arreia; quem não quer ser 
lobo não lhe veste a pele. 
 
Quem me dá notícia de alguma botica, armazém, casa de pasto, 
taverna ou baiuca, que tenha sofrido as penas que merecem os que 
especulam com a saúde pública? Quem sabe de algum lupanar, ou 
public-house, cujos perniciosos ajuntamentos, devassidões e orgias, 
tenham sido alguma vez incomodados? Já se pode embarcar em 
algum ponto do litoral da cidade sem ser preciso arrolhar o nariz, ou 
imergi-lo nas mais ativas e enérgicas essências? 
 
Nós gostamos muito das formas parlamentares, porque as não adota 
a meritíssima comissão para mostrar que ao menos discute e 
escreve, se não anda e executa? O exemplo aí está no Tribunal do 
Comércio, que se tem tornado “popular” com a publicação das suas 
atas, e que no andar em que vai, breve será uma delegação 
permanente do Poder Legislativo. Não aspira a tanto? Não o imite 
em tudo, siga o exemplo das atas, para prova de suas boas intenções 
e de seus frustrâneos esforços. 
 
É conhecido o último incidente ocorrido na assembleia legislativa da 
França, que deu lugar à exclusão temporária do representante E. 
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Girardin; e quem ainda não tiver lido esse episódio da 
moderníssima história francesa, recorra ao Jornal do Comércio de 27 
do mês passado, que lá encontrará a interessantíssima história da 
“loteria das barras de ouro”. A coalizão-legitimista-orleanista estava 
resolvida a censurar o governo por ter violado a lei que proibiu as 
loterias, concedendo, entre outras, a que recebeu a sobredita 
denominação, e cujo produto é destinado para transportar à 
Califórnia 5.000 emigrados, tirados da classe operária, e 
principalmente do antigo corpo da guarda móvel. Sendo conhecida 
a sua maligna intenção, quando rejeitou a ordem do dia pura e 
simples, uma imprudência do distinto redator da Presse ligou-a ao 
ministério, fazendo-a rejeitar esta redação por ela proposta: La 
majorité satisfaite passe à l’ordre du jour; e aprovar esta outra: 
L’assemblée confiante dans la sollicitude du gouvernement passe à l’ordre 
da jour. O inexorável Charivari, com o chiste que lhe é peculiar, 
metendo a ridículo as suscetibilidades da maioria, propôs que em 
lugar do termo satisfait, que recorda a docilidade dos satisfeitos do 
ministério Guizot e foi oferecido por um anarquista, e do termo 
confiant, que pode ser empregado por antífrase, se adotasse a 
palavra rassuré, que é um termo médio entre as duas. Aproveitando-
se pois da ideia, e aplicando o caso a mim e à Comissão de Higiene, 
não direi que confio, menos que estou satisfeito, mas que je suis 
rassuré sur ses intentions. 
 
Morreram: 
 
Em 23 de fevereiro – 38 pessoas, das quais 3 de febre amarela; 
Em 24 de fevereiro – 35 pessoas, das quais 2 de febre amarela; 
Em 25 de fevereiro – 31 pessoas, das quais 4 de febre amarela; 
Em 26 de fevereiro – 24 pessoas, das quais 4 de febre amarela; 
Em 27 de fevereiro – 31 pessoas. 
Em 28 de fevereiro – 28 pessoas. 
 
Creio que os 122 candidatos às fatias ainda por distribuir do pão-de-
ló do Tesouro (seja-me permitido usar do vocabulário político) já 
foram examinados. Tenho ouvido que os exames foram muito 
apertados, e algum tanto escolares, mas o que surpreendeu-me foi 
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saber que não houve prova de redação, e somente de gramática e 
ortografia. Desculpo todo o rigor, e mesmo impertinência que 
houvesse da parte dos examinadores, mas não lhes posso conceder 
outro tanto a respeito do esquecimento daquela indispensável 
prova. Pode-se escrever limpo e correto, conhecer todas as praxes da 
gramática, e não ser capaz de redigir quatro linhas com 
propriedade, concisão e clareza; e esta habilitação não se adquire 
simplesmente com a prática. Quer-se prova? Ei-la nesta provisão do 
Conselho Supremo Militar, que agora lobriguei, e que me dispensa 
de ir folhear o expediente de alguma das Secretarias de Estado: 
 
(Vide Correio da Tarde de 20 de fevereiro). 
 
“D. P., etc. Hei por bem, por minha imediata e imperial resolução de 
11 do mês de dezembro findo, mandar declarar que, quando se der 
o caso de algum oficial passar a receber somente metade de seu 
soldo, por se achar no hospital ou em conselho de guerra, se lhe 
deverá descontar a quinta parte do soldo, para indenização do que 
estiver devendo à fazenda pública, e não a quinta parte do soldo por 
inteiro; devendo porém este desconto ter lugar logo que ele tornar a 
vencer o soldo por inteiro, por haverem cessado aquelas circunstâncias.” 
 
Muitas verdades podem constituir uma mentira? O registro da Junta 
dos Corretores desta praça responde que sim. Manda o respectivo 
regulamento que diariamente se fixem as cotações mercantis, 
segundo as transações que nesse período se houverem efetuado. 
Bem entendida esta disposição, não daria lugar ao paradoxo que 
acima enuncio; mas, executada como tem sido, torna uma perfeita 
burla o registro das cotações. Sabe-se que as casas comerciais de 
pouca força algumas vezes se prestam a negociar, por exemplo, uma 
letra sobre Londres ao câmbio de 29, quando as principais o não 
querem fazer ao câmbio de 28½: é evidente que estas, e não aquelas, 
regulam a cotação; mas como a Junta entende que se deve sujeitar 
na fixação diária às transações efetuadas pelo câmbio mais alto, 
declara ao governo e ao público que o câmbio naquele dia ficou a 29, 
quando realmente está abaixo. O que acabo de figurar a respeito dos 
câmbios, se dá com os descontos, com os preços das apólices e 
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metais vendidos a prazo, etc. Fique, pois, prevenido a este respeito 
até que as coisas mudem, ou a Junta queira ou se habilite a dizer a 
verdade. 
 
Ainda não anunciei uma excelente comodidade de que há tempos 
goza a população do Rio de Janeiro, e que fez progressos do ano 
passado para cá. Para tomar banhos de água salgada, não é preciso 
mudar de casa, abarracar nas praias, ou expor-se às vistas dos 
curiosos. Aí está ancorada em frente ao Hotel Pharoux uma vistosa 
barca, em que se satisfaz a esse prazer ou necessidade mediante 
módica retribuição. O interior desta flutuante (que não fica muito 
longe do que há de bom neste gênero em França e outros países) é 
dividido em duas galerias com 16 camarotes cada uma, uma 
destinada para o belo sexo, e outra para os homens. Todos os 
quartos têm porta independente, e as banheiras, parte principal do 
edifício, são quadrilongas com dez palmos de comprimento sobre 
seis de largura, e caprichosamente asseadas. Encontram-se em cada 
camarote as disposições necessárias para se despir, descansar e 
vestir comodamente: assento de palhinha, esteira para os pés, e 
cabide para o fim que lhe é próprio. A água corre continuamente 
para a banheira através de umas grades de ferro colocadas nas suas 
extremidades longitudinais, e todo o compartimento é assaz 
iluminado e ventilado, por uma janela que deita para o mar. Em 
meio de cada uma das duas alas de quartos há um toilette, e do lado 
que pertence às senhoras mais um gabinete particular com 
perfumarias. 
 
Ao entrar, encontra-se no vestíbulo um botequim discretamente 
provido. Finalmente, para que mais agradáveis sejam as horas que 
ali se passam, a tolda da flutuante é guarnecida de duas ordens de 
bancos, em que 300 pessoas podem estar muito a gosto, respirar um 
ar livre, gozar a vista do porto, e ouvir harmoniosos sons de um 
piano, que não cessa de gemer e cantar, para distrair os seus 
ouvintes. 
 
Se o Sr. Carvalho, cujo zelo no desempenho de seus compromissos 
para com o público é digno de ser imitado, cujas maneiras delicadas 
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lhe têm granjeado as simpatias de todos os que visitam ou 
frequentam o seu estabelecimento, lhe acrescentasse uma cercadura 
de vasos com lindas e embalsamadas flores, os seus banhos seriam 
ainda mais comparáveis aos da Ponte-Nova e da Ponte-Real em 
Paris. 
 
Os acontecimentos mais notáveis da semana que hoje acaba não 
passaram de dois – a súbita partida do negociante Manoel Pinto da 
Fonseca e a chegada do Senador Francisco de Paula Souza e Melo. 
 
O Manoel Pinto tencionava partir para a Europa no paquete inglês 
Clyde, que esperamos de Southampton no dia 11 de março; pelo 
menos inscreveu-se na lista dos novos passageiros daquele navio. 
Quando menos o podiam suspeitar os seus conhecidos e amigos, 
soube-se pelos jornais diários, e por um ou outro bilhete de 
despedida que na véspera remeteu a certos amigos mais íntimos 
com quem se não pôde avistar, que seguia para o Havre a bordo do 
paquete francês Ville de Rio, que daqui saiu no dia 25 do mês 
passado. O motivo que dão os mais competentes para aquela 
inesperada deliberação é a notícia que se espalhou de ser ele o 
proprietário da barca Tentativa que, tendo saído de Quilimane 
carregada de africanos, encalhou na costa de Quissamã, ao norte de 
Macaé, onde foi apresada toda a sua carga. Acrescentam, e cuido 
que com algum fundamento, que esta barca, tendo largado deste 
porto para Havana, há coisa de um ano, e com carregamento de 
carne seca, fora dali mandada para a Costa sem ciência do seu dono. 
 
Há quatro dias que chegou a esta capital o Senador Paula Souza, 
acompanhado de quase toda sua família. Veio consultar os médicos 
do Rio de Janeiro sobre um incômodo que lhe aparecera na parte 
esquerda do rosto, e que se fora agravando desde que daqui saiu o 
ano passado. A natureza da moléstia não está ainda bem conhecida. 
Presumem, senão todos, a maioria dos médicos que fizeram parte da 
conferência, que o nobre senador sofre de uma degeneração do seio 
maxilar e da abóbada palatina correspondente, estando talvez o 
resto do osso também afetado, porém em grau menos elevado. Os 
mesmos peritos decidiram que o ilustre enfermo se sujeitasse a uma 
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operação, que foi praticada, no dia 27, pelo Dr. Antônio da Costa, e 
que consistiu numa incisão profunda de toda a margem alveolar 
esquerda, perfuração do seio maxilar entre o 2º e o 3º dente molar, e 
incisão da parede anterior do dito seio. 
 
O Senador Paula Souza sofreu esta dolorosa operação sem que se 
lhe ouvisse um único gemido, com firmeza e resignação 
verdadeiramente cristã. Parece-me que terá de ser novamente 
operado. Façamos votos pela saúde de tão ilustrado e estimável 
brasileiro. 
 
Tem-se feito grandes esforços para tirar do seio das ondas a 
desventurada galera francesa Elisa, que, como sabe, foi a pique após 
uma terrível explosão. Todo o trabalho tem sido até hoje infrutífero. 
A muito custo conseguiram passar-lhe amarras de ferro para a 
suspender, trabalho que começou anteontem, 27 de fevereiro; mas 
apenas portou sobre as amarras todo o peso do navio, rebentou uma 
delas, e fez-se ponto na operação. Ontem teve lugar nova tentativa; 
partiu-se a segunda amarra, e nada se conseguiu. Vieram à tona 
d’água alguns baús, parte da proa do navio, e um cadáver que não 
pode ser reconhecido pelo seu estado de putrefação. 
 
A Colônia de D. Francisca, fundada nas terras do Príncipe de 
Joinville, vai surgindo dentre as belezas naturais do solo da 
província de Santa Catarina, tão cobiçada do estrangeiro, e tão 
abandonada pelos seus possuidores. O agente mandado pela 
respectiva companhia para preparar as habitações dos colonos já 
deu princípio aos trabalhos, construindo algumas casas, abrindo 
picadas, e encetando outras obras de primeira necessidade. Já estão 
em viagem de Hamburgo para a sua nova pátria 124 colonos, que lá 
são esperados a todo o momento. Amanhã, 2 de março, saem daqui 
74, e em dias deste mesmo mês devem embarcar 200 em Hamburgo. 
 
Está para chegar a esta Corte o Sérgio Teixeira de Macedo, nosso 
enviado extraordinário em Washington, que dali ausenta-se com 
licença do governo imperial. Diz-se que a legação de Paris lhe está 
destinada. 
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Corre como certo no círculo da alta sociedade, que o governo do 
Brasil, anuindo a um pedido do presidente da República do 
Paraguai, vai mandar alguns oficiais para ali servirem 
temporariamente como instrutores. 
 
Consta que vai ser renovado por cinco anos o contrato com a 
companhia brasileira dos paquetes de vapor para a condução das 
malas do norte e sul do Império. Diz-se mais que desta vez se não 
imporá à companhia nenhuma obrigação quanto ao melhoramento 
do seu material, o que não posso acreditar. Não é possível que hoje 
que a navegação por vapor tem feito tantos progressos, consinta o 
governo que a companhia dos paquetes continue a fazer o serviço 
em barcas que mais merecem o nome de gamelas, e que, excetuando 
o Imperador, a Imperatriz, e talvez o São Salvador, não dão um passo 
para avante com vento pela proa. Aí está bem recente o caso da 
Baiana, e é um dos melhores, que, saindo da Bahia um dia antes do 
Teviot, chegou aqui dois dias depois, e isto em uma distância de 720 
milhas!... 
 
Mas não é só na demora que está o mal. O governo gasta todos os 
anos com esse serviço, creio que 600.000.000$; e o que tem por essa 
soma no fim do ano? Não tem nenhum vapor capaz de transportar 
um batalhão! Três dos barcos da companhia podem levar, como 
sardinha em tigela, 300 a 350 praças; os mais não acomodam nem 
150 praças. 
 
E se tivermos uma guerra, se para ela precisarmos de vapores, que 
são hoje, segundo a expressão de um oficial general de nomeada, a 
cavalaria das esquadras, poderá o governo lançar mão de um só 
desses vapores para armar? Poderão eles receber um armamento 
com que se defendam, como paquetes, de qualquer vaso inimigo? 
 
Repito, não posso acreditar que o governo queira renovar o contrato 
sem a condição de melhoramento no material, porque tem o 
exemplo do governo inglês que lhe deve servir de norma em 
assuntos de Marinha. Esse governo, contratando a condução das 
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malas para a América do Norte, para as Antilhas e para o 
Mediterrâneo, impôs às companhias a condição de fazerem o serviço 
com vapores de dimensões e construção tais, que pudessem ser 
convertidos imediatamente, em caso de necessidade, em uma 
esquadra de guerra. 
 
Enfim, vamos colocar-nos a par de Lisboa e do Chile, pelo que diz 
respeito à iluminação pública! Vão desaparecer a rotina e a 
mantiqueira dos lampiões de azeite! Viva o progresso de 1851! 
Dentro em pouco tempo a capital do Império do Brasil será 
iluminada a gás. O empresário é o ativo e inteligente Sr. Ireneu 
Evangelista de Souza, cujos precedentes são fiadores de que 
corresponderá à nossa expectativa, tomando por modelo a 
iluminação de Londres. É mais uma fonte de trabalho que se vai 
abrir, é mais uma indústria que nasce, é mais um melhoramento de 
asseio, comodidade e segurança pública. Avante! É esta a palavra da 
época em que vivemos, é este o voto de todos os brasileiros. Um 
projeto de natureza desse vale bem uma centena de discursos 
parlamentares e uma dúzia de leis que venham complicar ainda 
mais as que já existem e se não entendem. 
 
Sepulta-se hoje à tarde, no Cemitério da Ordem Terceira de São 
Francisco de Paula, o Dr. Antônio Francisco Coelho, major do Corpo 
de Engenheiros e lente substituto da Escola Militar. Era irmão do 
Conselheiro Jerônimo Francisco Coelho; bom filho, bom parente, 
ótimo amigo, oficial instruído e zeloso no cumprimento de seus 
deveres. 
 
Fatal influência da civilização europeia! Perdemos a liberdade 
romana de que usávamos nestes dias, tornaram ilícitos os inocentes 
e antigos folguedos com que, quais doidos pacíficos e engraçados, 
nos despedíamos dos prazeres profanos para começarmos vida de 
abstinência, e nos entregarmos com fervor à consagração dos 
mistérios de nossa religião! 
 
Que perigos vinham à sociedade das chuvas artificiais do entrudo, 
da surda, fragrante e inofensiva artilharia dos limões? Do que se não 
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tem abusado neste mundo? Por que, pois, somente pelos abusos se 
transformou a risonha e efêmera loucura do entrudo nas sensaborias 
da mascarada italiana? 
 
Ó! É contrária aos hábitos da população brasileira, inimiga do bom 
gosto, ineficaz, e, portanto, tirânica e intolerável a lei que proíbe 
absolutamente as limonadas e as canecas de água cheirosa. 
 
Fluminenses! saudemos este dia de alegria, festejemos o enterro da 
carne, gozemos o domingo gordo, mostremo-nos, enfim, dignos de 
nossos avós! 
 
Usurparam-nos um precioso legado, uma cara tradição de nossos 
maiores: eia! botemos o entrudo fora como nos permitem; 
desfrutemos os masqués, entoemos vivas aos Flambards, Chicards e 
Balochards!... 
 

Jornal do Comércio de 2/3/1851. 
 

 
 

DÉCIMA SEGUNDA CARTA 
 

Corte, 7 de março de 1851: 
 
Graças a Deus que o povo fluminense vai tomando juízo, e se 
mostra mais habituado com a respeito devido às leis e aos seus 
sacerdotes! Se sua educação civil não sofrer alguma perturbação, se 
ele continuar a dar prova da mesma proficiência, não está longe o 
dia a datar do qual a Constituição deixará de ser tão frequentes 
vezes suspensa. 
 
Passou-se o carnaval, esse período de violenta transição, essa época 
em que a loucura é juízo, e o juízo é idiotismo, ou, pelo menos, 
insipidez e poltroneria, e passou-se com estrépito, alegria, delírio 
mesmo, mas sem excesso juridicamente condenável, como se todos 
se tivessem ajustado para tornar estéril e inglória a vigilância dos 
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esbirros, como se houvesse concerto para dar ao atual Chefe de 
Polícia a mais vantajosa ideia da nossa prudência e civilização 
comparativamente às dos mineiros. 
 
Além da escassez ordinária por que nesses três dias se dão a perros 
todos os jornalistas, cuja alfândega de anúncios e mais artigos 
sujeitos a direitos tipográficos de entrada e saída fica quase deserta e 
muda, veio o inesperado vácuo das novidades policiais. Pobres 
tradutores, que foram as vítimas expiatórias! 
 
O Chefe de Polícia, ou fosse para se mostrar generoso no primeiro 
entrudo a que presidia no Rio de Janeiro, ou fosse porque também é 
sujeito aos ataques febris do carnaval, ou finalmente, porque no 
conselho de estado sanitário se decidisse que esse espontâneo e 
passageiro delírio era excelente preservativo contra as dentadas da 
terrível bicha, o fato é que embuçado em suas vestes de baeta, que 
recordam o apelido popular da sua província, assistiu impávido aos 
dilúvios terrestre e celeste, e é hoje um estrênuo sustentador deste 
princípio: “que quando o povo quer, e a autoridade sabe levá-lo, a 
liberdade casa-se perfeitamente com a ordem”. 
 
As imprecações que soltei (com as convenientes ressalvas) contra as 
ordenanças municipais que proibiram o jogo do entrudo, que tinha 
por si a sanção dos séculos, ou não foram lidas, hipótese que não 
admitirá o editor do Jornal do Comércio, ou produziram o mais 
benigno efeito no ânimo do povo e das autoridades policiais. Os 
limões cruzavam-se em todas as ruas, descrevendo lindas e 
variegadas fitas; as canecas que são os morteiros nesta espécie de 
artilharia, e as seringas, que são as pistolas, também trabalhavam 
ativamente em todas as baterias fixas e volantes, térreas e elevadas; 
e até o polvilho, os pós de sapato, a tabatinga, o amare-lo e o 
vermelhão eram convenientemente empregados. A polícia fazia a 
vista gorda sobre esses renhidos e risonhos combates, e contentava-
se com certo olhar postulante, ou de simpática confiança, que todos 
os combatentes lhe lançavam. Também não havia motivo para rigor, 
nem era possível o castigo, porque a folia não era turbulenta, e os 
cabeças e cúmplices constituíam mais de metade da população. 
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Por essa louvável conciliação da polícia municipal com os nossos 
costumes tradicionais, tivemos entrudo à brasileira, e carnaval à 
italiana e à francesa. E devo confessar, todas as fantasias da 
mascarada, que sem o entrudo propriamente dito eram para mim de 
uma sensaboria insuportável, com seu auxílio tornaram-se 
divertidíssimas, animadas, embriagantes. 
 
O que é agradável tem sempre um lado útil. Se esta proposição não 
é invulnerável, não me poderão decerto atacar a seguinte, – que um 
costume inveterado representa sempre um interesse econômico. – 
Ao jogo dos limões está anexo o exercício de uma indústria 
doméstica que consome matéria-prima do país e serve de alívio à 
pobreza, que nestes três dias se aproveita honestamente do que 
muitos gastam e esbanjam, e gastariam ou esbanjariam sem esse 
benéfico efeito se a proibição fosse de fato realizada. 
 
O salão do Teatro de São Pedro de Alcântara, que no primeiro dia 
de abertura se apresentou pálido, frio e despovoado, nos três dias de 
carnaval tornou-se brilhante, ruidoso, e agitadíssimo, flamante e 
harmonioso. A decoração e disposições internas do edifício foram 
invariavelmente conservadas, mas a boa iluminação atenuou em 
grande parte o inconveniente que notei no coreto colocado por cima 
da principal e única porta de entrada. Houve máscaras, e em não 
pequeno número, elegantemente vestidos, ou perfeitamente 
trajados, segundo o caráter de que se revestiram; e, mesmo quanto a 
espírito apresentaram grande melhoramento, como se tivessem feito 
um estudo especial para variarem de frases e pensamento, e se 
tornarem toleráveis por uns cinco minutos ao menos. Ainda a par de 
ditos inocentes e fagueiros, apareceram impertinentes historietas, 
sarcasmos grosseiros, e insólitas provocações. Mas tudo isso se deve 
por ora desculpar, e felizmente a alegria geral não foi nem de leve 
perturbada por algum incidente desagradável. 
 
Não sei porque em tempo de entrudo há de sempre chover. Será 
influência do equinócio vernal? Será que as fases da lua o apanhem 
sempre ou lhe andem próximas? Só o meu estimável amigo o ilustre 
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diretor do Observatório do Rio de Janeiro poderia responder a estas 
dúvidas, que seguramente lhe teriam sido apresentadas no masqué 
por “certo dominó”, se houvesse força humana capaz de levá-lo 
àquela atroadora babilônia. 
 
No parecer de algumas industriosas manufatureiras de limões, 
cajus, bananas, etc., mas tudo de cheiro, a chuva foi mandada pelo 
Criador para indicar ao Chefe de Polícia que era de sua imutável 
vontade que se restaurasse o jogo do entrudo no Rio de Janeiro. Por 
uma condição comum de sua existência, geralmente elas moram 
paredes em meio, ou a menos do alcance médio de uma laranjada: a 
cada aguaceiro que caía, e ainda dura este ativíssimo entrudo 
celestial, gritavam em coro: “Fregueses! aos limões que contra Deus 
não podem as leis.” 
 
Não sei se o Chefe de Polícia foi tocado da mesma inspiração ou 
superstição, o que é fato é que conciliou o divertimento com o 
sossego público, e que, por isso, mereceu aplausos gerais, embora o 
contentamento da população se exprimisse na seguinte frase, que é 
por demais livre, e talvez mesmo se deva dizer é capadoçal: “O 
nosso chefe de polícia é “baeta”, e não tem medo de água.” O que é 
outrossim inegável é que a chuva, em vez de agorentar o furor 
carnavalesco, concorreu poderosamente para tornar os combates e 
assaltos mais renhidos e decisivos, e gerou uma disposição geral 
para a folia do entrudo, e para os prazeres da mesa. 
 
Pode avaliar-se do bom humor da população nesses três dias pelo 
rendimento que deu o salão do Teatro de São Pedro de Alcântara. 
Houve além destas duas outras salas de baile mascarado, a do 
Teatro de São Francisco, e a do Paraíso, cujos preços de entrada 
eram mais democráticos, e, não obstante essa concorrência, que não 
era para desprezar, assevera-se-me que o empresário João Caetano 
dos Santos realizou a soma de 13 a 14 contos de réis, que, diminuída 
de todas as despesas, lhe deve ter deixado um lucro de um a dois 
contos de réis; não incluindo a sexta parte do aluguel do salão, isto 
é, 1:400$ que a diretoria lhe abateu por conta das despesas que terá 
de fazer para a primeira representação dramática. 
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A tranquilidade de que tem gozado o Rio de Janeiro, onde se não 
veem as cenas de imoralidade e canibalismo que tão amiudadas 
vezes se têm repetido em algumas províncias do norte; a brandura 
da estação de que tanto nos receávamos; a quase trégua política que 
há meses saboreamos; estas e outras circunstâncias físicas e morais 
trazem a população contente e animada. A salubridade com que 
Deus se tem amerceado destes seus fiéis servos é tal, que desta vez 
cheguei a duvidar da estatística mortuária, aliás extraída dos 
registros oficiais. 
 
Ei-la: 
 
1º de março – 39 óbitos, dos quais 1 de febre amarela; 
2 de março– 37 óbitos, dos quais 2 de febre amarela; 
3 de março– 27 óbitos, dos quais 3 de febre amarela; 
4 de março– 24 óbitos, dos quais 3 de febre amarela; 
5 de março– 35 óbitos, dos quais 3 de febre amarela; 
6 de março– 34 óbitos, dos quais 8 de febre amarela; 
7 de março– 25 óbitos, dos quais 1 de febre amarela. 
 
As notícias recém-chegadas do Rio da Prata são de suma 
importância. Todos os brasileiros, todos os homens que detestam a 
imoralidade e têm horror ao assassinato, devem unir suas vozes às 
minhas no voto que elevo a Deus, para que elas se realizem no que 
prometem de mais propício, para que soe quanto antes a hora do 
déspota, que nos ameaça e persegue constantemente, e é o flagelo 
destruidor de nossos conterrâneos. 
 
Parece fora de toda dúvida a desinteligência que há tempos se deu 
como existente entre os generais Rosas e Urquiza. O conflito se 
mostra muito próximo ao seu desenlace. Urquiza, governador de 
Entre Rios, rival temido e odiado de Rosas, conta com decidido 
apoio de Corrientes, e, pelo menos, também com a neutralidade do 
Paraguai. 
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Conforme as mais acreditadas informações, o que se deve ter como 
mais provável é que Urquiza e Virasoro, governador de Corrientes, 
começaram por exigir o cumprimento do tratado de 4 de janeiro de 
1831, principalmente no tocante aos artigos 15 e 16, que 
textualmente vou aqui transcrever: 
 
“Artigo 15: Enquanto durar o presente estado de coisas, e se não 
restabelecer a paz pública em todas as províncias da república, 
residirá na capital de Santa-Fé uma comissão, composta de um 
deputado por cada uma das três províncias do litoral, cuja 
denominação será Comissão Representativa dos Governos das províncias 
litorais da República Argentina, cujos deputados poderão ser 
removidos a arbítrio de seus respectivos governos quando assim o 
julgarem conveniente, nomeando imediatamente outros que os 
substituam. 
 
Artigo 16: As atribuições desta comissão serão: 
 
1ª — Celebrar tratados de paz em nome das três mencionadas 
províncias, segundo as instruções que cada um dos deputados tenha 
de seu respectivo governo, devendo esses tratados ser submetidos à 
ratificação de cada uma das três províncias. 
 
2ª — Fazer declaração de guerra contra qualquer outro poder em 
nome das três províncias litorais, toda a vez que estas estejam de 
acordo em que se faça tal declaração. 
 
3ª — Ordenar que se levante o exército em caso de guerra ofensiva e 
defensiva, e nomear o general que deva comandá-lo. 
 
4ª — Determinar o contingente de tropas com que cada uma das 
províncias aliadas deva contribuir na conformidade do artigo 13. 
 
5ª — Convidar todas as outras províncias da República quando se 
acharem em plena liberdade e tranquilidade, para reunirem-se em 
federação com as três litorais, e para que por meio de um Congresso 
Geral Federativo se regule a administração do país sob sistema 
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federal, seu comércio interior e exterior, sua navegação, a cobrança e 
distribuição das rendas gerais, e o pagamento da dívida da 
República, atendendo do melhor modo possível à segurança e 
engrandecimento geral da República, seu crédito interior e exterior, 
e a soberania, liberdade e independência de cada uma das 
províncias.” 
 
Este tratado é o pacto federal vigente de todas as províncias 
argentinas; porquanto, se é verdade que somente três o celebraram, 
Buenos Aires, Santa Fé e Entrerios, também é verdade que as outras 
a ele aderiram posteriormente. 
 
Os dois artigos que acima deixei transcritos envolvem 
importantíssimas condições de aliança e governo, que têm sido 
completamente ludibriadas pelo Capitão-general Rosas. A comissão 
representativa que devia reunir-se na cidade de Santa Fé ainda não 
viu a luz do dia, e as atribuições de regime interno e externo que lhe 
eram privativas foram usurpadas e têm sido despoticamente 
exercidas pelo ditador. 
 
As nações estrangeiras, a França e a Inglaterra principalmente, têm 
sido por tal modo escarnecidas por esse homem, cujos dias de 
existência se podem contar por outras tantas atrocidades, que 
praticando ele todos os atos de política internacional, na qualidade 
de encarregado pela confederação de todas as suas relações 
exteriores, os submete à aprovação da “sua sala de representantes”. 
A vergonhosa mistificação em que a este respeito caem as nações 
que tratam com o ditador é evidente, e consiste em que, mesmo 
quando os chamados representantes fossem a expressão genuína da 
vontade do povo portenho, e não, como acontece, uma asquerosa 
reunião de comissários designados pelo bachá, ainda assim não 
passaria de uma representação da província de Buenos Aires, que 
não constitui a Confederação Argentina. 
 
Reapareceu o periódico americano, cuja publicação fora suspensa 
pela retirada do General Guido. Esteve hibernando enquanto a 
guerra parecia resolvida pelo gabinete imperial, mas agora que este 
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parece haver removido os seus intentos belicosos, julga ainda algum 
serviço poder prestar à causa da América reaparecendo em o seu 
antigo posto. 
 
De onde deduziria o estrênuo defensor da causa americana que o 
governo do Brasil já deixa de considerar como infalível a guerra com 
o Átila do Rio da Prata? Os preparativos militares de mar e terra que 
ainda não cessaram, a recentíssima nomeação do Sr. Duarte da 
Ponte Ribeiro, induzem a uma tal conjetura, dão azo a que o 
liberalíssimo ditador se persuada que os assassinatos de Palermo 
nos têm atemorizado, e vão fazer o Império recuar da posição que 
assumiu? 
 
Diz-se que este periódico é escrito em Buenos Aires e traduzido 
nesta Corte por um filantrópico filho de Esculápio, que assim ocupa 
nobremente as horas vagas que lhe ficam de sua afanosa vida. O que 
é certo é que a estrutura e fraseologia castelhana revelam-se apesar 
da tradução. 
 
O projeto dos cais do Largo do Paço, a que se deu começo há cerca 
de quatro anos, está parado, e só Deus sabe quando reviverá. 
Quantos contos de réis já ali estão afogados? Não há aqui a meu 
lado algum ilustríssimo vereador que me responda. 
 
Era essa obra parte de um sistema de construção do mesmo gênero 
que deve estender-se desde o Arsenal de Marinha até ao de Guerra. 
Se aquela porção, escolhida pelo aformoseamento e comodidade dos 
desembarques defronte do paço imperial, foi tão infelizmente 
encetada, quando se empreenderá o todo? Entretanto o 
melhoramento é recomendado por sua utilidade e beleza. 
 
O mais agradável e cômodo passeio à beira do mar que têm os 
moradores do centro desta cidade é incontestavelmente o Cais 
Pharoux, construído pelo proprietário do vistoso prédio em que 
existe o conhecido hotel daquele nome. O melhor desembarque por 
esse lado é ainda o que oferecem as escadas arrimadas ao dito cais, 
estabelecidas pelo mesmo proprietário para seu uso e do público, e a 
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de madeira que ultimamente construíra naquele mesmo ponto o Sr. 
Alvarenga, e que tem quase inutilizado as primeiras. 
 
Graças ainda ao bom gosto e indústria de um particular, dentro em 
breve teremos mais duas escadas no litoral para serventia pública, e 
veremos uma não pequena extensão da imunda praia que 
infeccionava a cidade coberta por um cais e trapiche de sólida 
construção. A casa comercial de José Maxwell e Filhos acaba de 
contratar com o governo essa obra de particular e pública utilidade 
mediante condições que, se não são demasiado restritivas para eles, 
decerto não são generosas. 
 
Os dignos negociantes de quem falo são os proprietários desse 
soberbo edifício que se avista do lado do mar, perto da praça do 
Mercado e por detrás do trapiche muito conhecido sob o nome de 
Maxwell, ou da Cidade. Defronte dessa casa, cujo custo primitivo foi 
de 300.000.000$, é que se vão levantar o trapiche e cais de serventia 
particular e as escadas de uso público de que acima tratei. Eis um 
extrato das condições, que importa sejam conhecidas, para se ver até 
que ponto chegaram as restrições do governo, e a louvável 
condescendência dos impetrantes: 
 
“Por contrato celebrado com o Sr. Ministro da Fazenda, é permitida 
a José Maxwell e Filhos a construção de um cais e trapiche para seu 
uso particular defronte da casa e armazém que possuem na Praia do 
Peixe. 
 
O cais será avançado para o mar até corresponder exatamente na 
parte inferior das suas fundações à linha reta tirada do ângulo mais 
saliente da ponte da Alfândega ao cais denominado de Pharoux. 
 
A extensão do cais e do trapiche, paralelamente à praia, será 
precisamente igual à frente da casa dos concessionários, que é de 82 
palmos, mas a largura do aterro e fundações, inclusive a espessura 
das muralhas laterais de apoio, compreenderá do lado da praça do 
Mercado mais 45 palmos para a construção, que deverão fazer a sua 
custa, de duas escadas de cantaria contíguas, e a ângulos retos, para 
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serventia pública, junto ao ângulo do cais, tendo as ditas escadas na 
parte inferior quinze palmos de largura pelo menos, e o declive de 3 
por 2. 
 
A frente do trapiche do lado de terra formará uma rua de 60 palmos 
de largura com o alinhamento da Praça do Mercado do lado do mar. 
 
Os concessionários não ficam obrigados a pagar foros além dos que 
já pagam à Câmara Municipal, mas aceita-se-lhes a oferta que 
fizeram da quantia de 20.000.000$, como indenização do terreno que 
ganharem sobre o mar. 
 
A planta da obra, depois de aprovada, será arquivada na Capitania 
do Porto, e a sua execução fiscalizada e inspecionada por esta 
repartição, e por um engenheiro que o Governo nomear. 
 
Se os concessionários se desviarem do plano da obra pagarão uma 
multa de 3 a 10.000.000$, além de serem obrigados a reformar a 
parte que se achar defeituosa. Se porém seguirem o sistema de 
fundação que se lhes proíbe, isto é, o chamado enrocamento de 
pedra seca ou a pedras perdidas, ficará sem efeito a concessão que 
se lhes faz.” 
 
A divisão naval destinada ao Rio da Prata, sob o comando do chefe 
de esquadra Grenfell, sofreu algumas alterações no número e força 
dos vasos, alterações que a tornam muito superior ao que era. Hoje 
compõe-se da fragata Constituição, das corvetas D. Januária, Bertioga, 
Baiana, União e Berenice, e dos vapores Afonso, Pedro II, Recife e 
Golfinho. 
 
O chefe estabeleceu o seu quartel-general a bordo da Constituição. 
Tem ordem para estar pronto a dar vela no dia 16 do corrente, mas 
antes de partir cruzará por algum tempo sobre a costa do Rio de 
Janeiro. 
 

Jornal do Comércio de 9/3/1851. 
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DÉCIMA TERCEIRA CARTA 
 

Corte, 15 de março de 1851: 
 
Dizem que Cleópatra tinha paixão pela pesca, e que, quando os 
peixes se lhe mostravam ariscos, desciam mergulhadores para 
segurá-los e lhos trazerem ao anzol. Para alimentar o meu gosto de 
cronista semanal, bem quisera eu seguir aquele edificante exemplo, 
nas semanas de quarto minguante ou lua nova, em que me vejo 
quase falido de matéria para escrever-lhe. Mas nem tenho tão bons 
mergulhadores, nem os apuros em que não poucas vezes me vejo 
provêm de me não caírem os peixes na isca, e sim da sua falta quase 
absoluta. Não tenho os viveiros de Cleópatra, que 
incontestavelmente deviam ser mui criados, a crer-se no seu 
capricho de pescadora. 
 
Onde não há el-rei o perde; e, portanto, contente-se com as 
novidades que ocorrerem, poucas ou muitas, que não está no meu 
programa contar-lhe coisas que não sejam de recente data, nem 
inventar histórias da carochinha. 
 
Esta semana, que para mim correu tão apressada, foi consagrada às 
emoções políticas, e não de política caseira, mas sim de política 
europeia, que fia muito mais fino. 
 
Foi-se o comandante do exército de Paris e da guarda nacional do 
Sena, e sua destituição custou a vida de dois ministérios e de doze 
ministros. Com o esbelto e valente general caíram cinco ministros 
que foram substituídos por Drouyn de l’Huys, Ducos, Regnault de 
Saint-Jeand’Angély, Bonjean e Magne. Os quatro que sobreviveram 
a este holocausto foram Ba-roche, Rouher, Fould e Parieu. Estes e os 
seus novos colegas, à exceção de Magne, sucumbiram por sua vez. 
ao fogo vivo que lhes desfechou a monstruosa coalizão legitimista 
orleanista-republicana-montanhesa. 
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O General Changarnier, cujo espólio foi repartido pelos generais 
Baraguay d’Hilliers e Perrot, ficando o primeiro no comando de 
Paris e o segundo no do Sena, nomeado em 20 de dezembro de 1848, 
isto é, na primeira semana da presidência de Luís Bonaparte, teve 
ocasião de prestar relevantíssimos serviços à causa da ordem nas 
sanguinolentas travessuras republicanas de 29 de janeiro e 13 de 
junho de 1849. Tinha restabelecido a disciplina no exército e ganho 
grande ascendente no seu espírito. Tornou-se por isso o homem de 
confiança da assembleia, e o objeto dos ciúmes e das preocupações 
do Elysée, que nele via um competidor para a eleição presidencial de 
1852, e um obstáculo invencível para a realização dos sonhos 
dourados de uma restauração imperial. 
 
A assembleia, ou antes a maioria monárquica, julgou-se ferida no 
coração, e reagiu com toda a força da desesperação, levando de rojo 
dois ministérios que se lhe apresentaram de frente, e pouco faltou 
para que não chegasse até ao Elysée, e de lá expelisse o paspalhão do 
Lulu, que quer ser imperador por ser sobrinho de seu tio. 
 
Ainda não ficaram aqui os efeitos da explosão monárquico-
parlamentar. A maioria declarou-se republicana, e abraçou-se 
fraternalmente com os blusas da Montanha e os casacas do Vale 
republicano, até que, Luís Napoleão deixe de mostrar veleidades de 
Império, ou lhe entre nos cascos que isso de ser sobrinho, irmão, 
primo, etc., ainda mesmo de um Napoleão, não dá qualidades 
morais e intelectuais a quem as não recebeu da natureza e as não 
desenvolve com a sua prática e estudo, e que muito menos confere 
direitos políticos, exceto o caso das dinastias reinantes, coisa que os 
legítimos republicanos esconjuram. 
 
Luís Napoleão entende que a república francesa não é uma 
república espartana, e que consequentemente o seu presidente deve 
passar à lei da nobreza. Conseguiu que se elevasse a sua dotação a 
três milhões de francos, e agora exige, a título de despesas, umas 
dispensáveis, outras de mera ostentação, a bagatela de um milhão e 
oitocentos mil francos. Quer seguir o exemplo dos republicanos do 
governo provisório que se foram logo encaixando nas carruagens 
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reais, ou ainda o do “fidalgo” socialista, o célebre romancista 
político Eugène Sue, a respeito do qual não posso deixar de fazer 
um pequeno episódio. 
 
Desde que o ilustre escritor, depois de uma luta desesperada, foi 
vencido por uma terrível moléstia que costuma atacar os dândis ou 
elegantes, e a que os franceses dão o nome de embonpoint, que nós 
chamaremos barriga grande, não tendo sido tão feliz como Lord 
Byron, que morreu antes dessa terrível época, retirou-se ele do 
mundo elegante, e foi habitar, na rua da Pépinière, um lindo 
palacete onde porfiava em luxo com certa vizinha, a célebre 
Condessa de Samoiloff, matrona russa de muita originalidade e 
magnificência. Custa a crer os meios que o enamorado literato 
empregou para combater o terrível inimigo; contra esse horrível 
monstro, pesadelo dos: dândis de uma idade além dos 30 anos. 
Eugène Sue imitou tanto quanto foi possível o seu ilustre antecessor, 
Lord Byron. Como escrevia muito, ser-lhe-ia muito difícil gastar em 
longos exercícios seu precioso tempo; a inobservância do regime 
nesta parte foi compensada pela mais rigorosa parcimônia no 
dormir, e no artigo “gastronomia”, em que até então havia sido 
excessivo. O seu criado grave tinha ordem de o acordar ao romper 
do dia, e de levantá-lo de viva força, se sua preguiça ousasse 
revoltar-se. 
 
Nas duas únicas refeições que tomava durante o dia, seu mordomo 
não lhe apresentava mais do que a seguinte, muito dietética, 
alimentação: uma asa de faisão, caldo de um guisado de caça com 
trufas muito simples, um pouco de carne de ave, ou de polpa de 
peixe, em molho sobriamente temperado, ervilhas doces e 
morangos, tudo banhado de vinho de Johannisberg; tal era o regime 
que ele suportou com o heroísmo do homem que quer parecer 
esbelto, até que, desenganado, renunciou às conquistas, aos prazeres 
platônicos, resignou-se à invencível obesidade, e voltou aos seus 
hábitos de sibarita, na rua da Pépinière. 
 
Aí se operou a sua transformação republicana. Nesse retiro o novo 
socialista conciliava honestamente a profusão e magnificência em 
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que vivia com a humildade, a abnegação, a austeridade republicanas 
que pregava em seus escritos. Mas, pobre Eugène Sue! eis senão 
quando começa a sua aristocrática morada a ser invadida por seus 
novos admiradores, que vinham animar o escritor, vê-lo, consultá-
lo, dar-lhe mesmo conselhos. Ao aspecto do fausto que reinava na 
habitação do socialista, os visitantes revelavam sua surpresa cada 
um a seu modo, e alguns faziam mesmo alusões a esse supérfluo tão 
pouco conciliável com as dissertações humanitárias do romancista. 
 
Para escapar às observações impertinentes, e ao tributo das visitas, 
que se ia tornando muito oneroso, Eugène Sue tomou o partido de 
refugiar-se na solidão dos campos. É curiosíssimo o novo sistema de 
vida adotado pelo aristocrata-socialista. 
 
Abandonou o antigo palacete, e foi estabelecer-se na sua 
propriedade das Bordes, situada nos arredores de Orleans. Aí 
instituiu ao mesmo tempo sua aristocracia e seu socialismo; seu luxo 
de sibarita e sua simplicidade de democrata; o fidalgo vermelho 
expandiu-se em seu duplo caráter e em suas duas existências 
gêmeas. O castelo das Bordes, nada oferecendo de majestoso no seu 
exterior, prestava-se otimamente às disposições que tomou o seu 
proprietário. Mandou abrir-lhe duas portas, cada uma das quais 
pode passar pela entrada principal. A casa divide-se em duas alas 
ou seções, uma senhoril e outra democrática; na primeira encontra-
se luxo, belos móveis, ricas tapeçarias, tetos dourados; na segunda, 
simplicidade campestre, móveis de nogueira, cadeiras de palhinha, 
tapeçarias ordinárias. 
 
Uma porta interior permite ao ilustre aristocrata-socialista passar-se 
de uma para a outra seção, segundo a qualidade dos visitantes, que 
lhe é designada pelo sinal dado por um inteligente guarda-portão. 
Se são pessoas de bom tom, ou da classe aristocrática, o criado as 
encaminha pela respectiva porta, e o fidalgo socialista as recebe em 
seus compartimentos esplêndidos; se, pelo contrário, são “irmãos” e 
“amigos”, alguns socialistas das vizinhanças ou mesmo de Paris, 
entram para os aposentos modestos, e recreiam-se com a 
simplicidade democrática do proprietário. 
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Logo que o socialista lhe é anunciado, o castelão despe o seu robe de 
chambre de cetim ou de veludo, sua gorra de brocado, suas chinelas 
orientais, e enfia à pressa uma blusa, um barrete de lã vermelho e 
chinelas de ourelos. 
 
Luís Napoleão, como ia dizendo quando me chegaram as cócegas de 
falar do romancista vermelho, não se pode sujeitar a viver como um 
presidente de Esparciatas, quer que o deixem embalar-se nas 
magnificências de um imperador, sujeitando-se ele a exprimir-se e 
governar como republicano. No Elysée, o Imperador; fora daí, o 
Presidente da República. 
 
A coalizão, que ainda espumava de cólera e estava coberta do pó 
das duas lutas ministeriais, aproveitou-se desse novo motivo para 
dar ao pretenso imperador, ex-rebelde de Estrasburgo e de 
Boulogne, mais uma demonstração de sua celeste ira. A dotação 
suplementar foi o primeiro assunto de que ela se ocupou, e sobre 
que deu um parecer de guerra. Tinha-se como indubitável a recusa 
dos dinheiros pedidos para o luxo do presidente de uma República 
que muitos querem seja democrática-social, e que outros temem 
que, antes do tempo, sob um soberano ilegítimo, se converta em 
monarquia. 
 
Na falência de matéria própria, foram estas peripécias da 
tragicomédia que em França se está representando desde 1848, que 
ocuparam a atenção dos políticos e profetas do Rio de Janeiro, em 
uma semana de interdito quase geral em tudo que é divertimento. 
 
Como se sabe, entendem muitos, e não sem algum fundamento, que 
com as modas de Paris devemos daí receber, como norma de 
política e de governo, quanto desvario a Sra. República produzir. 
Neste pressuposto cada qual discorre e conclui a seu modo, e muitos 
agouram coisas feias e bonitas lá e cá. Pela minha parte acho bom 
analisar o que por ali se passa, mas acho pretensão louca vaticinar 
com seriedade, e principalmente acontecimentos tristes, que aos 
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tímidos assustam, e aos imprudentes desarranjam a bola e causam 
fatais decepções. 
 
A maioria monárquica ligou-se aos republicanos vermelhos e 
moderados para malograr as empresas imperialistas de Luís 
Bonaparte. A imprensa ordeira censurou-a e viu nisso perigos para 
os projetos da restauração legitimista ou orleanista, ou 
semiorleanista e semi-legitimista. Por outro lado, Ledru-Rollin 
desandou nos seus vermelhos a mais violenta invectiva, porque não 
se mostraram resolutos, e aceitaram essa transação, em que, quanto 
a mim, o maior perigo que ele vê é acostumarem-se os seus soldados 
ao comando e disciplina de outro chefe. A moderação de Luís 
Bonaparte, a linguagem refletida, calculada e insinuante de suas 
últimas mensagens não estão de acordo com a sua indiscreta 
franqueza do princípio, com as suas viagens, revistas e vivas. Há 
nessa súbita transição, que o apresenta inteiramente outro, algum 
mistério, que só o tempo pode descobrir. 
 
Nestas circunstâncias, registremos os fatos, discutamo-los, mas não 
vaticinemos senão por divertimento. Estou intimamente convencido 
de que, qualquer que seja o desfecho da revolução francesa, o Brasil 
nada deve temer de sua influência, uma vez que os nossos 
governantes tirem dali a moralidade que lhes diz respeito, e todos os 
homens sensatos, e que conhecem as verdadeiras circunstâncias do 
seu país, se encarreguem de mostrar aos governados os inúmeros 
perigos, as incertezas, flutuações, antinomias, decepções e lúgubres 
desgraças dos movimentos armados, e de inovações que a 
civilização e os hábitos do país não comportam. 
 
Estas novidades foram-nos trazidas pelo Tay, o segundo mensageiro 
da companhia real dos paquetes britânicos. 
 
A sua chegada foi ainda objeto de curiosidade e alegria. Levou alma 
ao seu predecessor, e deu assunto às mais entusiásticas, poéticas e 
mesmo sentimentais felicitações. 
 



120 

 

A rapidez destes paquetes, sua boa construção e regime, a atenção 
que têm eles merecido, o movimento a que tem dado lugar, vão 
geralmente excitando o desejo de atravessar o Atlântico, desejo que 
é ainda mais aguçado pelo grande jubileu industrial de maio deste 
ano, e seu imenso palácio de cristal, cujos corredores se medem por 
milhas. 
 
Poderá ser gracejo, e ele é homem jovial e de espírito sempre 
temperado e disposto para a sátira, mas ouvi a certo titular, que sem 
denunciá-lo posso chamar “senador”, que vai comprar uma quinta 
em Cintra para lá passar todos os verões, graças aos paquetes de 
vapor. Segundo ele, é isso muito mais cômodo e saudável do que ir 
para Petrópolis, sujeito às incertezas da barca dessa carreira, à sua 
falta de comodidade e ficar encalhado na barra do Rio Inhomirim a 
subir por ele fazendo mil voltas, e de vez em quando esbarrando nas 
suas margens silvestres, a chegar ao porto da Estrela, e aí gastar a 
paciência à espera ou em procura de condução para cima, pisando 
sobre palhas e cascabulhos de espigas de milho, tropeçando nos 
jacazes de toucinhos e queijos de Minas, respirando o bom cheiro 
que estes exalam e que se tempera com o dos vestígios que por ali 
deixam os animais bípedes e quadrúpedes; e sobre tudo isso a 
pousar no Fragoso, que dista do desembarque duas léguas, e subir 
nesse mesmo dia ou no dia seguinte a estrada da serra, que 
ultimamente tem sofrido seus desmanchos. Toda essa viagem se 
pode fazer em 8 horas, de vapor até ao porto da Estrela, e daí até à 
colônia, de carro ou a cavalo. Mas ainda assim o nosso conhecido 
prefere a viagem a Lisboa nos novos paquetes de vapor. 
 
A descrição da viagem a Petrópolis tem decerto alguns 
inconvenientes, e a vista, a atmosfera e temperatura do Porto da 
Estrela não são lá das melhores, mas há alguma exageração nos 
defeitos apontados pelo amador de Cintra, defeitos que para muitos 
serão encantos em relação à grande diferença dos preços. 
 
Ora aí está o que são opiniões! Há também um sujeito que protesta 
não ir a Lisboa nem no Teviot, nem no Tay, nem no Clyde, nem em 
quantos “rios” de vapor para cá nos mandar a companhia britânica. 
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Por quê?porque é muito mais econômico ir em um barco de vela. 
Parece um paradoxo, mas a esta demonstração ninguém resiste: 
 
“Nos vapores ingleses vai-se a Lisboa em 25 dias e paga-se 30 libras, 
ou pouco mais de 200$; num barco de vela paga-se o mesmo ou 
quase o mesmo, e faz-se a viagem no dobro do tempo; mas neste 
caso sou eu sustentado pelo capitão mais 25 dias, que do outro 
modo teria de passar em terra à minha custa.” 
 
Este homem eminentemente econômico faz-me lembrar o seguinte 
epigrama, que não sei se virá bem a propósito: 
 

Exclamou certo avarento, 
A um que se ia enforcar: 

– Feliz homem, que três dias 
Pode comer sem gastar! 

 
O vapor Tay fez-se hoje de volta para o seu porto de partida, 
levando 105 passageiros, inclusive crianças e criados. Nada 
obstante, há quem duvide que lhe fique algum lucro, pois as 
despesas da viagem redonda orçam por 6.000 libras, ou 50.000$. 
 
Na saída não foi o Tay tão feliz quanto na entrada, e por motivo que 
nos é penoso referir. Os agentes da Alfândega não apreciaram, como 
o comércio, as 5 horas de antecipação com que chegou esse vapor; só 
assim se pode explicar a falta de urbanidade que tiveram para com 
ele. Largou deste porto uma hora mais tarde do que devia, por ter a 
Alfândega apreendido um seu escaler que ia à Ilha das Cobras levar 
uma porção de roupa suja, constante de cobertores, toalhas, 
guardanapos, etc., objetos que traziam todos em letras maiúsculas o 
seguinte letreiro: Royal Steam Packet Company. Os fiscais da 
Alfândega, reconhecendo quão nocivo seria naquele caso o seu zelo 
se fosse mais longe, ficaram-se com o carregamento de roupa suja, e 
dignaram-se soltar o escaler com a sua guarnição e o oficial do 
vapor que ia a seu bordo. 
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Eu que tenho mostrado ojeriza para com os improvisados 
Nostradamus, talvez também seja por eles acusado de mau profeta 
acerca do nosso estado sanitário. Mas não o farão com fundamento, 
nem tenho receio de que o futuro me desminta, posto que não cesse 
de clamar aos ilustres membros da Comissão de Higiene que me 
desempenhem as barbas; pois que todos descansam neles, e eu não 
me canso de elogiá-los. Como se vai ver, a mortalidade tem crescido 
nestes últimos dias, mas os casos de febre amarela são quase todos 
no mar, e não há epidemia. E tal é a confiança que tenho no nosso 
estado atmosférico, que atribuo o pequeno acréscimo de óbitos que 
apareceu esta semana às extravagâncias do entrudo e carnaval, isto 
é, aos desregramentos pela demasiada confiança na quase epidemia 
de saúde que temos tido. 
 
Março 8 – 40 óbitos, sendo 12 de febre amarela; 
Março 9 – 34 óbitos, sendo 1 de febre amarela; 
Março 10 – 39 óbitos, sendo 7 de febre amarela; 
Março 11 – 48 óbitos, sendo 12 de febre amarela; 
Março 12 – 33 óbitos, sendo 1 de febre amarela; 
Março 13 – 41 óbitos, sendo 5 de febre amarela; 
Março 14 – 20 óbitos, sendo 1 de febre amarela. 
 
Dizem que a Câmara Municipal quer reclamar contra o contrato 
celebrado entre o Ministro da Fazenda e José Maxwell e Filhos, por 
causa dos terrenos de Marinha. Deus queira que o zelo da 
ilustríssima seja constante e imparcial; do contrário pode algum 
praguento dizer que a ilustríssima está ralada de inveja, por ver que 
o seu cais deu em nada, e que vai aparecer mais um outro 
construído por um particular, e com serventia pública. 
 
Partiu hoje para Inglaterra, no vapor Tay, o Capitão-tenente Elisiário 
Antônio dos Santos, a fim de tomar conta da direção da fragata a 
vapor, da força de 300 cavalos, que o governo mandou ali construir. 
Este oficial, segundo as ordens do governo, tem de visitar os 
estabelecimentos navais de França e Inglaterra, e trazer a esta Corte 
a dita fragata. 
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No dia 10 do corrente celebraram-se preces, na igreja do Convento 
da Ajuda, pelas almas das vítimas que pereceram na explosão da 
barca francesa Elisa. O abade Bertin, depois de concluir o ofício 
divino, pronunciou uma tocante oração, tendente a consolar e 
fortalecer os náufragos que sobreviveram a essa grande catástrofe, e 
aqui se acham emigrados. Assistiram a esse ato religioso o cônsul da 
República Francesa, seus subalternos e grande número de franceses. 
 
A missão do Duarte da Ponte Ribeiro tem por objeto principal, 
segundo informação fidedigna, deslindar as questões de limites e 
franquear a navegação dos rios às nações ribeirinhas sob condições 
equitativas. 
 
Sua Majestade o Rei das Duas Sicílias condecorou o nosso Ministro 
dos Negócios Estrangeiros com a Grã-Cruz da Ordem de São 
Januário, e o Visconde de Abrantes com a da Ordem de 
Constantino. 
 
No Rio-Grandense de 3 do corrente lê-se o seguinte: 
 
“O governo da província concedeu passaporte para Montevidéu e 
Portugal ao Sr. Joaquim Pinto da Fonseca, negociante estabelecido 
no Rio de Janeiro e ora em cobranças aqui. Segundo nos consta, o Sr. 
Pinto segue para Lisboa na barca Hydra, a visitar seus parentes, os 
quais não vê há 22 anos.” 
 
O dia natalício de Sua Majestade a Imperatriz foi ontem festejado 
com a solenidade oficial do costume, e com o sincero regozijo de 
seus súditos, que em grande número concorreram assim ao cortejo 
como à noite ao Teatro de São Pedro de Alcântara. 
 
Consta-me que o espetáculo andou bem, que o drama agradou, 
como era de esperar se fosse bem desempenhado. 
 
Não logrei o prazer de vê-lo, porque reapareceu a terrível sociedade 
dos cambistas com toda a sua usura, admirável petulância e 
misteriosas proteções. A venda dos bilhetes foi anunciada para 
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ontem, às 10 horas da manhã, no escritório do teatro. Cinco minutos 
depois da hora marcada já não havia bilhete para comprar pelo 
preço da casa. 
 
Mas como não há de ser assim, se os tais judeus encontram pródigos 
que lhes paguem 12.000$ por um bilhete de cadeira! 
 

Jornal do Comércio de 16/3/1851. 
 

 
 

DÉCIMA QUARTA CARTA 
 

Corte, 22 de março de 1851: 
 
O estado em que se acha o meu espírito leva-me a tratar, primeiro 
que tudo, do que de mais triste deve conter esta carta. Dir-me-ia, em 
sua linguagem de romancista, que estou atacado de spleen, ou que 
me perseguem os diabos azuis de Stello. Não é exatamente isso, mas 
é coisa que muito se lhe aproxima. 
 
Tenho pressentimento de que meus dias estão contados. Nem a luz 
do sol me preserva de duas figuras, que de contínuo me ocupam a 
imaginação, ambas horríveis; uma parece-me o gigante Golias; a 
outra, pela sua cubatura, se não fosse a cor, tomaria pelo espectro da 
negrinha monstrode quem falei em uma das minhas anteriores. A 
segunda é como um diabrete que acompanha a primeira, e a um 
simples aceno seu avança com a ligeireza e furor dos de sua espécie. 
 
Tem havido ocasiões em que, cobrando algum ânimo, resolvo-me a 
combater com o gigante e seu diabrete, porque, à força de vê-los, já 
lhes descobri alguns lados fracos por que poderia feri-los, mas 
 

Je crains plus de mon coeur le sanglant témoignage 
Que la severité de tout l’Aréopage. 
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São dois versos de Racine, filho, que não sei se vem apposite, mas 
que neste intervalo lúcido em que ora me encontro pude achar nuns 
dos meus valhacoutos, e fiz tenção de impingir-lhe, fosse como 
fosse, para lhe mostrar que, se morro indefeso, não é porque ignore 
os meios de improvisar erudição. 
Também me lembro (neste intervalo lúcido) do que Joabe, sumo 
sacerdote dos judeus, disse a Abner, um dos principais oficiais do 
rei de Judeia: 
 

Celui que met un frein à la fureur des flots 
Sait aussi des méchants arréter les complots 

Soumis avec respect à sa volonté sainte, 
Je crains Dieu, cher Abner, et n’ai point d’autre crainte. 

 
Ainda mais, recordo-me da seguinte passagem de um dos salmos de 
Davi, do próprio que matou o antigo gigante Golias: – Vidi impium 
super exaltatum et elevatum sicut cedros Libani, et transivi, et ecce non 
erat, et qua sivi eum, et non est inventus locus ejus. 
 
Todos estes pensamentos e verdades são decerto muito edificantes e 
consoladores, mas tenho pressentimento de que morro, e por isso 
cuidei de informar-se como andam as coisas a respeito de cemitérios 
e enterros. Posso-lhe dizer que dentro em pouco tempo fará gosto 
morrer no Rio de Janeiro, pela boa ordem, decência e simplicidade, e 
sobretudo pela barateza do funeral. 
 
A questão dos cemitérios é uma das que mais tem feito gemer os 
prelos, e posto em ação todo o mecanismo dos interesses 
individuais, associados ou opostos aos interesses gerais. Mas a luta 
não exorbitou dos meios legais e pacíficos, ainda que, alguns destes, 
clandestinos. 
 
A ex-comissão Central de Salubridade Pública, a quem Deus tenha 
por lá muitos anos, decidiu por grande maioria (que seria 
unanimidade se lhe ajuntassem mais dois votos) que a cidade do Rio 
de Janeiro carecia de dois cemitérios extramuros, um ao norte, no 
terreno do Morundu, outro ao sul, no Pasmado. Os cemitérios 
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centrais não tiveram mais do que dois votos em seu favor, os dos 
Drs. Cândido Borges e Desimoni. 
 
À vista de um parecer tão decisivo, e de pessoas tão competentes, 
ninguém esperava que o governo escolhesse o sítio de Catumbi, 
onde está situado o cemitério da Ordem de São Francisco de Paula, 
para local do cemitério geral. Foi, porém, isso o que ia acontecendo, 
graças à preponderância que têm as considerações individuais em 
nossa terra, sobretudo se as individualidades vestem saia. 
 
Houve rebate geral em Catumbi, e com tanta habilidade e 
perseverança souberam os seus proprietários prevenir-se contra a 
invasão de cadáveres de que se viam ameaçados que o governo 
recuou, honra lhe seja feita, e há toda a probabilidade de que essa 
bela localidade se não converta em um foco de peste para toda a 
cidade. 
 
Já estavam ajustadas três chácaras de Catumbi, e tudo concertado e 
disposto para nelas se estabelecer a vasta necrópole. A opinião 
pública, esta rainha do mundo, que no Rio de Janeiro também goza 
de algum império, tudo desfez, e a questão do cemitério voltou ao 
seu estado anterior. O chefe dessa cruzada foi um desconhecido Z 
(homônimo de saudosa recordação), que pelo Jornal do Comércio 
mostrou como se pode fazer uma revolução contra o governo sem 
dar lugar a que se suspendam as garantias. 
 
Os meios de defesa por ele propostos e cuja ameaça bastou para lhe 
dar a vitória foram os seguintes: ação de opere demoliendo; ação de 
dano infecto; finalmente, emigração para outro ponto, de todos os 
moradores de Catumbi, que ficaria como os campos de Troia 
destruída. Não pensei que o digesto ou as pandectas possuíssem 
armas tão poderosas para uma insurreição civil tão eficaz quanto 
pacífica. 
 
Qual dos três meios indicados mais assustou, ou se todos 
contribuíram igualmente para o triunfo, não se sabe; mas o que é 
verdade, e seja este egoísmo relevado a um pobre ente que já 
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declarou estar disposto a fugir para sempre do gigante Golias e do 
seu diabrete; mas o que é verdade é que eu desejava ver em prática 
o terceiro recurso, para ir logo meter-me no melhor dos prédios 
abandonados, e, pelo que ouvi a alguns, não ficaria solitário. 
 
O negócio acha-se atualmente nestes termos. Os intrépidos 
moradores de Catumbi, que têm mais medo dos mortos do que dos 
vivos, para tirar todo o pretexto à agressão, embrulharam-se todos 
em uma folha de papel de Holanda, e foram à irmandade de São 
Francisco de Paula, para convencê-la de que a caridade própria e 
alheia reclamava que ela cedesse do privilégio que lhe havia sido 
concedido para pestear aquele lugar, e, mediante alguma 
indenização, anuísse a estabelecer-se um novo cemitério fora dos 
muros da cidade, ou a ter, como as outras, uma parte no cemitério 
geral para jazigo dos restos mortais de seus irmãos. A mesa da 
irmandade quis saber quem era o garante da aludida indenização, 
os peticionários tangeram os pauzinhos como era conveniente, e o 
resultado foi ser o Sr. provedor da Santa Casa da Misericórdia 
autorizado pelo Sr. Ministro do Império para assegurar à Ordem 
Terceira de São Francisco de Paula uma equitativa reparação do seu 
prejuízo, que será marcada pelo corpo legislativo. 
 
Onde será, pois, estabelecido o novo cemitério geral? Ignora-se. Mas 
creio indubitável que não o será em Catumbi, à vista do exposto, das 
opiniões manifestadas na tribuna pelo sobredito provedor, e pela 
parte que ele teve nas últimas fases desse negócio. 
 
A lei funerária não providenciou somente sobre a aposentadoria dos 
mortos, cuidou também do seu último trânsito por este mundo. Eis 
o estado das coisas a este respeito. 
 
Consta o privilégio da condução dos corpos será concedido ao 
Major Suckow, cujo feio nome não corresponde ao arreganho militar 
da pessoa. E com efeito, passando por ali há dias, isto é, pela Rua da 
Lampadosa, vi já disposições de privilegiado. 
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Lá estão patentes, senão a todos, aos que como eu não são 
linguarudos, três categorias de coches evidentemente fúnebres, em 
que a decência, a comodidade (que também se deve aos mortos) o 
bom gosto (que também o há em matéria de enterros), estão 
perfeitamente conciliados com a seriedade que deve presidir a um 
ato religioso. 
 
Os cocheiros, que até hoje apresentavam-se de dragonas (até aos 
cocheiros dos defuntos se têm liberalizado as divisas militares!), sem 
processo nem sentença vão ser rebaixados; os penachos, os 
famigerados urubus, que convertiam um saimento em perfeita 
mascarada, vão desaparecer, scilicet, se o Major Suckow for, como 
acredito, e ele também, o privilegiado. 
 
O que sobretudo encanta é o trem destinado para os anjinhos. São 
quatro ou cinco coupés, ligeiros e bonitos como os inocentes que têm 
de transportar. Mas quanto custará o transporte de um defunto, 
pecador ou virgem? Eis a questão financeira cuja resposta me parece 
será exigida por todos os que, ainda que não previdentes como eu a 
este respeito, sabem todavia que hão de morrer. Pelo que me consta 
vai dar-se um fato que mais justificará o aforismo, que em economia 
política nem sempre dois com dois fazem quatro. 
 
A concorrência como a abundância evitam a carestia; quantité tue 
cherté – é este o princípio geral, mas sofre exceções, e uma delas se 
verá entre nós com o privilégio funerário. O lucro que era dividido 
por muitos, sendo só recolhido por um empresário, permitirá que a 
contribuição individual seja muito menor. 
 
A condução em um dos coches da primeira classe não passará de 
30.000$ a 40.000$. É barato se atender-se ao ótimo serviço, de que é 
garantia o crédito do empresário, às distâncias em que deverão ficar 
os cemitérios e ao estado de nossas ruas. A barateza tornar-se-á 
ainda mais sensível se nos lembrarmos que o ano passado a 
condução de um corpo para alguma das igrejas do centro da cidade 
chegou a custar duzentos e tantos mil-réis. 
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Estava provado de modo incontestável que no Brasil, ou antes em 
sua terra, ninguém pode ser profeta. Quanto eu me enganei, até 
certo ponto, sobre a salubridade da atual atmosfera do Rio de 
Janeiro! eu que sei de cor e salteado todo o sistema planetário do 
ilustre astrônomo o Sr. José Vitorino dos Santos, quem é que poderá 
ter aí a presunção de ser infalível no mesmo ou em outros assuntos? 
 
O reaparecimento de alguns casos de febre amarela, quase todos no 
mar, não foi considerado como acontecimento extraordinário, e há 
meses que teve lugar. A população, já avisada pela lição do passado, 
do quanto é fatal o terror no caso de uma epidemia, prevenida pelos 
homens da ciência de que tais flagelos não desaparecem de uma vez 
e subitamente, recebeu a notícia sem emoção e mostrou-se 
resignada. 
 
O belo azul que apresentava o nosso firmamento, as alternativas de 
sol e chuva, que abrandavam a temperatura própria da estação, as 
trovoadas da tarde, que apesar do susto que a muitos incutem, e dos 
males que às vezes causam, recordavam tempos em que não era 
conhecida a febre amarela no Rio de Janeiro, todas estas 
circunstâncias, acompanhadas de mostras de solicitude da parte da 
autoridade pública, inspiravam uma confiança geral acerca do nosso 
estado sanitário presente, e me levaram a profetizar a sua 
continuação. 
 
O estado moral da população ainda é o mesmo, e não há motivo 
para que assim não seja, bem que o haja para maiores precauções da 
parte dos vedores da salubridade pública. Esse estado moral há de 
conservar-se, porque, além de tudo, a população sabe, por dolorosa 
experiência, que o pânico seria o seu maior flagelo. Mas é necessário 
que a Comissão de Higiene corresponda ao fim de sua instituição, e 
à confiança que geralmente se deposita em suas luzes, em seu zelo e 
em seu patriotismo. 
 
Os casos de febre amarela têm aumentado, ninguém o nega, e os 
registros que semanalmente lhe mando o atestam. No entretanto, 
desde que as chuvas, graças a Deus, tornaram inútil o trabalho de 
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duas ou três bombas, e de algumas carroças que a nobre Comissão 
mandou empregar na irrigação de algumas ruas; desde que a 
ilustríssima, de um modo bem pouco sério, logrou a população, 
mandando-lhe que varresse as testadas de suas casas, e ajuntasse ao 
meio da rua o lixo para ser transportado por suas carroças, de que 
ainda hoje não há notícia; depois destas medidas, que ninguém dirá 
são o último esforço da ilustração, do zelo e do patriotismo da 
Comissão, que mais tem ela feito? 
 
Ia-me esquecendo o lazareto. Sim, foi esta mais uma medida da 
Comissão; mas é ela bastante, e não era o que de mais fácil podia 
fazer-se? 
 
E ainda assim correm, a respeito desse hospital de quarentena, 
boatos que podem ser espalhados por indiscretos mal-informados, 
ou por terroristas, mas que convém sejam desmentidos. Ei-los: 
 
Diz-se que do lazareto têm saído mortos todos os doentes para lá 
mandados, e entre outras causas assinalam-se as seguintes: as 
baldeações que sofrem os enfermos, que primeiro vêm ao hospital 
da Misericórdia para se verificar se a moléstia é ou não febre 
amarela; a deficiência da botica do lazareto, e a falta de facultativos, 
cujo número não é suficiente. 
 
É muito provável, não duvido mesmo asseverar, atenta a confiança 
que me merecem os membros da Comissão, que estes boatos são 
infundados. Mas eles correm, hão de ter chegado aos estrangeiros, e 
cumpre desvanecê-los. 
 
A febre está no mar; mas no mar há vidas tão preciosas como em 
terra, qualquer que seja a nação a que pertença a maior parte desses 
indivíduos. 
 
Não haja alguma negligência ou abuso que, além de refletir para 
terra em seus efeitos, autorize entre os estrangeiros a persuasão de 
que não foi uma simples indiscrição o modo por que alguém se 
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exprimiu em 1850. “Não nos assustemos, a febre não é fatal senão 
aos estrangeiros.” 
 
Logo que a Comissão instalou-se, houve um tal ou qual cuidado na 
limpeza da cidade, e eu que tenho tido a prioridade, e quase que o 
exclusivo nos elogios à Comissão, o anunciei em linguagem 
altissonante, como meu minguado estro permitiu. Mas esse fogo foi 
de palha; a esse calor sucedeu imediatamente a remissão, que ainda 
dura, do que são testemunhas as ruas do Ouvidor, do Lavradio e da 
Relação, e a Praia dos Mineiros. 
 
Basta a Rua do Lavradio para comprovar quão passageiro é entre 
nós o estímulo da previdência. Formou-se ali uma lagoa fétida, onde 
presentemente se fazem despejos como se fora uma praia. De sorte 
que, quando nenhum melhoramento se empreende para tornar 
menos nocivas as valas da cidade, consente-se que se formem novos 
focos de insalubridade. 
 
Há febre amarela no mar, todos o sabem, e ainda há dias entrou um 
navio arribado por esse motivo; no entretanto, no dia 20 do corrente 
ainda se passavam cartas de saúde limpas. Sem ocultar a verdade, 
que por outra via há de chegar ao conhecimento do estrangeiro, não 
sofremos com esse procedimento em nosso crédito moral? 
 
A galera francesa Nouvelle Pauline é um dos navios que a febre não 
tem poupado. 
 
E a este respeito há uma fatalidade cuja notícia terá algum interesse 
para os amigos do falecido Hebert, capitão do Ville de Rio. O moço 
de câmara daquele navio, que servira o seu capitão com admirável 
amizade durante a sua enfermidade, acaba de sucumbir à mesma 
moléstia a bordo da galera Nouvelle Pauline, para onde passara, e 
quase pela mesma época. 
 
Eis a mortalidade havida nestes últimos dias: 
 
15 de Março – 32 óbitos, sendo 10 de febre amarela;  
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16 de Março – 40 óbitos, sendo seis de febre amarela;  
17 de Março – 37 óbitos, sendo oito de febre amarela;  
18 de Março – 38 óbitos, sendo 10 de febre amarela;  
19 de Março – 35 óbitos, sendo oito de febre amarela;  
20 de Março – 31 óbitos, sendo cinco de febre amarela;  
21 de Março – 45 óbitos, sendo 13 de febre amarela. 
 
Vários lojistas, botequins e casas de pasto anunciaram por este Jornal 
que recolhiam os seus vales, e convidaram os que os possuíssem a 
que os fossem resgatar, sob a pena que costumam sofrer os revéis. O 
que haveria, qual seria a causa desta medida monetária? Foi a 
pergunta que todos dirigiram primeiro a si depois aos outros. Uns, 
que têm fumaça de financeiros, disseram logo: “é a abundância dos 
metais nobres que exclui essa moeda fiduciária e de circulação 
limitada”; outros menos teóricos, porém mais positivos, disseram: 
“os emitidores de vales descobriram que a sua moeda-papel estava 
sendo falsificada”. Houve, finalmente, quem supusesse que a 
medida fora exigida pelos acionistas do novo e do velho banco, que 
temeram a concorrência desses sutis banqueiros. Segundo estes 
havia na circulação em vales a não pequena soma de 50.000$! 
 
Todos se enganaram, doutos e ignorantes. O fenômeno teve causa 
muito diversa. A retirada dos vales nem foi forçada pela afluência 
de prata e ouro, nem também foi espontânea. O subdelegado da 
Candelária, por motivos que ele lá sabe, mandou vir à sua presença 
os responsáveis de vales, e aí, autoritate qua fungitur, intimou-lhes: 
 
Que dessem fiadores idôneos e brasileiros para a emissão de vales 
ou os recolhessem, declarando publicamente que os não meteriam 
outra vez em circulação, assinando, além disso, um termo pelo qual 
se obrigariam, no caso de infração, à bagatela de oito dias de cadeia. 
 
Os intimados costumavam ter em circulação, termo médio, a 
enorme quantia de 8$ a 10$ cada um. Por tão pouco entenderam que 
não valia a pena procurar fiador, e pôr-se em relações com a polícia. 
Daí os anúncios que apareceram, e provavelmente continuarão a 
aparecer. 



133 

 

 
Assim, pois, os amigos do bom sorvete, os apaixonados do vaporoso 
havana, ou das iguarias do Hotel da Praça, os consumidores de 
pomadas e sabonetes de MM. Silvam, Desmarais, Hauteville, Hellot, 
etc., ficam privados dessa cômoda moeda de câmbio, que os livrava 
do peso e do azinhavre do cobre. 
 
Excitou alguma curiosidade a notícia que deram todas as folhas 
diárias de haverem saído para o norte, por ordem superior, Antônio 
Joaquim Guedes Alcanforado, Agostinho Raposo e Francisco 
Mendes Rodrigues. Tomou-se o primeiro destes indivíduos por 
outro muito conhecido nesta Corte pelo mesmo apelido, e para logo 
correram variadas versões. Sabidas as contas, o Alcanforado cuja 
deportação surpreendera estava em sua casa muito descansado: os 
quatro “viajantes por ordem superior” são condenados que vão 
cumprir sentença na Ilha de Fernando Noronha. 
 
O Major Suckow, de que acima falei, acaba de assinar um contrato 
com a companhia do Prado Fluminense ou Clube de Corridas, que 
nos assegura o utile dulce que reúne esse divertimento. É um meio de 
ir se cuidando no país do melhoramento da raça cavalar e de formar 
destros e intrépidos cavaleiros, do que tudo carecemos. 
 
O novo empresário desses exercícios tomou o Prado por oito anos. 
Obrigou-se a levantar um edifício de dois andares para bem-estar 
dos espectadores e tenciona dar quatro corridas por ano. A primeira 
provavelmente terá lugar pelo Espírito Santo, embora não haja para 
esse tempo mais do que uma arquibancada provisória. Consta-me 
que nos domingos à tarde será o Prado franqueado gratuitamente a 
cavaleiros, ou como ponto de reunião, ou para corridas particulares. 
Esta utilíssima instituição, que produziu tão bons resultados na 
Europa, é de esperar que traga alguma animação aos nossos 
criadores. 
 
O negócio da roupa suja do vapor inglês Tay não se passou tal qual 
referi; já custou uma suspensão por 15 dias do ajudante do guarda-
mor, e pode ainda dar de si alguma coisa. O comandante do vapor 
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esqueceu-se, ou não teve tempo de mandar para a Alfândega uma 
porção de roupa em folha, que se achava enfardada em caixões, e 
era destinada para uso dos vapores, que nos quatro dias de demora 
neste porto não podem esperar que se lave a roupa suja que 
trouxeram. O gasto de roupa lavada a bordo destes vapores é 
considerável, porque só de toalhas de rosto sujam-se diariamente 
duas para cada passageiro. 
 
O ajudante do guarda-mor, achando-se junto do vapor, soube do 
fato, e providenciou sobre ele, incumbindo a um guarda da 
Alfândega de levar os volumes para a Ilha das Enxadas, onde há um 
trapiche alfandegado, e de lá conservar-se até segunda ordem, que 
ele pretendia solicitar do inspetor, depois que o informasse do 
ocorrido. Este procedimento do ajudante do guarda-mor não 
agradou ao inspetor, que o puniu com a pena acima mencionada. 
 
Louvo ao digno chefe daquela repartição o zelo que mostra no 
desempenho de seus deveres; conheço que houve notável 
negligência da parte do comandante do vapor, e que o 
procedimento do ajudante do guarda-mor, no rigor dos 
regulamentos fiscais, é censurável. Mas estou persuadido de que o 
caso não podia deixar de ser resolvido fora das regras ordinárias do 
fisco, sob pena de retardar-se a saída do vapor. Ora este 
inconveniente devia ser evitado, a não dar-se, como se não deu, um 
motivo de suma importância. O governo assim o garantiu no 
contrato que subscreveu, e a companhia tem nesta Corte um agente 
para responder por omissões ou faltas dessa natureza. 
 
Poderei estar em erro, mas este é o meu juízo acerca do fato como o 
compreendi, e não tenho por fim, nem de leve, acusar a inspetoria 
da Alfândega. 
 
Já que falei nos paquetes de vapor britânicos, devo comunicar-lhe a 
seguinte resolução que os diretores da respectiva companhia 
tomaram, e acaba de ser comunicada ao governo imperial: 
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Que o cônsul de Sua Majestade Britânica seja autorizado a pôr à 
disposição das autoridades competentes passagens para a 
Inglaterra, e de volta para o Brasil, por duas terças partes do preço 
geral da passagem, para quais quer passageiros, não excedendo o 
número de 25 em cada vapor, que até julho o governo imperial 
quiser mandar à Inglaterra para verem a exposição industrial de 
1851, uma vez que tais passageiros regressem ao Brasil antes do dia 
9 de novembro. 
 
Praza a Deus que tão louvável convite tenha chegado a tempo de ser 
aproveitado pelo governo do Brasil. Alguns contos de réis que a este 
respeito se despendessem com observadores bem escolhidos não 
seriam dinheiro deitado fora. 
 
Fervet opus a respeito da eleição dos diretores do novo banco. O 
negócio é de suma gravidade para que seja tratado com abandono; 
mais queira Deus que a cabala acerte. Uns querem excluir o Ireneu, 
porque, dizem eles, pretendeu excluir o Faro; outros trabalham a 
favor do Otoni, Faro etc. Já têm aparecido várias chapas nos jornais, 
que não me parecem muito acertadas, porque, entre os propostos, 
poucos vejo com as necessárias habilitações, mormente quando se 
trata de fundar e organizar um estabelecimento de tanta magnitude. 
 
Dei-lhe notícia da reforma por que passou o teto do Teatro de São 
Pedro de Alcântara, e senti não poder louvar a mudança. Pede a 
justiça que não deixe em silêncio o bom gosto com que a diretoria 
mandou pintar o camarote pequeno de Suas Majestades, e as duas 
salas do primeiro andar, contíguas ao terraço. O camarote, 
especialmente, guarnecido de papel prateado com ornatos azuis, 
fingindo quadros, faz esquecer o erro que houve na decoração do 
teto do salão. 
 
O Senador Paula Souza vai muito melhor dos seus sofrimentos. A 
moléstia deste ilustre cidadão tem sido geralmente sentida, mesmo 
pelos seus adversários políticos. E assim deve ser; a divergência em 
opiniões, por mais profunda que seja, não é incompatível com os 
atos de cortesia, e com os sentimentos de fraternidade nacional. Só 
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os homens que substituem os princípios pelos ódios pessoais podem 
não ser deste meu parecer. 
 
Ontem saiu para o norte o nosso patrício o Dr. Antônio Gonçalves 
Dias, um dos mais fiéis intérpretes da bela natureza do Brasil, talvez 
o poeta que melhor sabe tanger a corda mais delicada do coração 
brasileiro. O autor dos Últimos Cantos não mostra aquele mesmo 
ardor, aquela mesma fé que lhe inspirou os Primeiros Cantos. Ele 
próprio o confessa em termos que pungem no íntimo d’alma, mas é 
ainda o cantor das palmeiras da sua terra. 
 
O governo incumbiu uma comissão importante a esse esperançoso 
mancebo, que já tanto tem feito para brilho de nossa literatura, a 
quem parece que a fortuna tem sido adversa. Vai encarregado de 
examinar o estado da instrução primária e secundária nas províncias 
do Norte, e de coligir nas bibliotecas e arquivos públicos 
documentos concernentes à História do Brasil. 
 
A divisão naval, de que é comandante o chefe de esquadra Grenfell, 
deve partir para o Rio da Prata no dia 26 do corrente, 
impreterivelmente. Os navios que não estiverem prontos para esse 
tempo irão ao depois. O grosso da divisão faz-se a vela no dia 
prefixado. Saiu adiante o Golfinho para levar ofícios. 
 
Chamo a sua atenção para o artigo do Daily News, que se lê no Jornal 
do Comércio de hoje. Pondo de parte os erros materiais que cometeu 
o seu autor acerca do nosso país, quero que lhe não passe 
despercebido o juízo do jornalista inglês contra os excessos que o 
cruzeiro de sua nação tem praticado em nossos mares territoriais, e a 
opinião em que ele está, e talvez muitos, de que o governo do Brasil 
não pode entrar em guerra com Oribe sem que o declare com 
antecipação de seis meses não só ao seu beligerante, mas ainda à 
Inglaterra, como potência mediadora no tratado preliminar de paz 
de 30 de agosto de 1828. 
 
Este errado pressuposto do redator do Daily News vem de não 
distinguir a entidade Oribe da entidade Rosas, e, confundindo-as, 
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fazer aplicação da cláusula do artigo 18 do mencionado tratado ao 
caso de uma guerra com Oribe, quando ali se trata de hostilidades 
que possam sobrevir entre o Brasil e a República das Províncias 
Unidas do Rio da Prata. 
 

Jornal do Comércio de 02/03/1851. 
 

 
 

DÉCIMA QUINTA CARTA 
 

Corte, 29 de março de 1851: 
 
A semana que há de findar hoje, depois que esta humilde missiva 
tiver passado por todos os maustratos e apertos da elaboração 
tipográfica, foi um pouco trêfega e calorosa, e fértil em notícias que 
caberiam em um ovo de galinha muito mais comodamente do que 
novíssimo Código Comercial escrito em letras microscópicas, e a 
olhos nus, pelo habilíssimo míope o Sr. Francisco José de Freitas, de 
cuja admirável produção é hoje possuidor o Conde de Caxias. 
 
Escusado é dizer que se tratou de teatro e de eleições, objetos estes 
quais o primeiro é o estímulo mais poderoso de certas sensibilidades 
e inteligências, e o mais deslumbrante atrativo de certos gênios e 
caracteres, dos quais o segundo é o licor miraculoso que penetra por 
todos os poros e anima certos corpos que, sem ele, vivem 
misantropos, enjoados deste mundo, que com ele remoçam e 
adquirem uma atividade delirante que só tem igual nos devaneios 
de um desabusado valsista. 
 
Juro pela religião de meus país, que ao falar em eleições vieram-lhe 
logo ao pensamento as duas vacaturas senatoriais das províncias do 
Rio Negro e do Piauí! Não são essas a que aludo, porque de política 
sei muito menos que de lagar de azeite, e gosto tanto como do cheiro 
de assafétida, específico de certo mal feminino. 
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Da primeira apenas sei que o Planeta de papel que aparece em certos 
dias na cidade de Belém apresentou como digno das primícias da 
“caboclinha”, que ainda está com as faixas da infância, ao Sr. 
Desembargador João Antônio de Miranda, que o dito astro afirma 
ser dos progenitores da recém-nascida. 
 
A respeito da segunda, o que apenas sei por ter ouvido a gente da 
vizinhança, é que há muitos cavalheiros, uns ainda mocetões, outros 
já avelhantados, que desejam desposar-se com a viuvinha do Barão 
do Monte Santo (a quem Deus haja), porque dizem que é de bom 
gênio, e possuidora do Rio Parnaíba e suas preciosas margens. 
Acrescentam mais os tais sujeitos, que são finos como azougue, e 
capazes de ver um mosquito em cima do Corcovado, que a viúva 
recomendou aos seis procuradores que tem nesta corte que não quer 
homem do Piauí, porque se deu muito bem com o finado que não 
era de lá. 
 
A eleição de que falei, bem que partilhe da natureza das outras, não 
é idêntica, porque não é política, e sim comercial. É a eleição dos 
nove diretores do novo Banco, que tem posto em convulsões a gente 
do positivismo, todos os barões, comendadores e cavalheiros da 
Bolsa. Chovem as chapas, fervem os manejos, gaseificam-se e 
detonam todas as suscetibilidades e caprichos. 
 
De um lado, a chapa do Ireneu, a quem se deve a ideia criadora do 
Banco; do outro lado, a chapa do Faro, Pereira da Silva e Otoni, que 
tem por si o serem membros da comissão encarregada da revisão do 
projeto de estatuto, e julgam-se ofendidos da exclusão pelo 
primeiro. A discussão tem estado azeda e pessoal, mas é de esperar 
que os contendores não usem de outra arma que não seja a pena e a 
língua, porque são todos homens já barbados e sérios e têm filhos 
que educar. 
 
Alguns espíritos timoratos, ou que em extremo apreciam as 
vantagens que trará o projetado estabelecimento, estão receosos de 
que venha a morrer ainda no berço, ou do mal de sete dias. Mas 
posso assegurar-lhe que esse medo é pânico; qualquer que seja o 
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lado vencedor, não ficaremos sem uma instituição cuja necessidade 
e interesse foram geralmente proclamados e reconhecidos. Quem 
tem por si mais probabilidade de triunfo não lhe direi, porque 
apostei, e não sou tão néscio que vá despertar ainda mais o zelo dos 
meus adversários. 
 
O negócio do teatro foi menos tempestuoso, mas esteve muito 
divertido. 
 
Há de lembrar-se de que lhe anunciei com umas poucas de 
exclamações o reaparecimento dos “judeus” do Teatro de São Pedro 
de Alcântara, que não acham outro meio de vida mais honesto e 
lucrativo que a usura dos bilhetes; privando assim uma grande 
parte da população desse único divertimento nas noites de mais 
influência, e sangrando horrivelmente as algibeiras dos que se 
atrevem a transpor as suas barreiras. 
 
No dia 25 do corrente devia festejar-se naquele teatro o aniversário 
do juramento da Constituição política do Império, e para esse fim 
convidou-se pelos jornais a população que tivesse de l’argent 
comptant, dizendo-se-lhe que às dez horas da manhã começaria a 
venda dos bilhetes. A concorrência foi grande; pode-se dizer, em 
linguagem de carioca, que houve tamina, acompanhada de todos os 
seus acidentes – empurrões, rasgões, encapelações, entalações, 
pisadelas, alguns socos e muitos dictérios. 
 
Começavam este pele-mele e disputa, quando surgiu o respeitável 
juiz do teatro, o subdelegado interino da freguesia do Sacramento, o 
Manoel Teodoro Xavier, cuja bonomia é geralmente conhecida. 
 
Dizem que sua senhoria , depois de verificar que já se davam como 
vendidos grande número de bilhetes, entretanto que poucos 
minutos tinham decorrido da hora aprazada, prendera o 
administrador do teatro, encarregado desse serviço, e, revestindo-se 
do mais puro democratismo, se pusera a substituir aquele 
empregado nas suas modestas funções, visto que a multidão estava 
impaciente. 
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Obrou mal o juiz do teatro, violou a Constituição, que naquele dia 
fez 27 anos, e era o objeto dos públicos festejos? 
 
Se não há crime quando se não dá a intenção, o Manoel Teodoro está 
livre de pena e culpa, porque ele é a bondade encarnada em figura 
de homem. 
 
Se é certo que a Constituição (pobre Constituição!) não permite que 
a autoridade reprima a vadiação e o insólito tráfico dos cambistas do 
teatro, poderá dizer o honrado subdelegado que dentro daquela 
casa tudo é ficção, inclusive a lei fundamental, que só em ocasiões 
semelhantes é tão invocada. Poderá dizer que para cambistas não há 
Constituição, como outrora certo intendente geral de polícia do Rio 
de Janeiro disse, em despacho de um requerimento que em cada 
linha falava três vezes em Constituição, que esta nem sempre é 
aplicável a ladrões. 
 
E não seria eu quem censurasse o juiz do teatro por proceder um 
pouco inconstitucionalmente contra os implacáveis cambistas e seus 
cúmplices, assim como o patriota Evaristo Ferreira da Veiga recusou 
escrever na sua Aurora a favor dos tais salteadores, que pediam 
imediata formação da culpa, isso não obstante a guerra política que 
movia contra o sobredito intendente, e apesar do exaltamento liberal 
da época. 
 
O empresário das representações dramáticas, que sinceramente 
acredito desejará livrar a população dessas sórdidas sanguessugas, 
representou ao chefe de polícia contra a prisão do seu empregado. 
Não me consta que já tivesse despacho definitivo. Creio, porém, 
firmemente que esta querela não tragará um subdelegado, como a 
de Mme. Gudin. 
 
O malcombinado duelo do Ferreira com o Leopoldo não ficará sem 
as honras judiciárias de um processo; quem o está organizando, 
exofficio, é o subdelegado do distrito. É astuta e espirituosa a 
resposta que, segundo me consta, dera o Ferreira quando 
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interrogado pelo juiz processante: “No estado de alucinação em que 
subitamente me achei, não pude ver o que pratiquei; peço a vossa 
senhoria que acredite no que a esse respeito depuser o meu 
adversário.” Só esta feliz resposta lhe devia valer a absolvição, se os 
subdelegados do Brasil tivessem o mesmo poder “constitucional” 
que tinham os juízes do tribunal revolucionário da França com os 
quais se deu o seguinte caso: 
 
M. Martainville, talentoso jornalista, contava 17 anos de idade 
quando foi levado à barra daquele tremendo tribunal como suspeito 
de sentimentos poucos simpáticos à ordem de coisas que então 
ensanguentava a desventurada França. O réu estava certo de sua 
condenação, graças à justiça dos revolucionários, e todavia 
apresentou-se com muito sangue-frio. 
 
Quando o escrivão proferiu o nome do acusado, que se achava 
defronte dos juízes, ou antes dos algozes: “É de Martainville sem 
dúvida, e não Martainville”, disse Coffinhal, presidente do tribunal, 
franzindo a testa. “Cidadão presidente”, interrompeu o acusado, 
“estais aqui pour me raccourcir, e não pour me rallonger.” Os juízes 
ditaram sufocados pelo riso a sentença da absolvição. O próprio 
Coffinhal se não pôde conter. 
 
O dia 25 de março foi saudado e festejado com toda a pompa e 
estrepitosa alegria de que é digno: luzida parada, cortejo, teatro, 
vivas e salvas. Ocorreu de novo uma circunstância muito notável, 
que por sua gravidade reservo para depois desta miscelânea. 
 
Foi muito intenso o calor durante toda a manhã, presságio do 
temporal que caiu à tarde. 
 
O imperador, conhecendo quanto a tropa devia estar incomodada, 
dispensou-a de marchar em continência, e ordenou que dispersasse 
logo depois do fogo de alegria. Dizem que alguns guardas nacionais 
caíram de extenuados; e daí tiraram alguns malignos motivos para 
seus epigramas mais ou menos picantes. 
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Certos indivíduos que acham patriotismo em desconceituar o 
Império, sem fundamento, e até sem bom senso, disseram logo, 
como o faria qualquer criatura de Rosas: “Eis aí os soldados com 
que pretendemos combater!” Ora, pode dar-se maior destampatório, 
e despeito mais desprezível, do que chasquear-se do valor de nossos 
compatriotas, valor tantas vezes demonstrado, do que concluir-se 
que somos fracos e incapazes de defender o país contra os inimigos 
externos, só porque dois ou três guardas, talvez bisonhos, não 
resistiram ao sol abrasador do dia 25 de março? Outros, porventura 
com algum espírito, disseram que o acidente desses guardas 
simbolizava alguns aleijões que tem sofrido a Constituição. Houve, 
finalmente, quem dissesse, e com esses concordo eu, que o fato 
podia significar que, assim como o demasiado calor solar queima e 
fatiga, assim também o fogo da liberdade excessiva tonteia e faz cair. 
A realidade do fato, porém, está na alta temperatura que 
experimentamos nesse dia, na bisonhice de muitos guardas, que não 
puderam escapar à qualificação pela nova lei, e no inveterado hábito 
de se obrigar os guardas, com toques de corneta por todas as ruas, a 
saírem de suas casas muito antes da hora precisa. 
 
A Ordem Terceira de São Francisco de Paula é cabeçuda, não quer 
ceder por coisa nenhuma desta vida. 
 
Os irmãos que a representam protestam que em último caso se 
reunirão no Campo Santo, e daí, com a simples invocação dos 
manes de tantos cidadãos ilustres que ali estão sepultados, farão 
recuar as falanges dos bárbaros que os acometerem. 
 
Ofereceu-se-lhe para indenização, que se pode contar como certa, 
ainda que dependente do corpo legislativo, 40 apólices da dívida 
pública, que serviriam de patrimônio ao seu hospital, hoje custeado 
por contribuições extraordinárias de alguns irmãos, a quem já pesa a 
caridade. “Nada”, responde a mesa da irmandade; “querem destruir 
esse cemitério que é um brasão da nossa confraria; querem profanar 
a terra que tantas famílias têm regado com seus prantos, e à qual se 
prendem recordações de pessoas que nos são caras.” 
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Tudo que há de mais patético e religioso se tem invocado para 
desatender o voto de inúmeros proprietários, e estorvar uma 
medida de interesse geral. 
 
Se a Confraria dos Mínimos de São Francisco de Paula tiver 
cemitério no centro da cidade, as outras, e principalmente as do 
Carmo e de Santo Antônio, que prestam grandes serviços à pobreza, 
necessariamente obterão a mesma graça, do contrário, a primeira 
monopolizará toda a receita dos defuntos, que é o positivo do 
negócio. 
 
Nestes termos, a que tem chegado a campanha dos cemitérios, é 
muito natural que o governo imperial aceda à suspensão de armas 
que pedem os moradores de Catumbi até que a assembleia geral, a 
quem pretendem por último recorrer, resolva a contenda como 
entender mais acertado. 
 
A semana foi muito chuvosa, mas a febre (visto que parece gostar do 
frio) não reinou tanto lá pelo mar como na anterior. A prova está no 
que segue: 
 
22 de março – 47 óbitos, dos quais cinco de febre amarela;  
23 de março – 29 óbitos, dos quais nove de febre amarela;  
24 de março – 30 óbitos, dos quais seis de febre amarela;  
25 de março – 35 óbitos, dos quais três de febre amarela; 
26 de março – 30 óbitos, dos quais quatro de febre amarela;  
27 de março – 43 óbitos, dos quais seis de febre amarela;  
28 de março – 36 óbitos, dos quais quatro de febre amarela.  
 
O moço de câmara que serviu o Capitão Hebert até à sua morte, e do 
qual falei na minha anterior, não faleceu; disse-o o Dr. Peixoto por 
este Jornal. Sem querer imitar o capricho do jornalista inglês de 
quem se conta a anedota de um “enforcado que não morreu”, dir-
lhe-ei que o sobredito indivíduo foi considerado morto por muitos, 
de sorte que o fato equivale a uma ressurreição. 
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Declarou-se a febre amarela a bordo da corveta União, dizem que 
por causa da imundície do porão, que se não limpava há anos! 
 
A linha de vapores que navegam entre a Corte e Niterói foi 
reforçada com mais um vapor que entrou hoje pela segunda vez em 
serviço. O Niterói (assim se chama o novo vapor) tem um duplo 
engenho, sendo a força nominal, de cada um, de 12 cavalos. Gasta 
da ponte da praia de D. Manoel à de São Domingos 16 minutos, 
desta à de Niterói 4, e vem em direitura à Corte em 18 minutos. As 
outras barcas não fazem toda a viagem, tocando no ponto 
intermédio, em menos de 35 a 40 minutos. Os assentos dos 
passageiros são dispostos como os bancos de plateia de teatro. Dos 
barcos pequenos construídos no estaleiro da Ponta d’Areia é este 
incontestavelmente o melhor, sob qualquer ponto de vista que seja 
encarado. 
 
Tenho notícias de um viajante do Tay que me diz coisas sedutoras 
sobre os cômodos e tratamento que se gozam nesses belos 
transportes. Almoça-se às 9 horas da manhã, há um bom luncheon, ou 
segundo almoço, ao meio-dia, janta-se às 4 horas da tarde, e ceia-se 
chá ou café às 8 horas da noite. A cozinha é excelente, e a mesa, 
muito abundante. Os pratos ordinários são os seguintes: sopa, 
assados, aves, massas, doces e frutas. 
 
Em uma palavra, diz o meu noticiador, que é entendedor e valente 
oficial de copo e prato, um bom jantar dos que aí se comem não é 
mais profuso ou mais asseado, nem tão prontamente servido. Assim 
fosse a água potável melhor, que não sei por que não é também 
guardada em talhas no convés para ficar mais fresca. 
 
O viajante esquece-se de que está em navio inglês, e que, portanto, 
deve recorrer ao bom vinho e à boa cerveja, sempre que tiver sede, 
ou que a água lhe souber mal. 
 
Segundo a mesma carta, o Tay resiste com sobranceria à fúria dos 
elementos, e, quando o tempo é calmo e o mar sereno, não se está 
mais comodamente, nem se sente mais firmeza em terra que em 
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cima do seu convés, medindo com a vista e a imaginação a 
imensidade do universo. 
 
O Senador Visconde de Abrantes partiu no Tay da Bahia para 
Pernambuco. 
 
Já que estou em descrição de vapores, devo noticiar que se prepara 
nos Estados Unidos um vapor colossal, que tomou o nome de um 
rio da Pensilvânia, Susquehanna, e começará a sua carreira marítima 
por uma viagem à roda do mundo. É da força de 1.400 cavalos, e da 
capacidade de 2.500 toneladas. Deus queira que não tenha ele a sorte 
do President, que há coisa de sete anos saiu de New York para 
Liverpool, e até hoje se ignora como acabou. 
 
Talvez prejudicasse o efeito da interessante notícia que vou dar aos 
verdadeiros cristãos, reservando-a para remate desta crônica 
semanal; quem sabe mesmo se não cometi uma profanação 
merecedora de severa censura? 
 
O assunto é muito grave para que eu me dispense de dizer duas 
palavras em justificação do meu procedimento: 
 
Entendi que, tendo de falar de coisas muito mundanas, algumas das 
quais podiam desafiar-me a mordacidade e o ridículo, não o devia, 
nem o poderia fazer com algum jeito depois de ter elevado meu 
pensamento até a morada de Deus. Entendi que depois do sagrado, 
depois do religioso, tudo o mais, que aliás constitui o objeto favorito 
de minhas epístolas, era uma grande profanação. Finalmente, temi 
que muitos libertinos para quem também estou escrevendo por 
causa de um amigo errante, ao lerem as primeiras linhas, me 
achassem muito beato. Dadas estas explicações, vou satisfazer a 
curiosidade que terei excitado. 
 
O aniversário do juramento da Constituição teve este ano mais uma 
solenidade além das que se reproduzem constante e 
invariavelmente. A capela imperial, a catedral do Império, o 
primeiro templo do Rio de Janeiro, apresentou-se completamente 
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restabelecido, como o pediam o bom gosto, a civilização e a 
religiosidade dos brasileiros. Foi uma grata e tocante surpresa que 
experimentaram todos os que ali concorreram no dia 25 para assistir 
ao Te-Déum que se cantou em ação de graças pelo segundo dos mais 
importantes fatos de nossa existência política. 
 
O dourado da catedral do Rio de Janeiro data de 1817; em 1823 
limpou-se apenas o ouro e branquearam-se as paredes; desde então, 
no espaço de 27 anos, nada se fez a bem de sua conservação e asseio, 
esteve abandonada à ação do tempo, que lhe fez grandes estragos. 
Para poder aparecer nos dias das grandes solenidades nacionais era 
preciso abafá-la completamente com estofos de seda, lã e até de 
algodão, oferecendo o mais pungente espetáculo ao nacional, e 
dando uma ideia falsa de nossa devoção ao estrangeiro. 
 
Graças ao atual Ministro da Justiça, e ao esclarecido e fervoroso zelo 
do Monsenhor Inspetor e fabriqueiro Manoel Joaquim da Silveira, a 
Catedral do Rio de Janeiro acha-se restaurada de todas as suas 
ruínas, saiu do abatimento em que ia até aniquilar-se. As armações 
que por diversas vezes no ano se preparavam para ter-se uma 
decoração artificial, efêmera, e dispendiosíssima, essas armações 
muito contribuíram para a destruição do que de mais belo tinha a 
catedral. 
 
A capela imperial merece ser vista pelos homens entendidos, hoje 
que sobressaem as delicadas obras de talha e de escultura que 
ornam todo o seu interior; obras que atestam quanto entre nós já 
estavam adiantadas as artes no século passado. 
 
Reapareceram os belos ornatos da boca do trono da capela-mor que 
estavam em muitas partes arruinados, alguns dos quais tinham sido 
mesmo arrancados, como os dois anjos que se assentam nos capitéis 
das duas grandes colunas capeladas que sustentam o baldaquino 
pela parte posterior. A tribuna imperial foi também renovada com 
gosto e riqueza. 
 



147 

 

A Capela de São Pedro de Alcântara, que antes foi consagrada ao 
Senhor dos Passos, sofreu grandes e belas alterações. Tendo Sua 
Majestade a Imperatriz determinado que o corpo do mártir São 
Julianeto, que em riquíssimo caixilho lhe mandara de Roma o Santo 
Padre Pio IX, se colocasse na capela imperial, aí se lhe preparou um 
pouso, fazendo recuar os ornatos do pedestal em que está colocada a 
imagem de São Pedro de Alcântara, que é de belo mármore de 
Carrara. 
 
Esta relíquia tem de ser exposta à veneração dos fiéis, pela primeira 
vez, no domingo de Páscoa. 
 
Todos os quadros da igreja (15 ao todo) foram restaurados. Sobre 
todos prende a atenção o da boca do trono, que representa a 
Santíssima Virgem com a invocação do Carmo, cobrindo com seu 
manto a real família de Bragança, que a seus pés de joelhos 
implorava o seu auxílio, com deprecações que dois anjos têm escrito 
em seus escudos. Destes um fica à direita da Senhora, e apresenta as 
seguintes palavras: Sub tuum praesidium confugimus Sancta dei 
Genitrix; o outro fica à esquerda no fundo do quadro, e mostra 
estoutras palavras, que são a continuação daquelas: Nostras 
deprecationes ne despicias. 
 
Este quadro, que recorda uma época mui distinta da nossa história, 
reapareceu contra toda a expectação. É obra do distinto brasileiro 
José Leandro, que se viu condenado a ocultá-lo, pintando-lhe em 
cima, com as suas próprias mãos, um grande monte verde negro. 
Mas ainda aí o artista mostrou-se previdente e entusiasta da sua 
produção, não empregando o óleo na pintura, que teria inutilizado 
para sempre o que hoje será venerado. 
 
O coro alto da igreja sofreu uma renovação completa, foi corrigido 
em todos os defeitos de sua construção e apresenta a mais linda 
perspectiva. 
 
É preciso ver e admirar a igreja restabelecida. Descrever toda a 
riqueza e bom gosto das obras que se lhe fizeram seria por demais 
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alongar-me, e afinal não daria senão ideia muito imperfeita da 
beleza e majestade com que a Catedral do Rio de Janeiro se 
recomenda à veneração dos fiéis, e ao apreço dos amadores das 
belas-artes. 
 
O reverendíssimo bispo entendeu que, depois da restauração por 
que acabava de passar este templo, era necessária uma nova bênção. 
 
Às 9 horas da manhã do dia 25, estando a igreja fechada e vazia, na 
forma do ritual, saiu o venerável prelado em vestes pontificais, 
acompanhado de todo o cabido e clero da catedral, pela portaria do 
claustro. Foi uma cena bem tocante; o povo correu a apreciá-la, o 
Largo do Paço ficou apinhado de homens e senhoras. 
 
A grade do adro estava aberta; o venerando pontífice aí penetrou, e, 
dita a oração Actiones nostras, entoou a antífona Asperges, que o coro 
continuou. Daí saiu a procissão, cantando o salmo Miserere, e, 
chegando ao corredor da Ordem 3ª do Carmo, o sumo sacerdote 
fluminense aspergiu as paredes de sua catedral, primeiro na parte 
superior, depois ao rés do chão, cerimônia que em seguida 
reproduziu-se do lado esquerdo, dentro do claustro da mesma 
capela imperial. Voltando ao adro, com a frente para a igreja, entoou 
a oração Domine Deus, finda a qual abriram-se as portas, e entrou a 
procissão cantando as Litanias. A igreja foi logo invadida por essa 
onda de crentes e fiéis católicos que de fora aguardavam o momento 
de penetrar no santuário. 
 
O venerando pontífice continuou a bênção do templo, e em seguida 
benzeu igualmente todas as imagens. Seguiu-se a missa cantada 
pelo cônego hebdomadário, depois da qual teve lugar o te-déum, a 
que assistiram SS. MM., o ministério, conselheiros de Estado, 
grandes do Império, etc., e um numerosíssimo concurso de povo. 
 

Jornal do Comércio de 30/03/1851. 
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DÉCIMA SEXTA CARTA 
 

Corte, 5 de abril de 1851: 
 
Eis-nos chegados ao mês de abril, o quarto do calendário 
gregoriano, o mesmo que Numa consagrou à deusa da formosura. É 
o mês em que se celebram as mais caras tradições, os mais sublimes 
mistérios da nossa religião, mas é também o mês que mais 
“glosado” tem sido, aquele do qual se contam mil anedotas, do qual 
se tiram vários horóscopos. O caráter juvenil dos franceses tomou-o 
à sua conta, e dedicou-lhe os mais interessantes provérbios. 
 
Quem perde o seu abril vem a senti-lo em outubro: Quandonperdson 
avril, en octobre on s’en plaint. Março ventoso, abril chuvoso, fazem o 
maio delicioso: mars venteux, avril pluvieux, font mai joyeux. Perdoem-
nos os senhores inexoráveis tradutores a liberdade do – delicioso –, 
em atenção ao consoante, dos quais já houve quem antes de mim se 
queixasse, e mais era poetarrão? 
 
Abril chuvoso, maio alegre e ventoso anunciam um ano fecundo e 
mesmo gracioso: avril pluvieux, mai gai et venteux, anoncent un an 
fécond et même gracieux. 
 
Que reverendíssima maçada, terão já dito os que sabem encher 
varas quadradas de papel semeando rosas e boninas em cada linha, 
sempre com graça e conceito! Tenham porém paciência esses 
“espíritos de ambrosia, esses cérebros eminentemente racionais”, 
que já agora, em que lhes pese, estou resolvido a entreter-me com o 
mês de abril, e lá vai mais um. 
 
Avril pleut aux hommes, mai pleut aux bêtes: o abril é favorável aos 
homens, e maio, aos campos. Esta tradução é um pouco livre e o fiz 
muito de propósito e caso pensado. Maio é entre nós o primeiro mês 
parlamentar, e não sou tão atrevido que fizesse uma tradução muito 
servil, de que logo se aproveitaria algum liberal desatinado para 
aplicá-la a alguns dos augustos e digníssimos regeneradores da 
pátria. É verdade que no mês de maio começa a chover dinheiro aos 
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seiscentos para eles; mas também é, pelo menos para mim, ponto de 
fé constitucional, que de cada um desses seiscentos mil reais manam 
rios de ventura para a pátria que os paga como dos dentes de 
Cadmo nasciam homens. 
 
A crônica quase universal do mês de abril não se limita a esses 
provérbios mais ou menos arbitrários, mais ou menos apropriados à 
latitude em que ora vive taciturno M. Guizot, em que há pouco 
desferia coriscos M. Ledrurollin, os quais (coisas da Gália 
republicana!) fizeram um chas-sez-croisez regressando o primeiro a 
Paris e escafedendo-se o segundo para Londres. 
 
O mais engraçado do mês de abril é a tradição algum tanto herética 
que os cristãos não esquecem e praticam no dia primeiro. O mais 
engraçado, digo eu, que entre libertinos não posso escapar de o ser 
uma ou outra vez. O mais grave e indecente, dirá algum dos nossos 
sacerdotes que se tenha convertido às regras do seu sagrado 
ministério, depois da leitura da eloquente pastoral do arcebispo de 
Paris, ontem publicada no Jornal do Comércio. 
 
As peças ou lograções, como dizemos nós, les poissons d’avril, como 
dizem os franceses, são de uso imemorial; e este ano, se me não 
engana o meu novatismo como cronista, e um velho muito sabido 
da vizinhança a quem consultei, houve no Rio de Janeiro como 
nunca. Começarei por contar a peça que me pregaram, ou le poisson 
d’avril qu’on m’a donné. 
 
“Ao ilustríssimo e excelentíssimo amigo presente do amigo 
ausente.” Era o sobrescrito de uma carta fechada com toda a ciência, 
escrita em papel do mais precioso que possa ser visto no Palácio de 
Cristal, e com tal letra e retidão que o Mestre Ventura suaria o 
topete (se o tinha) para igualar. 
 
“Excelentíssimo!” Dar-se-á caso que me conheçam! Terei sido, sem o 
saber, eleito senador do Império, coisa que tanto ambiciono, lugar 
em que me tornaria conservador até no silêncio, que a prudência me 
preserve em sala de oradores! Depois deste curto e, como se vê, 
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eloquente monólogo, abri a carta com o credo na boca, porque (não 
tenho vergonha de confessá-lo) o medo foi maior que a impressão 
favorável. 
 
Imagine agora o meu leitor qual foi o desconcerto em que fiquei ao 
ler um famoso logro do 1º de abril, que tão forte emoção me causara.  
 

Ó! Da terra caí no chão! 
 
E iria imediatamente queixar-me ao Chefe de Polícia, se me não 
tivessem dito que em Minas se gosta do brinquedo, e que sua 
excelência (perdoem-me por quem são, esta excelência) é matão de 
bom gosto. 
 
Mas o que continha a carta, de que qualidade ou tamanho foi o 
peixe que lhe mandaram? A carta, meu invisível interlocutor, 
começava com as expressões as mais adocicadas, com finezas que 
cheiravam a essência de rosa, e era (no momento do despeito não 
me lembra o que dela fiz), e era porque, como fica dito entre 
parênteses, deixou de existir, e era mais comprida do que este 
período, muito e muito mais, era de extensão superficial maior que a 
do papel; sim, maior que a do papel, porque tinha suplemento de 
papel grosseiro e escrito com letra que em pessimismo levava as 
lampas à mais ordinária que apareceu no concurso da companhia de 
candidatos do Tesouro. 
 
A curiosidade, habilmente graduada, foi-se-me acendendo de mais 
em mais, de sorte que se dura mais dois minutos voava-me à cabeça 
e extravasava-se-me o coração. Aproximava-se este trágico desfecho 
quando, felizmente, cheguei à última linha, que apenas servia de 
limite ao papel, e onde se me declarava que junto acharia uma 
interessante notícia para encher a minha seguinte carta 
hebdomadária! 
 
Tomei fôlego (e tome-o também agora o leitor), deixei que a alma se 
acomodasse no seu aposento habitual, esperei que a circulação se 
restabelecesse em suas condições normais, para então ler a 
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interessantíssima notícia que me chegaria de sobra para encher esta 
carta. 
 
Ó! que não sei de raiva como o conte! 
 
A notícia tinha por título: “Relação dos estabelecimentos públicos e 
particulares que se pode visitar grátis, para recreio ou para 
instrução.” Vinha in capite rolis a Biblioteca Pública Nacional, franca 
todos os dias úteis; em seguida o Museu Nacional aberto nos 
domingos, das 10 horas da manhã até 1 da tarde, e também em 
todos os dias úteis e às mesmas horas, para os que quiserem 
consultar os objetos; a galeria de quadros de M. Ruqué, na Rua do 
Ouvidor, visível sempre e a qualquer hora; o Passeio Público, o Cais 
Pharoux, a barca de banhos, etc., etc. No fim destas notícias 
extraídas do almanaque do Sr. Eduardo Laemmert, vinha uma série 
de petas, que se eu as engolisse, e desse-lhe a comer, não sei como 
ficaria com os ossos o pobre a quem atribuíssem a paternidade 
destas missivas. Por exemplo dizia-se que no domingo de Páscoa o 
Sr. Major Suckow daria um lindo divertimento no Prado 
Fluminense, e condução gratuita aos que primeiro chegassem, e a 
tantos quantos coubessem em 10 carros, 20 cabriolés, 30 andorinhas, 
60 tílburis e 120 cavalos de sela. Que na primeira oitava o Sr. 
Pharoux daria opíparo jantar com sopa de tartaruga a todos os que 
se apresentassem decentemente vestidos e apresentassem o bilhete 
da desobriga com a firma do confessor reconhecida pelo Sr. Tabelião 
Fialho; que nesse mesmo dia, das 5 horas da tarde por diante, o Sr. 
Francioni daria também sorvetes de meia-cara, e sem outra condição 
que a imposta pela capacidade de suas catimploras. E como estas 
muitas outras, que se todas aqui reproduzisse venceria o primeiro 
farmacêutico que preparou o cozimento de dormideiras. 
 
O meu primeiro impulso, digo, o meu segundo impulso (porque o 
primeiro já disse qual foi) creio que me traria aplausos, e 
seguramente comodidade, se o levasse a efeito. Era, como peça do 1º 
de abril, não dar este debique aos que em cima do nosso trabalho, 
que desfrutam de amor em graça, nos cobrem de vitupérios. Vossa 
Majestade ficaria servido com uma cartinha pelo correio, que me 
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dizem vai andando muito melhor; e os tais meliantes, quando 
amanhã pegassem no Jornal, de que muitos nem são assinantes, 
ficariam mamados. 
 
Não o fiz, porque consolei-me com as lograções que os outros 
sofreram, e que me é lícito contar, visto que não me impuseram 
segredo, e sou para isso autorizado pela franqueza com que falei a 
meu respeito. 
 
O poisson d’avril que se dava na praça a todos os que lá entravam 
pela primeira vez era a ressurreição de um defunto que, seguindo 
viagem da Casa da Misericórdia para a ponta do Caju, saltou da 
tumba como uma castanha, e declarou que não queria a casa para 
onde o mudavam. Isto contava-se com certo ar de hipócrita 
compaixão, alguns mais românticos até com horror, e no fim 
acrescentava-se: “a autoridade está procedendo às averiguações do 
costume”. 
 
Esta engoliu-a um grande espertalhão, que estava à espera das 
últimas informações para escrever um estirado artigo contra o 
provedor da Santa Casa da Misericórdia, contra os doutores Jobim, 
Desimoni e Bompani, contra o Chefe de Polícia, seus oficiais 
superiores, subalternos e inferiores, e até contra o Ministério. “Muito 
farei eu”, dizia-me o tal vivório, “se puder concluir o artigo sem 
atacar a inviolabilidade e impecabilidade de que fala a Constituição, 
que, com 27 anos de idade, já é senhora caduca para o gosto 
francês.” Ora, veja que mortandade ia havendo, só por causa de um 
homem, que não chegara a morrer! 
 
Quase me esquece dizer-lhe que o publicista, além de muitas outras 
considerações, fundava-se para a catilinária, nas circunstâncias que 
se contam a respeito do falecido negociante Lourenço Martins 
Ferreira. 
 
Outra logração que chegou ao meu conhecimento deu-se com certo 
homeopata muito e muito seu conhecido, tão conhecido que é 
escusado dizer o nome, porque há de ser o primeiro que lhe venha à 
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lembrança. Um seu cunhado ou concunhado, em represália a uma 
viagem de caçoada que ele lhe fizera dar para ver um parente que 
chegara de Lisboa, mandou-o convidar para ver um fiel retrato do 
patriarca da homeopatia, o grande Hahnemann, mimo que lhe 
preparara pelas suas próprias mãos, e que naquele mesmo dia lhe 
queria oferecer em pagada logração. O Sr. Reis...quase sou mais 
franco do que pretendia. O cunhado do homeopata é homem de 
uma seriedade tão severa, que não admira pudesse iludir em tais 
circunstâncias ao atiladíssimo homeopata. Foi, pois, este com alguns 
amigos da mesma crença médica ver o retrato do grande homem. 
 
Levantado o lindo véu que encobria o quadro, esbarraram as vistas 
dos homeopatas numa esquálida figura, de que apenas se viam um 
respeitável nariz e uma disforme boca a cachimbar. Os homeopatas 
deram-se todos por cachimbados, e o parente do hábil pintor pediu-
lhe o quadro para ir cachimbar a mais alguém. 
 
Lembrando-me do antigo provérbio – mal de muitos consolo é –, e 
de que estas peças do 1º de abril são uma alusão indecente aos 
insultos e irrisões que nos primeiros dias deste mês sofrera o 
Salvador dos judeus, que o enviavam de um para outro tribunal; 
recordando-me destes exemplos, consolei-me, e até por fim também 
ri-me à custa de outros. 
 
Esta semana foi quase toda de devoção, se excetuarmos as 
brincadeiras ou bufonarias do 1º do mês. Além dos atos religiosos 
que diariamente se celebram nesta quadra de penitência, duas 
procissões do Senhor dos Passos e a festa do patriarca da Ordem 
Terceira de São Francisco de Paula trouxeram os fiéis de um e outro 
sexo em moto-contínuo. A sagrada imagem do Senhor que pertence 
à capela imperial demorou-se na Igreja da Santa Casa da 
Misericórdia mais tempo do que marca a tradição dessa solenidade 
religiosa, em consequência da chuva que não permitiu saísse de lá a 
procissão no dia seguinte àquele em que foi depositada a imagem. 
Falhou ou faltou-se nesta parte à tradição, mas houve a garantia do 
termo de recepção assinado pelo provedor. 
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Os batalhões que acompanharam as procissões, tanto na ida como 
na volta, traziam na sua vanguarda e retaguarda uma boa porção de 
moleques, que tinham ido uns à botica, outros à venda, estes à casa 
do médico, aqueles à da parteira, etc., etc. São amadores da música, 
que remédio senão sofrê-los; é um abuso como muitos outros, é uma 
das pragas do país que só o tempo há de extinguir. 
 
A festa de São Francisco de Paula fez-se com todo o zelo dos seus 
devotos, e com mais fervor, se é possível, em consequência da 
“questão de Catumbi”. A igreja foi armada com majestade e riqueza, 
diferençando-se a armação da dos anos anteriores pelas elegantes 
coroas de que pendiam os ricos cortinados dos altares. O hospital da 
Ordem esteve franco à inspeção do público, e grande número de 
fiéis ali concorreram. Não é para admirar o asseio que apresentavam 
os quartos e camas dos enfermos, porque todo o hospital assim 
aparece em dias de visita. Mas é digna de ver-se a boa disposição 
das enfermarias, que formam três linhas de quartos, separados por 
outros tantos corredores, que se comunicam entre si no centro e nas 
extremidades, as quais deitam: as do fundo, para a Capela de Nossa 
Senhora, ricamente decorada, e as de frente para a sala da entrada, 
que olha para o largo em que está situada a igreja. 
 
O brilho das luzes, o aroma das flores, que em bonitos vasos 
embalsamavam a fresca brisa da noite, que soltas ou desfolhadas 
juncavam todo o edifício, o contínuo movimento dos fiéis, as feições 
graciosas, os corpos gentis dos anjos da terra que ora aqui ora ali 
apareciam, tudo concorria para ali entreter horas inteiras o 
espectador menos devoto, ou mais antipático ao contato e ruído da 
multidão. 
 
Reparei nessa noite, não no vestuário pouco decente com que certas 
damas, e até matronas, comparecem no templo de Deus, mas numa 
moda que me dizem não ser muito recente no Rio de Janeiro, 
entretanto que só naquela ocasião pude notar, posto que todo meu 
pensamento estivesse em Deus. A moda chama-se – penteado à 
Maria Stuart. Não saberei descrevê-la classicamente, porque de 
toilette, máxime toilette de senhoras, muito pouco entendo; na minha 
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humilde choupana ainda não entrou modista, nem de pente, nem de 
agulha. 
 
O penteado que vi consistia num famoso rego ao meio da cabeça, e 
numa rodilha de cabelos descobrindo toda a testa e orelhas. 
 
Admito que essa moda caprichosamente executada dê realce a um 
belo rosto, a uma testa elevada e a umas orelhas irréprochables. Mas a 
fé de cristão é uma moda aziaga para certas cabeças e fisionomias. 
Perdoe-me o belo sexo, em honra sua faço votos para que haja uma 
rainha Isabel que decapite esta moda à Stuart, como a outra à sua 
rival. 
 
A aristocracia da beleza é talvez a mais tolerável, mas quando o 
mundo parece caminhar para a democracia, como o disse um dos 
homens mais consistentes que se conhecem, M. Thiers, não a desejo 
eu cá no Brasil. Os cabelos à Maria Stuart só podem convir àquelas 
belas em quem assentar esta definição de Fontenelle: “Uma mulher 
bela”, disse ele, “é o paraíso dos olhos, o inferno da alma e o 
purgatório da bolsa.” 
 
Avante! avante! é a divisa do século XIX. Depois de ter esgotado o 
arsenal do possível, é preciso que o homem entre pelos domínios do 
impossível até aonde o levar sua imaginação. A aplicação do vapor 
já é muito conhecida. Os Presidentes e os Susquehannas já não 
causam espanto. É tempo de uma nova maravilha, e essa maravilha, 
uma folha dos Estados Unidos anuncia nos seguintes termos: 
 
Está para ser dada à luz a descoberta de um novo motor que há de 
invalidar inteiramente a potência do vapor. Este anúncio deve 
causar espanto a alguns, mas a descoberta, quando for divulgada, 
há de espantá-los mil vezes mais. 
 
O autor, que é um homem residente na parte oriental deste país, tem 
completado seus modelos, dos quais um há de ser depositado em 
Washington, logo que esteja garantido por cartas de privilégio 
exclusivo em todos os Estados da Europa. A máquina está 
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completamente acabada, o motor é um único, e em nada depende 
do vapor. Tão simples e econômicos são o princípio e a aplicação 
que duas toneladas de carvão bastarão para levar o maior navio de 
guerra à roda do mundo. 
 
Não estamos autorizados neste momento para dizer mais desta 
maravilhosa descoberta; mas predizemos, com a maior confiança, 
que pouco tardará que se opere por toda a parte uma completa 
revolução no sistema atual de forças mecânicas. Asseveramos com a 
mesma confiança que o ano de 1850 acabou com a soberania do 
vapor! 
 
Não é uma quimera. Dizemos aquilo de que temos conhecimento; e 
dentro em pouco tempo esta maravilha, presentemente escondida 
aos olhos do público, há de produzir em toda a cristandade maior 
espanto do que o que produziu a descoberta do vapor, ou a dos 
telégrafos magnéticos. 
 
Apareceu um chistoso anônimo neste mesmo jornal, com embargos 
de terceiro às novas núpcias da “viúva” do Barão de Monte Santo. 
Parece pessoa da intimidade da respeitável senhora, e, pelo que ele 
diz, ou existe a procuração de que falei, ou não foi ainda registrada 
nas notas. Desde logo declarei que ouvi a notícia à gente da 
vizinhança; que não foi, segundo a expressão que o uso tem 
sancionado, inventada à meia-noite, nessa hora misteriosa e 
encantadora, célebre nos faustos de todas as luas de mel. Fico à 
espera de ver quem são os matões propostos pela bela piauiense. 
Duvido que haja por lá dois que alcancem essa honraria. Tome nota 
do que lhe digo. 
 
A divisão do Rio da Prata, de que é comandante o chefe de esquadra 
Grenfell, não saiu ainda, apesar das ordens que eu tinha todo o 
fundamento para acreditar fossem impreteríveis. Além de outras 
circunstâncias, ocorreu a moléstia do próprio Grenfell, que muito 
tem sofrido de um panarício que lhe apareceu no dedo médio da 
única mão que lhe resta. 
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Dizem que Grenfell queria seguir para o seu destino, não obstante a 
moléstia, mas o ministro não julgou preciso esse sacrifício, 
conciliando este ato de justiça e de consideração para com o distinto 
general, com a regularidade e economia dos preparativos para a 
expedição da força naval confiada a seu comando. 
 
Chegou ontem a este porto o Almirante Montagnes de la Roque a 
bordo da fragata francesa Physe, acompanhado de uma corveta, La 
Prudente, e de um brigue, Faune. É o chefe de uma divisão cuja 
partida estava anunciada, e que, segundo o anúncio reproduzido 
nesta folha, se esperava tocasse em Pernambuco. 
 
Diz-se que esta força naval francesa se destina ao Pacífico, e que sua 
vinda ao Brasil não tem por motivo a questão pendente a respeito 
do Cônsul Sentis. Seja porém assim ou não, se, o que é improvável, 
não houver muita prudência da parte do ministro francês, aquela 
desinteligência que pode e estava para ter um desfecho pacífico e 
digno de ambas as partes será procrastinada, e porventura tomará 
um caráter grave que não tinha. Se as coisas tomarem a atitude de 
uma ameaça, é evidente que o governo imperial, sem que cesse essa 
ameaça, não poderá realizar suas intenções de justiça e boa 
harmonia. 
 
O procedimento das autoridades subalternas de Pernambuco foi 
manifestamente irregular e imprudente. Ninguém o contesta, e 
menos o governo imperial, que já ordenou a sua repressão legal. A 
questão entre o governo francês e o nosso Ministro dos Negócios 
Estrangeiros versava, ao que me consta, sobre dever-se ou não 
salvar em Pernambuco à bandeira francesa, em reparação da ofensa 
que, se diz, fora feita à dita bandeira. 
 
Os cônsules não gozam de imunidades, e nem mesmo, além de um 
uso entre nós tolerado, têm direito a içar em suas casas a bandeira 
de sua nação. M. Sentis não tinha pavilhão arvorado na casa do 
consulado francês; foi na ocasião do conflito que pretendeu içar uma 
bandeira, que pela janela fora lançada para dentro. 
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O cônsul, no seu desejo de arvorar a bandeira, não podia ter em 
vista senão complicar o negócio. A bandeira não cobria nenhuma 
imunidade, porque os cônsules a não têm. Que significação tinha, 
pois, na casa do cônsul? Se se quisesse dizer que o simples fato de 
despregar uma bandeira francesa dava imunidades à casa onde se 
içasse, seguir-se-ia o absurdo de que, arvorada em qualquer lugar, 
daria imunidades a esse lugar, porquanto os cônsules e os 
consulados não têm mais imunidades do que tais lugares. Dir-se-ia: 
onde eu içar a bandeira francesa, aí é a França. 
 
Não houve, pois, o insulto que se alega, ou se considere a questão 
pelo lado do direito das gentes, ou pelo do fato material em si 
mesmo. Entretanto, entre o já concedido e o que demais se exige, 
não há tão grande diferença que, com boa-fé e discrição de ambas as 
partes, se não possa chegar a um meio-termo conciliador. É, porém, 
para isso necessário que o procedimento do governo brasileiro se 
não possa atribuir a medo. 
 
Um fato de suma importância ocorreu no mundo comercial no dia 2 
do corrente. A casa Hobkirk Weetman & Comp., que gozava de 
muito crédito, principalmente pelo primeiro nome de sua firma, 
faliu com surpresa geral e comprometimento de muitos. Segundo o 
balanço apresentado aos credores, o seu ativo é de 414.000.000$ e o 
passivo, de 482.000.000$. Mas cumpre notar que o segundo 
algarismo é real, e que o primeiro provém de avaliações que 
costumam falhar, e de dívidas que nem sempre se realizam. 
 
O corretor Souto obteve ontem mandado de prisão contra Hobkirk e 
seus sócios, sem que o mandado distinguisse se era o pai ou o filho, 
que têm o mesmo nome, e era o sócio da firma comercial Hobkirk 
Weetman & Comp. 
 
O fundamento com que o Souto conseguiu essa ordem de prisão foi 
o ter emprestado ao Hobkirk na véspera do seu falimento, e sem que 
o pudesse prever, a quantia de 20.000$. Mas há aí que notar a 
circunstância muito importante de ter sido esse dinheiro dado sob a 
garantia de um recibo passado em nome de Hobkirk Weetman & 
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Comp., firma distinta da de Hobkirk, ao corretor. Seja como for, em 
bom direito comercial, o que é certo é que a prisão se não efetuou 
porque houve pouco depois contramandado. 
 
A contenda do novo banco creio que terá maior adiamento, porque 
sobreveio a morte do pai do Otoni, e este não pôde por isso reunir-
se outro dia à comissão, e nem o poderá ainda durante o nojo. 
 
O Pereira da Silva e o João Pedro da Veiga recusam ser candidatos à 
diretoria, o que reduzirá a questão ao Faro e Otoni, de um lado, e ao 
Ireneu, do outro. Mas a luta ou vai de todo cessar, ou mudar-se para 
terreno um pouco diverso, em consequência de uma proposta que o 
Ireneu, anunciou a comissão, pretendia apresentar, e já tem redigida 
para ler na primeira sessão. A proposta diz só respeito à diretoria. 
 
O José Rodrigues Ferreira, que teve o conflito com o Leopoldo, foi 
pronunciado e prestou fiança. O interrogatório do Leopoldo teve 
lugar ontem. 
 
Por decreto de 28 do mês passado ordenou-se que do 1º de julho em 
diante ficasse sem efeito o decreto de 7 de julho de 1849, que 
sujeitava a despacho por fatura o calçado estrangeiro. Esta medida é 
consequência necessária de ter de cessar no 1º de julho próximo o 
efeito do artigo 9º,§ 1º, da lei de 28 de outubro de 1848, que elevou a 
80% a taxa sobre a roupa, calçado e obras de marcenaria importados 
do estrangeiro. Voltam estes artigos à classe daqueles que têm 
avaliação fixa na pauta. 
 
Entrou hoje para a Misericórdia um pobre homem atacado de 
hidrofobia. A notícia me parece digna de publicação, para que certos 
esquentados açaimem suas iras e não se exponham a tão terrível 
mal. 
 
Termino esta com o resumo da estatística dos óbitos que tiveram 
lugar nestes últimos dias: 
 
29 de março – 39, dos quais cinco de febre amarela;  
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30 de março – 38, dos quais quatro de febre amarela;  
31 de março – 30, dos quais quatro de febre amarela; 
01 de abril – 63, dos quais 14 de febre amarela; 
02 de abril – 40, dos quais quatro de febre amarela; 
03 de abril – 31, dos quais cinco de febre amarela; 
04 de abril – 36, dos quais seis de febre amarela. 
 
 

Jornal do Comércio de 07/04/1851. 
 

 
 

DÉCIMA OITAVA CARTA 
 

Corte, 12 de abril de 1851: 
 
Li em um dos jornais da pretensa república democrático-social uma 
anedota cujo valor só eu e mais alguns pobres coitados poderão 
apreciar. Certo publicista vermelho, tendo sido preso no último 
improviso revolucionário de Ledrurollin, que, como sabe, teve lugar 
em junho de 1849, exclamou de contente, vendo-se na sua nova 
habitação: “Felizmente não terei tão cedo de escrever para jornais!” 
Este entusiasmo do publicista encarcerado nada tem de estranho 
para os homens do mesmo ofício, para os que vivem como eu, que, 
por causa desta pieguice, perdi o belo divertimento de uma caçada 
de pacas com o nosso velho e simpático João Tomás Coelho, o 
inimigo declarado dos inocentes animais quadrúpedes que habitam 
os bosques desta cidade. Mas, enfim, prometi e hei de cumprir esta 
nem sempre fácil e agradável tarefa. Sou homem de mais palavras 
que aquele que, tendo uma vez dito que tinha a idade provecta de 
um senador, daí a alguns anos declarou em novo depoimento 
judiciário que tinha quarenta anos; isto porque, como foi obrigado a 
confessar, apesar de toda a sua modéstia, era homem de uma só 
palavra. 
 
A semana que hoje tenho de historiar nada oferece de mais 
importante do que a inesperada chegada do vapor Medway, ao 
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menos para um espírito apoucado como o meu, que não vê senão o 
que é tão visível e positivo como o Pão de Açúcar. Até a gente do 
Jornal do Comércio não gostou muito da surpresa no domingo quase à 
noite, porque sem deixar de mostrar seu amor a este novo e 
poderoso meio de comunicação disse “que há certas graças que nem 
sempre agradam”. Os patuscos parece que nessa noite pretendiam 
s’abandonner aux plaisirs. 
 
Fui anteontem visitar o terceiro postilhão da real companhia. É um 
palácio volante. A tolda é um vasto salão, de mediana largura, e de 
um comprimento que não tem igual na mais espaçosa sala que haja 
sobre o solo fluminense. Não há luxo, mas encontra-se asseio e 
comodidade em todas as divisões do edifício, apropriadas aos 
diferentes fins e categorias de viventes. Une place pour chaque chose et 
chaque chose à sa place: este aproveitável preceito que o velho reitor 
do colégio em que me eduquei nos repetia, umas dez vezes no dia, é 
ali severamente observado. A vitela e o carneiro, a galinha e o pato, 
nas condições de seu bem-estar, nada têm que invejar aos outros 
animais sem pena, como definiu Platão, se bem me recordo, que 
habitam os saudáveis e confortantes aposentos de ré. 
 
Ao entrar num desses camarotes, por exemplo no destinado à 
Marquesa de ***, que se ausenta para Lisboa, tive vontade de natural 
e suavemente deitar este corpinho, de fio a comprido, em cima do 
macio colchão e alvíssimos lençóis, e dizer “daqui não saio mais!” 
Pude, porém, refletir que os ingleses já não “fiam com facilidade”, e 
que só possuía na algibeira o custo da passagem do bote que ali me 
levou; que usurpava la place d’une dame e de uma senhora tão digna 
de respeito; finalmente, que podia ir dar com os ossos na exposição 
de Londres, com revoltante preterição de muitas raridades da minha 
espécie que por aqui andam, correm e tripudiam. 
 
Mesmo no grande salão da segunda coberta, onde se aprecia o 
peregrino Johannisberg, o excelente Reno, o aromático Bordeaux, o 
bom Madeira de lei, o restaurador Porto e o estrepitoso champanhe; 
mesmo nesse salão onde se sorve o saudável café, se fuma o 
consolador havana e saboreiam-se os melhores assados e guisados 
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que algum fidalgo tenha em seu palácio imóvel; mesmo ali se sente 
uma tal satisfação que se torna dolorosíssima a retirada. De mim o 
digo, não passei lá o dia porque não pude; mas demorei-me uma 
boa hora sobre o sofá da câmara especial dos passageiros do sexo 
masculino, empregando todo esse tempo no único livro que levei 
por necessidade, o meu diálogo de perguntas e respostas em inglês. 
É decerto uma das leituras mais insípidas que pode haver, mas que 
fazer se não puder ir em companhia do Sr. João Pinto Ferraz, que tão 
bem conhece o inglês! 
 
Apesar do detestável prosaísmo dos tais diálogos, pude com eles 
entreter-me, graças ao bom sofá, ao ar embalsamado de flores que 
ali se respirava, e à liberdade franqueada aos visitantes: por aí 
julgue-se das delícias de uma viagem no Medway. 
 
Se não fossem os indispensáveis pretinhos, assevero que nenhum 
deputado, nem mesmo os esdrúxulos ou “achacados”, deixaria de 
embarcar nesses vapores para vir nos da nossa companhia, que aliás 
são também merecedores de animação, por muitas razões que agora 
omitirei. 
 
As comodidades, segurança e rapidez que os carreteiros da “real 
companhia” oferecem, o maravilhoso espetáculo do grande jubileu 
industrial, são decerto mais que suficiente estímulo para muitos dos 
que podem atravessar o Atlântico sem que se lhes entisique a bolsa, 
ou lhes caiam em cima os meninos e a mulher com um concerto de 
lágrimas e suspiros. Mas há certos entes para quem o mais poderoso 
argumento que se lhes pode apresentar é uma notícia exata do que 
se come durante a viagem. Ora, como o preço dos gêneros 
alimentares muito desceria se esses entusiastas de Brillatsavarin nos 
obsequiassem com a sua ausência, e por outro lado convém proteger 
por todos os meios lícitos a sustentação dos novos paquetes 
britânicos, aí vai a lista do jantar de 17 de março a bordo do Tay. 
Leia, e depois atire-lhe um bom copo de vinho em cima, que é só o 
que lhe falta: 
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Mocotó de vitela, galinha com arroz, galinhas ensopa— com molho 
de cogumelos, pato com azeitonas, peito de vitela com ervilhas, 
língua acebolada, picadinho de vitela, quarto de vitela, sopa de 
carneiro, sopa de aletria, perna de carneiro assada, lombo de vitela, 
peru assado, presunto de fiambre, galinhas assadas, marrecos 
assados, peito de carneiro cozido, cabeça de vitela, pastel de 
pombos, vitela à bourgeoise, pastéis de vitela e presunto, pastelinhos, 
tortas de passas de Corinto, tortas de ameixas, fritadas de frutas, 
tortas de passas encarnadas, pudim de arroz, tortas de pêssegos, 
folhados de massas. 
 
Sempre que sinto necessidade de falar-lhe em política, como que 
ouço uma voz dizer-me: Sentido, qu’il y a là des pièges! É, porém, isso 
às vezes uma necessidade indeclinável, a que procurarei sempre 
satisfazer, sem cair nas tais armadilhas, ou sem meter a mão na 
cumbuca. 
 
Apesar da obscuridade em que vivo, e a que me condena a minha 
absoluta deficiência de todos os dotes que podem constituir um 
homem político, dos quais, ao que parece, não são decerto os mais 
necessários o talento, o estudo e a moralidade; apesar do meu retiro 
a Diógenes, não deixo de ler alguns jornais, em que, se há calúnia e 
doestos, estes não se revestem das formas as mais cínicas e brutais. 
Neles procuro estudar a atmosfera política, procedendo na minha 
grosseira crítica com mais alguns dados que eles não subministram, 
e que se colhem nos círculos e conversações particulares. 
 
Se minha inópia não é maior do que a que eu próprio confesso, 
estamos em vésperas de transfigurações a respeito dos tais partidos 
políticos. O calor que, ou revela grande irritação nos espíritos, ou 
entusiasmos por ideias políticas que se julgam salvadoras e com 
possibilidade de triunfo, é coisa que se não encontra nos jornais 
oposicionistas. Entretanto, que vejo em todos os homens mais 
prudentes e menos eivados do espírito de partido, quer ministeriais 
quer não, quer luzias quer saquaremas, etc., etc., além de uma mais 
ou menos inalterável moderação, uma manifesta tendência para 
mudar o terreno da luta, deixando as idealidades de um otimismo 
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que só a mão lenta da civilização há de ir realizando, para cuidar 
dos interesses reais do país. 
 
Se com efeito os nossos políticos, em vez de questionarem sobre 
metafísica social, discutirem as necessidades da agricultura e da 
indústria do país, se, em vez da educação política exclusivamente, 
ocuparem-se da educação moral do nosso povo, se, em vez de 
andarem à cata de um progresso de legislação, que é muito 
contestável, empenharem-se no progresso material do Brasil, ó! 
quanto não ganhará nossa pátria em paz, riqueza, ilustração e força! 
 
De todas as partes do Império ouço vozes que gritam: 
 
Deixemos de regular a administração pública pelos conselhos das 
paixões e pelas exigências dos interesses pessoais; vamos promover 
a colonização, fomentar a indústria, explorar as imensas riquezas 
naturais com que a providência nos dotou, facilitar a exportação dos 
produtos do interior e as relações das províncias entre si! 
 
Esta boa tendência dos espíritos, este voto da maioria do país serão 
desprezados? Não, porque ninguém o quererá tentar, e nem o 
poderia conseguir. 
 
Coisa notável e bem digna de ser atendida! Nas matérias da 
natureza daquelas por que os ingleses se dividem, nós parecemos 
todos de um só acordo!  
 
A sociedade instalada nesta corte contra o tráfico, e que parecia 
pretender pôr-se à testa da revolução socioeconômica que começou 
eficazmente o ano passado, é composta, em grande parte, de pessoas 
pertencentes à oposição. Aliados do governo atual conceberam a 
ideia, e estão prestes a realizar, de um poderoso banco comercial 
que trará novas forças ao comércio e indústria nacionais. 
 
O governo mais diretamente, como que esperando neste terreno o 
ataque de seus antagonistas, cuida de dar desenvolvimento aos 
progressos materiais do país e de regular a nova ordem de coisas 
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que a supressão do tráfico da escravatura há de ir sucessivamente 
produzindo em nossa economia agrícola. A falta de braços, que em 
minha opinião não se tornará tão cedo sensível se os fazendeiros 
souberem aproveitar os que ora possuem, supre-se diretamente pela 
colonização, e indiretamente pelo aperfeiçoamento da indústria 
agrícola e pela multiplicação e melhoramento das vias de 
comunicação. 
 
Compenetrado destes princípios, e partilhando da disposição geral 
dos espíritos, não posso deixar de felicitar o país pelos projetos que 
me constam terem aparecido para a navegação do rio Amazonas. 
 
Um futuro que até se nos figura com riquezas fabulosas está 
reservado para as províncias do Pará, do Rio Negro, de Mato Grosso 
e Goiás, se a civilização tomar posse das águas do Amazonas e de 
seus inúmeros feudatários: os rios Tocantins, Xingu, Tapajós, 
Madeira, etc. Que tesouros, que belezas ali estão abandonadas aos 
selvagens! 
 
Ó! quem me dera poder apreciar a riqueza daqueles sertões, o 
pitoresco das margens desse labirinto de rios, ribeiros, lagos e 
arroios, ver as árvores da borapenima, que depois de lavrada em 
obra polida quase se equivoca com tartaruga; ver as águas do Xingu 
pretas na sua superfície, e depois fingirem finíssimos cristais, que se 
quebram logo que são agitadas; admirar a sua diafaneidade, que é 
tal que nas margens em uma braça de fundo se percebe o que está 
nele; assistir a uma colheita de tartarugas quando estas, em 
miríades, saem das águas para desovar nas praias ou coroa do 
soberbo Amazonas! Ó! quem dera, ao mesmo tempo, que o espírito 
se dilatasse nesses inocentes prazeres, ver os produtos do homem e 
da natureza, a civilização e a riqueza deslizarem em rápidos batéis 
por todos esses canais que a providência nos deu generosamente, 
muitos inteiramente acabados, alguns com obstáculos, todos 
superáveis! 
 
A imaginação se me perde em um turbilhão de ideias grandes 
quando penso que as duas províncias mais centrais do Império 
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poderão ter uma dupla saída para o oceano, ao norte pelos rios 
Guaporé, Mamoré e Madeira, ou pelos Arinos e Tapajós, 
concluindo-se ambas pelo Amazonas; ao sul, pelos rios Cuiabá, São 
Lourenço, Paraguai, Paraná e Prata; quando calculo as vantagens 
que resultarão do comércio interno com as repúblicas do Prata, e, 
pelo Amazonas, com Venezuela, Nova Granada e Equador, e 
portanto com todas as que lhe são limítrofes. E quem se não 
extasiará ao considerar por esse modo o continente da América 
Meridional quase que dividido em duas penínsulas distintas! 
 
Deus de misericórdia! porque os brasileiros, em vez de 
questionarem sobre estes projetos de prosperidade e grandeza 
nacional, andam por aí jogando as cristas, porque uns querem mais 
uma oitava de liberdade, outros menos uma oitava, porque uns 
querem que a autoridade se chame juiz de paz, e outros que tenha o 
nome de subdelegados, porque estes a querem nomeada pelo 
governo, e aqueles querem que haja sempre um simulacro de 
eleição! 
 
Passo agora a contar-lhe uma anedota do mundo diplomático. Tinha 
chegado inesperadamente o vapor Medway e, na falta de Mr. Reeves, 
estava um outro empregado do Packet Office atrapalhado com os 
bojudos sacos de cartas e jornais da Europa e América Meridional. 
No momento em que dava meia-noite em todos os relógios bem-
regulados, chega o infeliz substituto de Mr. Reeves à janela, e quase 
ao mesmo tempo aparece no da casa contígua o Sr.***, secretário de 
uma das legações estrangeiras que existem nesta corte. 
 
“Que há de novo?”foi a primeira pergunta que o subdiplomata 
dirigiu ao depositário de quase todas as notícias que trouxe o 
Medway. “M. Saint Georges foi nomeado ministro residente nesta 
Corte”, respondeu o segundo; e retirando-se para dentro, voltou 
logo com o Times que trazia a notícia, e passou-o ao vizinho. 
 
Daí a 15 minutos, se tanto, o Sr.*** corria a cavalo para o lado do 
Catete. Ao chegar ao Pocinho da Glória, perguntou-lhe uma 
patrulha (a ordem do General Antero entende-se só com as 
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sentinelas) – “Quem vem lá?!” “É o Courrier de France!” E o 
improvisado Correio de França foi para diante a toda brida. Parou 
na casa do novo ministro residente. 
 
Ouvindo bater com força em sua porta depois da meia-noite, M. 
Saint Georges chega meio sobressaltado à janela e pergunta: “Quem 
é?” – “O Sr.***.” Nada mais natural a um ministro da atual república 
francesa que andar sempre sonhando com revoluções: C’est la 
revolution? “Não”, respondeu o interlocutor, “tragovos o Times que 
dá notícia da vossa nomeação de ministro residente, e da do Saint 
Robert, que passou a secretário.” 
 
Pronunciar estas palavras, correr para dentro M. Saint Georges, 
abrir-se a porta, e subir o amigo alvissareiro, foi tudo um só tempo. 
 
Poucos minutos depois o hotel da ponte ou aterrado do Catete, onde 
mora M. Saint Robert, estava brilhantemente iluminado, e os 
agraciados de Luís Napoleão festejaram, como bons cavalheiros que 
são, os seus despachos e o louvável empressement do Sr.***. 
 
O ensejo é favorável para dizer-lhe que certo factótum da alta 
sociedade, o atiladíssimo M.***, levou um tremendo logro no 1º de 
abril, pregado pelo Buchental, que o pôs desde aquela manhã até à 
noite em procura do Ministro do Império, que queria falar-lhe, e 
parecia que sobre negócio urgente. A inquietação do M.***foi tal que 
no dia seguinte, pela manhã, recebendo do mesmo Buchental a 
explicação da pílula, que, apesar de muito solerte, engolira com a 
maior facilidade do mundo, continuou a viagem em que ia para casa 
do ministro, e teve de desculpar-se para com este da importunação 
com que na véspera debalde o procurara em sua casa. Seguiu-se a 
essa seráfica confissão uma bateria de risadas do ministro e mais 
ouvintes, e o M.*** saiu alegre sim, mas muito doído em seu amor-
próprio por se ter deixado cachimbar tão atrozmente. 
 
O processo do Ferreira não está tão adiantado como por equívoco se 
me fez noticiar-lhe a semana passada. Aquele requereu com 
antecipação prestar fiança, mas não está ainda afiançado, e os autos 
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foram com vista ao promotor. O juiz processante é o delegado de 
polícia Dr. Pereira Rego. 
 
A escuna portuguesa Angelinha, despachada para Buenos Aires no 
dia 4, está impedida pela polícia por suspeitar-se que se destinava 
ao tráfico de escravos. 
 
Quando outras considerações me não levassem a animar os teatros 
particulares que ora existem nesta Corte, bastava a ratzia que se 
pratica com os bilhetes do Teatro de São Pedro de Alcântara. Se em 
França criou-se um novo direito político, le droit au travail, ser-me-á 
tolerado, ao menos pelos liberais, a instituição do droit au théâtre. 
Com muito prazer, pois, anuncio-lhe que a sociedade Melpomene, 
de que já em outra ocasião lhe falei, tenciona convidar SS. MM. 
Ilmo. para assistirem à sua próxima representação do mês de maio, 
e que nessa levará à cena um drama original, concepção de um 
nosso patrício de muito talento. Esta sociedade é digna de estima e 
consideração pela habilidade que em cena têm mostrado alguns de 
seus sócios, e pelos grandes esforços que faz a diretoria para 
melhorar esse útil e agradável divertimento. 
 
A comissão nomeada pelos acionistas do Banco do Brasil para 
organizar os estatutos foi encarregada, como sabe, de receber todas 
as emendas que os acionistas lhe apresentassem dentro do prazo de 
oito dias depois da reunião geral do dia 26, para sobre elas interpor 
o seu parecer. 
 
O Ireneu, o principal fundador do Banco, apresentou há dias um 
projeto substitutivo, e hoje se reuniu a comissão para o tomar em 
consideração. O Otoni, Faro e Pereira da Silva rejeitaram o projeto 
substitutivo e ficaram de apresentar terça-feira um voto em 
separado. O Levi votou com o Ireneu. 
 
God save the Queen! Houve banquete esplêndido a bordo do vapor 
Medway na tarde do dia 10 do corrente. Os convites foram feitos em 
nome do comandante e pelo vice-cônsul de Sua Majestade Britânica, 
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Mr. Westwood, acompanhado do comissário do Medway para aquele 
dia, às 5 horas da tarde. 
 
Compareceram, além de outras pessoas, os seguintes convidados: os 
ministros dos Negócios Estrangeiros, Justiça e Fazenda; o chefe de 
esquadra Alvim, encarregado do quartel-general da Marinha; o chefe 
de divisão Carvalho, intendente da Marinha; o Capitão de Mar e 
Guerra J. J. Inácio, inspetor do Arsenal da Marinha; o oficial-maior 
da secretaria; o guarda-mor da Alfândega; o tesoureiro da 
Alfândega; o inspetor geral dos Correios; o agente da real 
companhia dos paquetes britânicos, Mr. Macaulay; o comandante 
da fragata inglesa Thetis; o comandante da corveta Tweed; vários 
oficiais dos navios de guerra ingleses surtos neste porto e no da 
guarnição do vapor. 
 
O comandante do Medway recebeu seus hóspedes com suma 
urbanidade, e mostrou-lhes com a mesma afabilidade todas as 
acomodações do navio e seu soberbo maquinismo. O jantar 
começou às 5 horas da tarde. 
 
O comandante propôs três saúdes sucessivas e na seguinte ordem: 
“A Sua Majestade a Rainha da Inglaterra! A Sua Majestade o 
Imperador do Brasil! A Sua Majestade a Rainha de Portugal!” Em 
seguida propôs o chefe de esquadra Taylor um brinde à Marinha de 
Guerra britânica, e outro à Marinha de Guerra brasileira. Houve 
mais alguns toasts e terminou o opíparo jantar. 
 
Tem havido grande trovoada lá pelas regiões da Sociedade de 
Recreação Campestre, cujos bailes se dão no pavilhão do antigo 
Tivoly. No dia 9 deste mês houve numerosa reunião para decidir-se 
uma viva querela que se travou entre o presidente reeleito e o 
secretário também reeleito, que andam de candeias às avessas um 
com o outro. E decidiu-se que naquela eleição houve intervenções 
indébitas, que se não respeitou em toda a extensão a liberdade de 
voto, que, portanto, eram nulas de pleno direito, e por elas se não 
devia fazer obra. O Comendador Cardoso foi o advogado da causa 
perdida, e o Dr. João de Siqueira Queiroz foi quem arcou com ele. 
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Ambos são de reconhecido talento, e muito traquejados na chicana 
eleitoral, de sorte que o combate foi renhido e durou horas perdidas. 
Como é natural quando se trata de interesses eleitorais, mormente 
de uma ordem tão elevada, ocorreram seus incidentes graves, mas 
não degeneraram em vias de fato, que decerto não são lá das mais 
agradáveis recreações campestres. A nova eleição deu a seguinte 
diretoria, que é conciliadora e promete governar segundo os estilos 
e princípios constitucionais: 
 
Presidente e Diretor: Desembargador João Antônio de Miranda. 
Secretário: Tabelião Francisco José Fialho. 
Secretário-Adjunto: José Antônio de Calazans Rodrigues. 
Tesoureiro: Dr. José Florindo de Figueiredo Rocha. 
Procurador: Francisco Inácio Tavares. 
Fiscais: Guilherme Augusto Machado Pereira, Antônio Joaquim 
Ferreira Junior, Sebastião Pires Ferreira, Francisco José da Silva 
Machado. 
 
O Tenente-Coronel Polidoro deixou de ser reeleito por ter menos 
seis votos que o outro candidato, que obteve 52. O tenente-coronel 
tinha declarado a alguns amigos que não desejava continuar a 
servir. Posto que ele, como bem publicamente se queixava certo 
correspondente anônimo, deixou de dar-nos sorvete por algum 
tempo, não posso recusar-lhe louvores pela sua boa governação 
campestre. Tinha concebido um plano de fortificação contra os tais 
meninos, piratas dos bolinhos, para oferecer ao tenente-coronel, mas 
não cometerei a mesquinheza de ocultar a minha luminosa ideia ao 
novo diretor, que aliás também me inspira confiança e simpatia. Fica 
para outra vez. 
 
Agora é tempo de dar-lhe notícia dos mortos: 
 
05 de abril – 29, sendo três de febre amarela;  
06 de abril – 38, sendo quatro de febre amarela;  
07 de abril – 43, sendo seis de febre amarela;  
08 de abril – 32, sendo quatro de febre amarela;  
09 de abril – 44, sendo nove de febre amarela;  
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10 de abril – 39, sendo seis de febre amarela;  
11 de abril – 35, sendo cinco de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 13/04/1851 
 

 
 

DÉCIMA NONA CARTA 
 

Corte, 19 de abril de 1851: 
 
Está quase a desaparecer a Semana Santa, em que, a par da sincera 
devoção, tantas profanações se praticam, tantas ridicularias 
aparecem, que revoltam a um consciencioso cristão e tiram o siso ao 
mais austero beato. 
 
Não sou dos que melhor podem apreciar o ranger de um vestido de 
sarja, as oscilações de um brinco de brilhantes, as pregas duvidosas 
de um véu pudibundo, as palpitações de um seio de alabastro entre 
descoberto e oculto. Embirro com o desgracioso capote e lenço com 
que se cobrem certas beatitudes, ou alguma devota menos socorrida; 
embirro tanto ou mais com as roupetas de que certos janotas se 
apavonam, entretanto que assim ficam transformados na pública-
forma de um sacristão. 
 
Mas o que sobretudo me causa quase invencíveis frenesis é ver pelas 
ruas uma casaca envergonhada de se achar sobre os ombros de um 
desgraçado profano, ouvir os queixumes patéticos de umas luvas 
pretas impostas a umas mãos assalvajadas, e a estrangulação 
voluntária de alguns pintalegretes numa gravata infinitamente 
apertada. 
 
Que se façam versos ao divino, que se ore devotamente na igreja, 
que tome luto a cristandade em solene comemoração da paixão de 
Cristo, penso que é um dever imperioso para uns e uma missão 
sagrada para outros. Mas que as romarias se transformem em 
passeios de ostentações profanas, que a devoção degenere em folia e 
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as casas do Senhor se convertam em salões de aparatos e vaidades 
humanas; que se proscrevam todas as regras do bom senso, que se 
atente contra a verdade dos mistérios da nossa crença, é certamente 
não só para lastimar, como até para fazer ad-mirar até onde chega a 
vaidade de uma carolice, que, se é sincera, não é decerto esclarecida 
pela leitura dos livros sagrados. 
 
Há um ano que a população fluminense terrificada por uma cruel 
epidemia, ferida em suas mais caras afeições, mal pode dirigir-se aos 
templos para orar pelo Senhor e por aqueles que a morte acabava de 
roubar-lhe. As ruas eram quase ermas, e as igrejas poucos fiéis 
contavam em seu seio nas horas de fervor religioso. 
 
Este ano a mudança não podia ser mais completa. O flagelo deixou-
nos, e queira Deus que para sempre; um céu azulado, um luar como 
dia, uma fresca brisa, paz e tranquilidade geral, tudo convidava à 
romaria e às práticas religiosas. 
 
Dar-lhe-ia todos os meus remanescentes destes últimos dez anos, e 
até, se o possuísse, todo o Império do Grão Mongol, se me enviasse 
pelo primeiro correio um termo com que para outra vez lhe pudesse 
pintar o atropelo em que a multidão de fiéis e curiosos invadiu os 
templos abertos nas noites de quinta e sexta-feira santas, e 
principalmente o Paço Imperial. Deste até a igreja de São Francisco 
de Paula, pelas ruas Direita e do Ouvidor, era tal a massa negra que 
se movia em todos os sentidos, que quem do alto de qualquer 
edifício lhe fitasse os olhos, julgaria ver, em noite tempestuosa, 
encapeladas ondas como que em mal ferida luta esforçando-se por 
mergulharem-se reciprocamente. 
 
Aqui gritava um ancião pela filha, que se desgarrava do rancho. Ali 
era a mãe ou a tia que gritava “para onde olhas, Henriqueta? Vê se 
te esbarras com algum valdevino!” Acolá era a moça que clamava 
pelo lenço ou pelo leque, que mão ligeira gafara, e ela julgava ter 
deixado onde para descansar ajoelhara. Mais adiante era uma 
esperta beleza que se fingia atarantada, e a ponto de ser levada pela 
torrente, para sorrateiramente empalmar, e rapidamente guardar na 



174 

 

algibeira, uma epístola sentimental, enfrascada em essência e 
destinada a sossegar as palpitações impacientes de um coração 
apaixonado. 
 
No Paço, apenas caiu a noite, foi o saguão invadido pelo turbilhão 
que em tal ocasião é admitido – assim desencadernadamente – aos 
salões do monarca. Era a entrada pelas portas que olham para o mal 
seguro aterro, que em vez de cais a ilustríssima ali fez construir, e 
pelas duas que lhes ficam laterais. Três vezes tentei subir, três vezes 
fui repelido! Da primeira estorvaram-me as sentinelas, parodiando o 
mui conhecido brado da velha guarda: on ne passe pas, porque o 
monarca ainda não havia saído. Da segunda tive medo de asfixiar-
me pelo condensado cologne que exalavam corpos de descomunais 
volumes, e que nessas ocasiões surgem só eles sabem donde. Da 
terceira recuei espavorido pelo arreganho de um bravo de bigodes, 
que trazia dois estreitos galões nos punhos da farda, a razão à cinta, 
e duas damas a reboque: arremetendo e acotovelando homens e 
senhoras, abria espaço aos medonhos gritos de “licença, meus 
senhores! licença, meus senhores! Veni, vidi, vinci”, disse ele por 
certo às suas Dulcineias quando as tinha posto a salvo e em segura 
praça; e de feito, mostrou no Paço que era tenente! Mais cinco como 
este nas fileiras do nosso exército, e adeus Rosas, adeus Palermo e 
seus fuzilamentos. 
 
Um respeitável ancião capitalista que ali esperava aberta para 
satisfazer a curiosidade de suas filhas, tendo podido arrancá-las ao 
furor do nosso “César”, dizia muito comovido: “E é na morada da 
paz e do respeito que se veem estas coisas!” 
 
Eu que também levava pelo braço a minha Eva a quem procuro 
poupar, porque sei quanto me ela custou, desviei-a com o maior 
cuidado, e resolvi procurar alguma brecha menos defendida para 
penetrar na sitiada fortaleza. Em boa hora o fiz, porque num 
esfregar de olhos pisávamos o abafador tapete, e entrávamos nas 
salas em que tantos passos se têm perdido. 
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Enquanto uns contemplavam o trono com respeito, e outras lhe 
punham a mão por cima a ver se era coisa viva, a avidez ou a inveja 
destes lançavam vesgos olhados às baixelas, e a coquetterie daquelas 
se espanejava diante dos espelhos; eu, desenganado de possuir 
aquelas, e desavindo com estes por sua inconstância, fitava os olhos 
nesse banco, nesse jarro e nessa bacia, que ainda ali davam 
testemunho da santidade da religião que faz o chefe de uma grande 
nação depor a majestade, e curvado aos pés de doze pobres lavá-los, 
e assim provar praticamente que O homem, favor e ajuda ao homem 
preste, 
 
Mútua beneficência os entes ligue. 
 
Estes três instrumentos resumiram em meu espírito toda religião da 
Bíblia! E mesmo teria tempo de recordá-la literalmente, porque a 
turba que me precedia estava presa pelo encanto, e julgava-se no 
paraíso, aquecida a uma temperatura de 90 graus que lá havia, tão 
pouco se adiantava! Vencida, porém, a distância entre a porta da 
entrada e a da saída, caí outra vez no torvelinho das praças e ruas, 
não sem calcular quanto me levariam o médico e o boticário pela 
constipação já com tanto custo adquirida; e da qual, mercê de Deus, 
logo curou-me a marcha forçada com que me recolhi a quartéis. 
 
Quando, antes de fazer pazes com Morfeu, passava em revista de 
minha imaginação o que tinha visto, ainda não podia crer como 
escapamos incólumes, eu, minha cara metade e nosso fato de ver a 
Deus! 
 
Ó! é uma maravilha de que nenhuma das mais civilizadas cidades 
da velha Europa poderia ufanar-se: trinta mil pessoas pelo menos, 
de todas as idades e condições, abalroar-se em noite escura sem que 
uma só fosse molestada, ou visse arrebatar-lhe uma arrecada da 
orelha, de tantas de ricos brilhantes que haviam, é um fato que só se 
dá no Brasil, e que altamente depõe em favor da doçura de nossos 
costumes, da riqueza ou do bem-estar dos habitantes desta terra 
abençoada. 
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Vinha agora a pelo, mas não falarei mais das miríadas de luzes e da 
prataria que nos templos deslumbravam os visitantes. Não insistirei 
nesse mau gosto, nessa religiosa patacoada, que faz da Casa do 
Senhor uma feira de leiloeiro, que adorna os altares e as banquetas 
com a bacia, o jarro, a salva, o castiçal, que no uso doméstico 
serviram para tanta coisa oculta, e areadinhas vão chamar as vistas 
que só deveriam elevar-se às imagens do Redentor e dos Santos. 
 

São modas que vêm com o tempo, 
O tempo as acabará. 

 
Demos agora um salto de Leucates e vamos banhar-nos às margens 
do Uruguai. Tendo traçado-lhe as feições da semana, descrito-lhes 
suas cenas mais divertidas e episódios mais importantes, seja-me 
lícito entrar um pouco pelo mundo político, subir aos Andes, e das 
regiões do condor americano observar as riquezas do nosso 
continente e as desgraças dos nossos vizinhos. 
 
Mas não saltemos de chofre, que correríamos o risco de não vencer o 
espaço; ganhemos terreno, tomemos carreira de mais longe. 
 
As últimas notícias recebidas do Rio da Prata apertaram o coração 
de todos os que o têm suscetível de impressões generosas. E se antes 
as desavenças do Império com a fera dos Pampas era objeto que a 
muitos preocupava, a narração dos novos horrores, coincidindo com 
a saída da esquadra brasileira, e com a aproximação da abertura da 
assembleia geral, fez subir de ponto a ansiedade pública a esse 
respeito. 
 
Que novidades de política interna e externa nos trará a nova sessão 
legislativa? Apanhará o ministério grande temporal pela proa, 
levantado mesmo pelos seus Bóreas? Triunfará dos elementos? O 
que fará a oposição? 
 
Não estou habilitado, cá no meu remoto tugúrio, para responder a 
nenhuma dessas perguntas, que são o tema político da atualidade; e 
nem tenho oráculo a que possa recorrer. Direi, porém, quais são as 
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conjeturas de um velho que observa o mundo através de um 
microscópio, e o que eu próprio nas minhas tímidas excursões hei 
podido colher. 
 
Que o ministério tem desafetos, senão também inimigos dentro dos 
seus próprios acampamentos, não é preciso muito para o saber; 
basta atender a que já é um velho de mais de trinta meses e portanto 
com todos os senões e achaques da sua, para nós, longa idade. Mas o 
que também é certo é que o velho tem muito amor à vida, e é muito 
acautelado para que se deixe morrer de morte macaca. 
 
Em todo o caso, a política atual não sucumbirá, poderá sofrer 
modificações de forma e restrições no seu desenvolvimento; porque 
nem os ventos sopram noutro sentido, nem a oposição anti-
saquarema se mostra desejosa do poder (antes parece olhar para ele 
com horror), e nem é moralmente possível que um novo corpo 
ministerial da mesma têmpera se formasse sem que nele entrasse, 
pelo menos, um dos membros do atual. 
 
A honra do partido dominante, e mais do que isso, a honra e os 
interesses do Império exigem que a cabeça que concebeu e 
principiou a dar execução à nova política brasileira, concernente à 
grave questão do Prata, seja a mesma que a dirija até ao seu 
completo desenvolvimento. 
 
Será muito difícil que esta alta consideração de Estado não abafe 
todos os ressentimentos que possam existir no seio da família 
ministerial, tomada esta palavra na sua mais larga acepção política. 
Consta que alguns desses ressentimentos acham-se muito exaltados 
e ameaçam explosão: mas não há dúvida de que eles derivam de 
causas muito insignificantes em relação aos inconvenientes de 
qualquer desvio na direção dada à política sul-americana, e, bem 
que eles sejam por si sós impotentes, ante a consideração do apoio 
moral que assim receberia o nosso inimigo externo. 
 
Três dissidentes, como os mais decididos, dão corpo a essas 
apreensões que nutrem certos ministeriais de que possa haver entre 
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eles algum escândalo, ou ao menos alguma desagradável querela de 
família. Quem tiver viva a recordação de certos fatos ocorridos o 
ano passado nas duas casas do parlamento, quem souber a história 
de certa administração provincial, e se tiver apercebido de certas 
manifestações que a imprensa desta cidade há meses revela, não 
levará muito tempo para atinar com os três indivíduos a quem me 
refiro. 
 
Por outro lado, qual será o comportamento da diminuta fração 
oposicionista da Câmara temporária? Não é ela tão diminuta como o 
foi o ano passado, porque reforça-se com um distinto orador da 
oposição paulistana, e pode ganhar mais um membro conspícuo da 
província de Minas, outro do Rio Grande, e com mais probabilidade 
um da província da Bahia. No primeiro caso ficará com sete 
combatentes, no segundo seu número poderá chegar a dez. 
 
Mas não é natural que a oposição parlamentar esteja possuída dos 
mesmos sentimentos de concórdia, ou pelo menos de moderação, 
que caracterizam a fisionomia política da quadra atual? Debatidas as 
grandes questões que o acontecimento de 29 de setembro de 1848 
originou, tendo já as paixões obtido largo curso ao seu desafogo, não 
é muito provável que comece o domínio da razão, e com ele venham 
as reparações dos estragos causados por uma luta das mais renhidas 
e desastrosas? 
 
E quando o tempo e seus desenganos não tenham ainda operado a 
cura moral dos espíritos e extinguido o fogo das odiosidades, 
quando a tendência utilitária da época não esteja tão generalizada 
como suponho, a situação do Império em relação ao estrangeiro não 
será incentivo mais que forte para reter em seus impulsos o 
oposicionista mais ardente? 
 
Em minha opinião a guerra entre o Império e o tirano de Palermo é 
inevitável. Ele conta que as dissensões internas, o alucinamento de 
certos patriotas, virão em seu auxílio, e produzirão resultados 
análogos aos de 1827 e 1828. Qualquer, porém, que seja a opinião 
dos adversários do governo sobre a marcha que tem seguido nossa 
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política exterior, no estado a que chegou, não é moralmente possível 
que haja patriota tão apaixonado que não veja a humilhação a que 
exporia o país, os transtornos que lhe causaria, se sua voz se 
elevasse para condenar essa política. Não é evidente que esse 
procedimento, contra as mais puras intenções de quem o tivesse, 
seria um apoio indireto prestado ao inimigo do Brasil, ao flagelo das 
populações do Prata e seus confluentes? A nossa questão com Oribe, 
tenente do ditador de Buenos Aires, é uma questão de segurança 
para o presente e para todo o sempre; é uma questão de progresso e 
civilização para nós, para nossos vizinhos, para a humanidade em 
geral. Que brasileiro, sem estar possuído de um fanatismo que me 
custa a compreender seja possível, se atreverá a contrariar o governo 
do seu país em empenho tão sagrado? 
 
Tenho neste momento debaixo dos olhos a primeira parte de uma 
obra interessantíssima, recentemente impressa em Paris, e vertida 
do espanhol para o francês; intitula-se modestamente Notícia sobre 
a República Oriental do Uruguai, e foi escrita pelo atual 
representante desse Estado nesta Corte, o Sr. D. André Lamas. Sinto 
que os nossos deputados e senadores não a possam ler, pela sua 
raridade, antes de empenharem-se em qualquer discussão sobre o 
grave assunto de nossas complicações externas. 
 
Não era possível tratar dos interesses de sua pátria com vistas mais 
elevadas, com sentimentos mais generosos, com mais vigor de 
raciocínio e mais riqueza de estilo. Alfred Brossard tinha ventilado 
em uma brochura que corre impressa, com talento, com perfeito 
conhecimento dos fatos, com lucidez e brilho de expressão, os 
grandes interesses europeus intimamente ligados à sorte das 
repúblicas hispano-americanas. O Sr. D. André Lamas, sem ficar 
abaixo do seu antecessor na demonstração das vantagens que a 
Europa pode procurar na América Meridional, deduz com a maior 
amplidão de vistas, com a lógica irresistível dos fatos e dos 
argumentos estatísticos, não somente a existência desses imensos 
interesses europeus, mas a sua mutualidade, ou quase solidariedade 
com os da América sob as mais altas relações de progresso moral, 
político, industrial, comercial e marítimo. 
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Aqueles que olham com indiferença, ou pelo menos sem nenhum 
receio futuro, para as lutas que dilaceram as repúblicas de língua 
espanhola, o embrutecimento e atraso a que elas vão sendo 
conduzidas, esses acharão na obra do Sr. Lamas, e na importante 
introdução de que o tradutor a acompanhou, pensamentos de alta 
política internacional, que os convencerão de que os interesses que 
se debatem ao sul da América não nos devem somente importar 
pelo lado econômico e pela segurança e tranquilidade de nossas 
fronteiras. O continente americano acha-se sob a dominação 
intelectual e física de duas únicas raças, a anglo-saxônica no norte, a 
raça latina no sul. Daqui resulta um dilema fatal, a cuja solução deve 
atender uma política de futuro, uma política que veja de ponto 
muito elevado a posição do país, o estado social e tendência dos 
povos americanos. Esse dilema é o seguinte: se uma das duas raças 
deve dominar a outra, ou se poderão, por progressos análogos, 
equilibrar sua mútua influência, de modo a tornar-se impossível a 
absorção de uma pela outra. 
 
A anexação do Texas, da Califórnia e do Novo México aos Estados 
Unidos; as bases que a política inglesa vai estabelecendo para a sua 
futura influência na América, desde o chamado Reino dos 
Mosquitos até ao Cabo de Horn, perto do qual possui as Ilhas 
Malvinas, e no Pacífico pelos privilégios concedidos a companhias 
inglesas para a navegação por vapor de 1.700 léguas de costas, que 
se estendem desde o Chile até São Francisco; estes fatos 
contemporâneos devem merecer a mais acurada atenção aos dois 
ramos da raça latina, o ibérico e o lusitano, para que no interesse da 
própria conservação e de sua independência, sem nenhum 
pensamento de predomínio, defendam as suas nacionalidades do 
embrutecimento e fraqueza, que as fariam desaparecer ante a 
atividade incessante da raça mais adiantada, a anglo-saxônica. 
 
O que sobretudo recomenda a obra a que me tenho referido é a 
abundância de dados estatísticos que ela encerra acerca do Estado 
Oriental, e com os quais o autor, por deduções lógicas e compactas, 
conquista a convicção de seus leitores não suspeitos, e torna 
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evidentes a índole, os tenebrosos fins e os efeitos que já se sentem da 
política de Rosas; isso ao mesmo tempo que descobre os grandes 
gérmens de riqueza do seu país, e dos conterrâneos sob a mesma 
opressão. 
 
Depois de ter encarado a questão do Prata sob o ponto de vista 
filosófico, segundo os mais altos e nobres destinos da humanidade, 
para prova de que a causa que defende interessa profundamente à 
Europa e à América, qualquer que seja o lado por que a queiram 
encarar, o autor invoca o auxílio generoso do Brasil e da França, 
desenrolando a seus olhos a mais sedutora perspectiva de 
prosperidades materiais. 
 
“Não cedais, diz ele, às seduções do espírito e do coração, ó homens 
estudiosos e positivos. Abri a carta geográfica desse país, lançai os 
olhos sobre o rio da Prata, segui seu curso e o de seus afluentes até à 
embocadura do Jauru no Paraguai: até este ponto chegou em 1557 
Ruffeo de Chaves com 220 homens, nos mesmos navios que os 
trouxeram através do Atlântico. Hoje, porém, ninguém pode subir 
até esse ponto! 
 
A embocadura do rio da Prata fica pela latitude austral de 35 graus, 
e a do Jauru sob a latitude de 16 graus e 20 minutos. A navegação 
fluvial pode, pois, estender-se até perto da latitude de 19 graus, isto 
é, os pavilhões nacionais e estrangeiros poderão subir pelo interior 
da América Meridional cerca de 400 léguas marinhas, seguindo a 
derrota que Ruffeo de Chaves traçou há perto de três séculos. 
 
Se fizerdes estudos mais minuciosos, vereis o Paraguai que nasce 
aos 12 graus de latitude, o Paraná a 17 graus, enfim o Uruguai com 
suas 160 léguas navegáveis até à sua confluência com o Paraná, 
enquanto sobre a direita deste último rio achareis o Vermejo e o 
Pilcomaio, cujas fontes se escondem nas fratuosidades das 
cordilheiras do Peru. 
 
Essas vias fluviais tornam tributárias mais de 140.000 léguas 
quadradas na América Meridional; esse território abraça climas os 
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mais variados e produções as mais diversas, porque se encontram, 
nessa imensa superfície, os gelos do polo do norte sobre os picos das 
cordilheiras, e o sol do Equador, bem como todos os graus de 
temperatura que existem entre estes dois pontos extremos. 
 
Entregar ou não essa imensidade de riquezas ainda não exploradas 
à indústria humana, fazê-las entrar ou não para o domínio da 
civilização, povoar ou não esses magníficos santuários da natureza 
hoje desertos, melhorar ou não sua situação natural pelo trabalho, 
semear ou não vilas e aldeias por essas vastas solidões, levar a vida 
a essas terras imensas e fecundas: tal é a verdadeira e também a 
maior questão, no interesse do mundo inteiro, que se agita no Rio da 
Prata.” 
 
Invocando o auxílio da França para essa obra de civilização, de 
humanidade e de interesse próprio, o Sr. Dom André Lamas 
apresenta o concurso do Brasil como indispensável e poderosíssimo. 
Eis como ele se ex-prime a este respeito em um dos seus mais 
importantes parágrafos: 
 
“O Brasil oferece o quadro da liberdade civil a mais larga e a mais 
esclarecida que existe na América Meridional. Ele é aqui o 
representante dos princípios de ordem, de moral e de prosperidade 
pública. Esta representação que nenhum outro poderia disputar-lhe, 
a qualidade de Estado americano de primeira ordem, seu interesse 
como fundador da República do Uruguai, limítrofe com as 
fronteiras do sul do Império, tudo, em uma palavra, dá ao Brasil um 
título para ser ouvido e consultado em primeira linha sobre os 
negócios dos países que o cercam.” 
 
Depois de assinalar o grande erro cometido na intervenção anglo-
francesa, por se ter excluído o Brasil, conclui o erudito escritor, 
impressionado pelas desgraças da sua pátria, e pela “doce anarquia 
permanente” em que vivem as outras repúblicas hispano-
americanas, com estas expressões, em que seria bom muitos 
refletissem: 
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“O Brasil tinha sido abençoado pelo céu no dia em que às suas 
plagas aportou o augusto fundador de sua independência; hoje 
ainda ele rende graças a Deus pelas felizes qualidades de que dotou 
o augusto herdeiro do fundador dessa independência, a qual 
prospera à sombra da paz e das instituições liberais que fazem a 
felicidade do país. O Brasil é, pois, a base verdadeira, o ponto de 
partida necessário de tudo o que hoje se possa fazer de sólido e 
regular para a paz, para a prosperidade dos países que o rodeiam.” 
 
Terá lido neste Jornal que o célebre Jacques Arago, que aqui esteve o 
ano passado, em agradecimento às honras que então recebeu como 
autor da Gargalhada, compôs um drama, dedicado ao talento do 
nosso ator João Caetano. Diz o jogrão do cego, que o drama já foi 
por duas vezes aplaudido em Paris; e a julgar pelo título, devemos 
crer que tem por assunto coisas do Brasil. Deus queira que o 
romancista não escrevesse com a mesma veracidade e consciência 
com que em uma de suas histórias de viagem falou do nosso país. 
Entre outras provas de sua fértil imaginação citarei esta, que não 
reproduzirei talvez literalmente: “A cidade do Rio de Janeiro fica à 
beira de um extenso e pitoresco canal coberto pela abóbada natural 
que sobre ele formam os ramos das frondosas árvores que o bordam 
de uma e outra margem.” 
 
Ouvi referir uma anedota do mesmo autor, que me parece digna de 
ser aqui estampada, e creio que o farei sem cometer uma indiscrição. 
Na entrevista com que Sua Majestade o Imperador se dignou honrá-
lo, vendo-se ele em apertos por algumas inexatidões que de sua obra 
citava a feliz reminiscência do seu augusto interlocutor, disse o cego 
historiador: Mais, Sire, il faut toujours dramatiser. A resposta de Sua 
Majestade não podia ser mais adequada: C’est bien, mais j’espère que 
vous ne dramatiserez pas cette conversation. 
 
Viu-se na quinta-feira 17 do corrente, pelas 7 e meia horas da noite, 
um extenso clarão de cor purpúrea do lado do nordeste, que parecia 
um crepúsculo dos mais singulares senão uma aurora austral. Quem 
me deu esta notícia nem estava em posição de observar o fenômeno, 
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nem se teria dado a esse trabalho quando o pudesse; pelo que receio 
que tomasse alguma nuvem por Juno. 
 
Mais uma colheita de bilhetes falsos se deve à polícia desta Corte. A 
diligência não podia ser melhor planejada nem mais bem sucedida. 
O Chefe de Polícia apanhou a todos os capatazes da tal indústria 
com a mão na ratoeira. Um deles é sacerdote! e fino como lã de 
camelo. Já foram interrogados pela dita autoridade e o processo 
segue o seu curso ordinário. Na conformidade da nova lei, o 
processo tem de ir ao juiz municipal (provavelmente o da 1ª vara) 
até a decretação da pronúncia. O julgamento definitivo pertence ao 
juiz de direito, com recurso para a Relação. 
 
A esquadra brasileira cruzava hoje, 19 do corrente, cinco milhas ao 
sul da Ilha Rasa. O Recife, que não saiu na mesma tarde do dia 16, 
reuniu-se-lhe anteontem e voltou ontem à noite com ofícios do 
chefe. Tornou a sair esta manhã, e às 4 horas da tarde deve seguir a 
esquadra para o seu destino. 
 
Faleceu o Dr. Luís Francisco Ferreira, lente de Patologia Externa na 
Escola de Medicina desta Corte, e que residia ao cais da Glória. Era 
geral-mente estimado por suas qualidades de bom homem. Uma 
erisipela, que principiou em uma de suas pernas, chegou, pelo 
pouco caso com que a tratou, a invadir-lhe o “conselho da fazenda” 
(na frase de certo capote que também já viaja pelo reino dos 
sisudos), e aparecendo a gangrena, fez que o enfermo por sua vez 
dissesse dos colegas o que tantos outros teriam dito dele: mataram o 
rei dos homens! 
 
Pobres médicos! Se curam a enfermidade, recebem os santos, as 
velas e as missas das promessas; se morre o enfermo, foi o médico 
quem o matou! E fico tão desanimado quando vejo assim partir-se 
um lente da Escola acusando a imperícia dos colegas, que me vou 
chegando para o prolóquio francês: 
 

Gaité, exercice et modeste repas, 
Voilà trois médecins qui ne se trompent pas, 
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e compreendendo o grau de unção com que outrora disse um de 
nossos campônios: “Quando morre o filho do nosso capitão-mor, o 
que não será de pobres de nós pecadores!” 
 
Faleceram mais duas outras pessoas muito conhecidas nesta Corte. 
O General Bento Corrêa da Câmara e o Tenente-Coronel Manoel 
Inácio de Carvalho de Mendonça. Com o segundo algumas vezes 
tratei e posso assegurar-lhe que era um militar honrado e leal, um 
bom cidadão, um amigo prestante, um pai de família extremoso. 
 
Eis a estatística mortuária desde sábado passado até ontem, 
inclusive: 
 
Abril 12 – 30 óbitos, sendo 6 de febre amarela. 
Abril 13 – 33 óbitos, sendo 5 de febre amarela. 
Abril 14 – 33 óbitos, sendo 9 de febre amarela. 
Abril 15 – 21 óbitos, sendo 2 de febre amarela. 
Abril 16 – 23 óbitos, sendo 3 de febre amarela. 
Abril 17 – 32 óbitos, sendo 6 de febre amarela. 
Abril 18 – 42 óbitos, sendo 6 de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 20/4/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA CARTA 
 

Corte, 26 de abril de 1851: 
 
Vai-se aqui reunindo o numeroso estado-maior general do exército 
político; e, como é natural, excita sua curiosidade, e desperta 
algumas preocupações de futuro, que se reduzem a esperanças de 
uns e receios de outros, enquanto se não convertem em malogros 
para estes e desenganos para aqueles. Saudemos os nossos augustos 
e digníssimos representantes, e em nome da pátria, que está 
sofrendo dos ouvidos, peçamos a Deus que lhes dê um ligeiro 
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incômodo na laringe, quanto seja preciso para que não falem por 
favor. 
 
A quadra parlamentar coincide com a estação própria dos bailes 
nesta boa cidade. Dança-se e folga-se todo o ano; mas agora é que se 
aprecia toda a graça de uma polca, todo o sublime de uma valsa, 
toda a ingenuidade de uma contradança. Graças à presença do 
Capricórnio, e dos inesgotáveis provimentos do Francioni, até o 
bom sorvete não falta e sabe bem nesta estação semi-enxuta. 
 
O mundo elegante, ou antes aquele que assim se tem convencionado 
chamar, está em movimento, senão contínuo, muito apolcado. 
Felizes cabeleireiros, alfaiates, lojistas, modistas, e o restante da 
legião de industriosos suíços a serviço dos fashionables e das 
elegantes de todas as idades. O preço das luvas de pelica vai subir 
acima das posses medíocres de um janota como eu. Valham-nos os 
precedentes de certas filosóficas figuras, que não julgam um par de 
luvas ornato indispensável para ir a um baile, conversar ao som de 
uma galopada, estudar o espírito humano engolindo um canudo e 
sorvendo uma pirâmide de neve, e preparar a solução das grandes 
questões de Estado com o auxílio do encanto das belas, a fascinação 
das luzes, e as inspirações de uma orquestra. Valhanos o atraso 
financeiro de alguns dândis, que não julgam contrário às regras do 
bom-tom, nem admitem que seja perigoso o contato natural de duas 
mãos de gêneros diversos. 
 
A sociedade Recreação Campestre, onde se deram as lutas eleitorais 
de que falei na minha anterior, dá hoje o seu baile de abril; a Lizia 
escolheu o mesmo dia; a Fil’Euterpe vai rever a sua constituição; e o 
aristocrático Cassino, que conta em seu seio todas as glórias 
parlamentares presentes e passadas, todas as sumidades políticas e 
cortesãos, já anunciou que no último do corrente se abrem as portas 
do seu paraíso. 
 
Se a diplomacia considera os jantares como habilíssimos agentes 
internacionais, os ministérios e os pretendentes dizem que as soirées 
e os bailes são de uma grande força persuasiva para certos 
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parlamentares. Só as moças que aspiram ao ministério doméstico e 
desejam contribuir para o aumento legal da humanidade é que vão 
perdendo de todo a fé nos tais bailes. 
 
A flor dos elegantes parlamentares, os leões, como dizem os 
ingleses, ainda não chegaram; vêm no vapor da real companhia. 
Com sobeja razão, os gerentes e comandantes da linha de paquetes 
brasileiros se queixam de que os tais patriotas aristocratas e 
comodistas mandassem adiante a sua “esquisita bagagem”, para 
virem muito lépidos e escoteiros a bordo dos transportes 
transatlânticos. Os queixosos estariam dentro das raias do seu 
direito, até obrariam com graça e galhardia se lhes expusessem os 
tarecos no aterro do cais do Largo do Paço. Então ver-se-ia se os que 
não podem passar sem a gamela, a cuia et coetera devem viajar em 
vapores ingleses, tratando com ingratidão os do país, a cujo bordo se 
admitem todos os usos e necessidades de um clima intertropical. 
 
Que outros o fizessem, transeat; mas que o Deputado R.***,legítimo 
representante dos costumes patriarcais dos nossos campônios, que o 
homem que o ano passado andava por estas ruas de “olhos fechados 
para evitar alguma explosão do seu inflamável patriotismo”, 
também arranchasse para essa tafularia, para esse “inglesismo”, é o 
que mais admira e faz desesperar da regeneração da nossa 
sociedade. 
 
Os digníssimos que nos trouxe o Paraense, e um ou outro que à 
sorrelfa já tinha chegado, são pela maior parte do Pará, Maranhão, 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Com isto tenho dito tudo 
quanto é preciso para concluir-se, que, posto sejam todos de 
excelente moral, não são figuras acadêmicas, corpos dos mais bem 
modelados, fisionomias das mais atrativas, e sobretudo dos de mais 
épuréetoilette. Mas é notável a influência que têm os hábitos 
provincianos. 
 
Depois de alguns dias de passeio pelas ruas do Ouvidor e da 
Quitanda, e com a experiência de dois bailes, os nossos digníssimos, 
que chegam lá da terra, das cabaças, dos abacaxis, dos cocos, dos 
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dendês, das jacas, das mangas ou das mangabas, ficam inteiramente 
outros, e até alguns podem rivalizar com os casquilhos da Corte. 
Voltam para suas províncias, passam lá uns seis meses, adeus 
toilette, adeus casaca à Pritchard, adeus pantalon a française. Vai-se 
tudo quanto Marta fiou, e os bons dos nortistas chegam no primitivo 
estado, necessitados de uma nova elaboração. 
 
E não é só no físico, no moral também alguma degeneração se opera. 
Saem daqui uns Metternichs e quando regressam discorrem sobre 
diplomacia pouco mais do que um china. 
 
Já se vê que falo do geral, e serei dócil em admitir tantas quantas 
exceções se me possam apresentar. Não digo mal de ninguém, 
porque reconheço em todos suma aptidão física para se ajeitarem 
aos usos da Corte, e não vulgar talento para emparelharem com os 
Metternichs depois de poucos dias de exercício parlamentar. 
 
Não saio fora da Constituição, nem essas transmutações implicam 
com os sentimentos conservadores dos augustos e digníssimos. Falo, 
ou antes se o quiserem, escrevo sem malícia, seguindo os impulsos 
deste coração que Deus me deu, que é tão ingênuo como o de um 
ilustre deputado pelo Pará. 
 
Quem quiser apreciar o que é a política da nossa terra converse com 
os nossos representantes. 
 
Que tal é o presidente da sua província, tem governado bem? Foi a 
primeira pergunta do diálogo que tive com um deles. 
 
– Homem, ele não tem ido mal; sempre que nos tem ouvido, tem 
obrado bem; uma ou outra vez desgostou-nos, porque nomeou, por 
exemplo, para delegado do município de*** uma pessoa, honesta 
sim e inteligente, mas que não era a que ali desejavam os nossos 
amigos políticos mais influentes.  
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– Mas, homem, se o nomeado tem honra e inteligência, se você não 
lhe recusa outros dotes administrativos, por que não agradou ele aos 
seus amigos? 
 
– Você não sabe o que é essa gente lá do interior? Querem sempre 
uma pessoa que seja muito do seu peito; senão arrufam-se todos, 
criam dificuldades ao governo e dizem logo que não se importarão 
mais com eleições.  
 
– Mas se um presidente obedecer sempre às exigências dos 
influentes locais, quando estes não forem dos mais moralizados e 
pacíficos, a autoridade pública servirá de instrumento às suas 
paixões e interesses.  
 
– Assim é, mas vá com essas ideias lá para minha província, e verá 
que corrida leva. Você pensa que as eleições lá se fazem como aqui 
na Corte? Está bem servido!  
 
– Esses continuados e atrozes atentados que por lá e em outras 
províncias se praticam não serão em grande parte devidos a 
influências maléficas que exercem ou dominam a autoridade? Para 
manter a segurança pessoal no interior de sua província e de outras, 
não será preciso um presidente que não sacrifique sua consciência às 
exigências de um partido; que escolha delegados capazes de 
proceder contra Guelfos e Gibelinos, quando por sua vez cada um 
deles se desvie do caminho legal, atente contra a vida ou contra a 
propriedade de outrem? Isso assim dito é muito bonito; quero ver 
em prática, sem que o presidente que em tal se meter se ache dentro 
de pouco tempo ardendo entre dois fogos, intrigado cá para a Corte 
e derrotado nas eleições, se não for antes mudado. 
 
– Se há convicções nos partidos, um presidente que assim 
procedesse e o ministério que o conservasse à vista dos seus atos, e a 
respeito de intrigas clandestinas, não poderiam perder o apoio de 
seus aliados. Se não há convicção, bastaria que o ministério vivesse 
tanto tempo quanto fosse preciso (e não seria preciso muito) para 
que certas influências cansassem de esperar, e estas se sujeitariam à 
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lei comum. Mas eu creio que nem tanto seria preciso a um 
ministério forte e a um presidente de sua inteira confiança. A 
fraqueza das tais influências locais revela-se no mesmo fato de 
quererem vender o seu apoio a troco da autoridade. 
 
– O que você diz seria muito bom e exequível se nas províncias os 
partidos estivessem como na Corte, sob a direção de chefes que já 
não precisam de eleições, que estão entre si de perfeito acordo e 
impõem a sua esclarecida vontade a todos os candidatos, e a todas 
as influências locais. Mas não pode ser o mesmo onde não há chefes 
tão prestigiosos, partidos tão disciplinados, onde os pretendentes 
são os diretores do partido, e cada um puxa a brasa para sua 
sardinha. 
 
Quis sondar por meio de um dos meus Argos a opinião de certos 
augustos recém-chegados acerca do ministério e das questões de 
palpitante atualidade. Eis em resumo o que entre eles se passou: 
 
(P) Teremos uma sessão calma e sóbria de discursos, ou haverá 
tormenta e tagarelice? 
 
(R) Há alguns descontentes, e mesmo para lhe falar com franqueza, 
devo dizer-lhe que o ministério poderia reconstituir-se de modo que 
ganhasse mais força e mais simpatias; mas não vejo nos ministros 
que deviam ir descansar disposições para isso, e nem sei mesmo se o 
eleitor dos ministros estaria pelos autos, apesar de alguns 
precedentes. Por meio de oposição na Câmara não seria eu quem vá 
pôr em perigo toda a igrejinha, e mesmo teria remorsos de hostilizar 
ministros que se não fazem mais é porque não podem, e que, no 
entretanto, têm títulos que muitos os recomendam à nossa 
consideração.  
 
(P) Mas acredita que haverá alguém da maioria que faça exploração? 
 
(R) Sujeitos a explosões estamos todos nós, mas explosões que façam 
mossa no ministério não creio que apareçam. Que ministerial há aí 
que, em presença da luta que a esta hora talvez já esteja travada nas 
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margens do Prata, quererá atacar um ministério que tão habilmente 
tem defendido nossos direitos, nossa dignidade contra os ultrajes e 
espoliações de Rosas e seu lugar-tenente? Talvez os negócios do Rio 
Grande do Norte deem lugar a algum desabafo, mas não passará 
disso. Os outros descontentes hão de resignar-se. 
 
(P) Mas além destes três deputados a quem suponho se refere, ouvi 
dizer que há outros que andam por aí rosnando suas coisas?  
 
(R) Não creia, é notícia da meia-noite. Descontentes a ponto de 
fazerem explosão, para me servir da sua frase, só dois D. D e um S. 
Os outros hão de acomodar-se, como sempre tem acontecido, e 
acontece em todos os tempos e em toda a parte.  
 
(P) Creio piamente no que me diz. E não pense que essas 
acomodações só no Brasil acontecem. Vou contar-lhe um fato, de 
que espero não faça nenhuma aplicação maligna, e por ele verá que 
os homens são por toda a parte os mesmos.  
 
Um membro da Câmara dos Comuns, pai de sete filhos, Sir John 
T.***, ia subir à tribuna para fazer um discurso a favor do ministério. 
Um de seus amigos, de opinião diferente, puxa-o pela aba da casaca, 
e quer detê-lo com estas palavras: “Ó! meu amigo, vossos sete filhos 
já estão empregados.” – “É verdade”, respondeu sir John, “mas 
minha mulher já está pejada.” 
 
(P) E que me diz da oposição, estará brava? 
 
(R) Não é provável. As contas das eleições de 1849 já foram 
ajustadas; os oposicionistas do ano passado já fizeram suas 
brilhaturas. O Rodrigues dos Santos, mesmo o Barbosa, da Bahia, e o 
novo suplente de Minas que ainda se não pode saber quem será, hão 
de ter o bom senso de reconhecer que as circunstâncias do país não 
justificariam uma oposição violenta e apaixonada, e que esse 
proceder seria mesmo contrário à sorte de muitos a quem aliás eles 
desejarão favorecer. Pelo menos não posso crer que homens que 
aspiram ao poder se alucinem a ponto de hostilizar o governo em 
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sua política concernente aos negócios do Prata. Nestas questões é 
difícil ter uma convicção bem-formada sem que se esteja informado 
de todos os fatos. E por mais confiança que um estadista possa ter 
em suas luzes e perspicácia, não lhe é lícito combater o governo que 
segue política contrária, no momento em que, errada ou sábia, essa 
política já não pode retroceder. Esse procedimento somente seria 
comparável ao do pai que persistisse em desacreditar o amante de 
sua filha, quando o casamento destes já estivesse consumado. 
 
O acontecimento desta semana em que mais se tem falado é a fuga 
do ex-Capitão Pedro Ivo. Correm sobre este motivo várias anedotas, 
e tem ele dado lugar a largos comentários dos quais alguns muito 
afoitos. Se me tivessem contado o caso tal como ele se passou, no 1º 
do mês, o teria incluído na série dos poissons d’avril com que o 
entretive na minha décima sétima carta, tão burlesco foi ele. 
 
Fugir um preso daquela importância das 8 para às 9 horas da 
manhã, deixando, debaixo de chaves, a guarnição e o seu 
comandante interino, é uma dessas pelóticas que até em uma 
fortaleza de teatro nos pareceria inverossímil. E entretanto nem São 
Tomé deixaria de crê-lo hoje se cá estivesse. 
 
A farsa não se passou exatamente como a referiu o Jornal do Comércio 
ou segundo o depoimento da guarnição. Dizem-me que era do 
plano fechar as praças do destacamento na ocasião em que fossem 
receber o rancho e que um ensaio, dias antes feito, provara o bom 
êxito desse expediente; mas que como não chegaram os botes na 
ocasião precisa, força foi apelar para outro recurso já de antemão 
combinado, e que surtiu o desejado efeito. O Cadete Falcão forjou 
uma rifa para a qual já estavam convidados os soldados e com esse 
engodo os atraiu outra vez à casa do rancho. Fingindo ter esquecido 
um objeto necessário para a extração da rifa, ou por qualquer negaça 
semelhante, saiu e fechou-lhes a porta! O resto da farsa correu como 
se lê no Jornal. 
 
Que um preso, e um preso nas circunstâncias de Pedro Ivo, tente 
evadir-se é muito natural; e até como particular estimaria a sua fuga 
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se tivesse certeza que ele bem aconselhado, e tendo aprendido nas 
atribulações por que já passou, vai em algum retiro esperar 
pacificamente o perdão de seus crimes. Mas o que é decerto para 
entristecer, sob qualquer ponto de vista que se considere, é a 
maneira cômica por que esse preso e mais três outros celebraram a 
Aleluia pondo-se ao fresco, e encarcerando os que os deviam vigiar, 
que pouco faltou para que não fossem tratados como verdadeiros 
Judas. 
 
O comandante da fortaleza, o Major João José de Albuquerque 
Câmara, que viera para terra, no dia da fuga, muito cedo, acha-se 
preso, e antes de ser devidamente julgado já foi em uma ordem do 
dia estigmatizado. Mas o seu imediato, que caiu no laço que lhe 
armaram os presos, o Tenente Justiniano Luís de Araújo, ficou, se 
ainda não está, comandando a fortaleza. 
 
Não pretendo defender ninguém, e muito menos acusar. Mas é me 
impossível fugir a algumas reflexões. 
 
O ex-Capitão Pedro Ivo, como chefe militar da revolta de 
Pernambuco, era um preso que devia merecer toda a atenção das 
autoridades a cuja guarda fora confiado. Como é, pois, que já em 3 
de dezembro do ano passado, havendo desconfianças de que aquele 
sentenciado cogitava algum meio de evadir-se, essas desconfianças 
não despertaram nenhuma medida de vigilância? 
 
Consta o que acabo de dizer dos ofícios que o Sr. Comandante das 
Armas fez publicar no Jornal do Comércio de ontem em resposta à 
pergunta de um Curioso. O comandante da fortaleza oficia dizendo 
que recebera denúncia de que o ex-Capitão Pedro Ivo tencionava 
fugir, e pede que sejam substituídos por outros quatro ou cinco 
soldados em quem não confia. Essa denúncia passa como um fato 
sem importância, e a única providência é a troca dos soldados. 
 
No dia seguinte, 4 de dezembro, o mesmo comandante representa 
ao quartel-general que, enquanto lhe estivesse confiada a guarda do 
preso Capitão Pedro Ivo, não convinha voltasse para o lugar de seu 
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ajudante o Tenente Justiniano Luís de Araújo, cuja licença estava a 
findar-se; exige-se-lhe que declare por que motivo se lhe torna 
suspeito o tenente. A resposta foi que a chave da prisão de Pedro 
Ivo lhe fora entregue pelo dito Justiniano, sem ciência dele 
comandante, que só veio a saber quando, pelas desconfianças que 
lhe inspirava o preso, ordenou que ao escurecer se lhe fechasse a 
porta da prisão. 
 
Ainda desta vez não causam nenhuma impressão as suspeitas do 
comandante da fortaleza da Laje, e o Sr. Comandante das Armas 
limita-se a declarar-lhe que, se houve a sobredita entrega da chave, 
tão culpado era o comandante como o ajudante de quem aquele se 
queixava, porque, segundo as ordens em vigor, ao sol posto devia o 
segundo fechar a porta da prisão de Pedro Ivo e entregar a chave ao 
primeiro. 
 
Vê-se, pois, que desde dezembro o comandante da fortaleza 
preveniu a autoridade superior de que Pedro Ivo tencionava fugir, e 
com ou sem legítimo fundamente pediu se lhe não desse por 
ajudante o que lá estivera, porque suspeitava de suas relações com 
aquele preso. No entretanto foi o ajudante conservado, 
conjuntamente com o comandante que nele não confiava, e a 
denúncia de tentativa de fuga da parte de Pedro Ivo foi recebida 
como se se tratasse da de algum recruta. 
 
O Cadete Falcão, a cujo ardil e ousadia deve talvez Pedro Ivo, mais 
do que a ninguém, a sua fuga, tinha, dias antes de levar a efeito o 
seu plano, vindo com licença à Corte, acompanhado por um cadete 
que, na frase do Sr. Comandante das Armas, se deixou por ele 
mangar. 
 
Já da fortaleza de São João, onde primeiro nos consta que estivera 
esse infeliz moço, saiu ele por vezes com licença para vir à cidade. 
Estas licenças a um preso, sentenciado por tão grave crime da 
disciplina militar, qual o de ter desobedecido e desafiado ao seu 
comandante, o Coronel Visconde de Camamu; estas licenças, digo, 
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concedidas a um réu de tal crime, e cujo tresloucamento e audácia 
eram conhecidos, seriam conformes ao rigor da disciplina militar? 
 
Daí resultaram os escândalos de que trata uma das últimas ordens 
do dia do Sr. Comandante das Armas, ordem do dia que muito deve 
ter vexado a nossa oficialidade. 
 
Não sou militar, mas está me parecendo que estas ordens do dia que 
estigmatizam, ou simplesmente repreendem algum oficial, não 
deviam ter a publicidade que se lhes dá; por que levar a falta de um 
oficial ao conhecimento dos que não são da sua classe, por que 
desconceituá-lo na opinião dos paisanos? A repreensão divulgada 
entre os seus camaradas e lançada nos assentos de sua vida militar 
me parecia estímulo suficiente para um oficial suscetível de 
correção. Como aparecerá perante a população desta cidade esse 
cadete que o Sr. Comandante das Armas nos veio anunciar, em seu 
estilo mortalmente satírico, que se deixara apanhar do desordeiro 
Falcão?  
 
E a respeito das ordens do dia de sua excelência sejam-me 
permitidas duas reflexões. Conheço as boas intenções do Sr. Antero, 
admiro alguns atos de sua vida militar, mas não posso aceitar a 
dicção e o estilo que sua excelência tem querido inovar nas ordens 
do dia do quartel-general.Sua excelência escreve sério, mas asseguro-
lhe que ninguém o lê com a mesma seriedade. Esse estilo patriarcal 
não é mais dos nossos tempos, e o único modelo que dele achamos 
nos tempos modernos é a seguinte proclamação; que o chefe político 
de Burgos, D. Mariano Munoz e Lopes, dirigiu aos seus 
administradores quando por ali passou a rainha na excursão que em 
1845 fez por alguns lugares do seu domínio; mas note sua excelência 
que o estilo é mais guindado, e que todavia os jornais de Madri 
muito se divertiram com esse documento: 
 
Habitantes de Burgos! É chegado o momento em que a angélica 
beleza sentada no trono da virtude, tendo por escudo a clemência e 
por companheira a pura inocência encantadora com o seu celeste 
sorriso, vem abrilhantar o vosso solo. A vossa dedicação sem 
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mácula parte das próprias bases do trono castelhano. Em Burgos, a 
mãe dos reis, em Castela, que nunca cedeu a ninguém em honra, a 
fidelidade e a generosidade! Sua Majestade vai achar-se entre vós. 
Que mais poderia eu dizer a castelhanos? Eu vo-lo anuncio e vos 
saúdo. 
 
Está para terminar uma questão de chitas que dura há muito tempo, 
que tem custado resmas de papel e causado não pequeno prejuízo 
aos interessados. Eis o caso: 
 
Diz a pauta da Alfândega que as chitas pagarão de direitos 165 réis 
por vara. Mas a pauta, quando trata de chitas, refere-se 
evidentemente à chita em peça, à chita do mercado, que é a que 
pode suportar aquele direito. 
 
Começaram a aparecer para despacho retalhos de chita e como estes 
valiam no mercado muito menos do que a chita em peça, entendeu o 
falecido Dr. Saturnino que a pauta lhe não era aplicável e que 
deviam ser despachados por fatura. 
 
Assim correram as coisas até à entrada do atual inspetor, que não 
esteve pela decisão do seu antecessor, e decidiu que chita é sempre 
chita, venha em peça ou em retalho; conseguintemente, que o 
mesmo direito devia pagar a chita de 200 réis, que a que vale 320 a 
400 réis. 
 
Argumentava-se com o espírito da pauta que quer que tudo pague 
segundo o seu valor, mas o inspetor agarrava-se à letra e não havia 
como demovê-lo. 
 
Chegadas as coisas a este ponto, resolveram os interessados deixar 
na Alfândega as suas mercadorias e apelar para autoridade 
superior. Consta-me que esta decidira a questão conforme o espírito 
da pauta, ordenando que a chita em retalho pague de 30% a 40% 
menos que a chita em peça. 
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O vapor de guerra dos Estados Unidos Susquehanna, que é de 3.500 
toneladas, e não de 2.500 como, por engano, lhe disse, devia sair de 
Filadélfia para este porto no 1º de maio. Traz a seu bordo o novo 
ministro dos Estados Unidos junto a esta Corte. 
 
O ex-Ministro Tod regressa por via da Inglaterra, e tenciona partir 
no paquete de maio. 
 
Eis a estatística mortuária da semana, compreendendo (assim como 
as suas irmãs mais velhas) a totalidade dos óbitos, tanto em terra 
como no mar e no lazareto de Jurujuba: 
 
19 de abril – 34 óbitos, sendo 10 de febre amarela;  
20 de abril – 41 óbitos, sendo oito de febre amarela;  
21 de abril – 42 óbitos, sendo 11 de febre amarela;  
22 de abril – 43 óbitos, sendo oito de febre amarela; 23 de abril – 40 
óbitos, sendo cinco de febre amarela;  
24 de abril – 28 óbitos, sendo sete de febre amarela;  
25 de abril – 25 óbitos, sendo seis de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 27/04/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA PRIMEIRA CARTA 
 

Corte, 3 de maio de 1851: 
 
Supus que hoje fosse absolutamente impossível escrever-lhe; e ad 
impossibilia nemo tenetur, ouço sempre aos tais sujeitos dos provarás. 
Calor de 84 graus e calmaria constante durante uma semana, 
raríssimos entes frigoríficos há por aqui que os possam suportar, 
sem que lhes sintam seus muito conhecidos e mais que prosaicos 
efeitos. Foi bem ingrata, por qualquer lado que a vejam, a semana 
desta carta. Epidemia de defluxos, tonteiras, dores aqui e acolá, são 
as mais vivas recordações que ela nos deixa. Sobriedade, dieta e 
semicúpios salvaram a muitos corpos vulcânicos, ou equatoriais, 
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como lhes chama certo patusco; outros trataram-se pelo princípio do 
similia similibus, sem o mínimo receio de uma “fuligem”, e nem 
mesmo de uma combustão espontânea. Já se sabe que estes são 
daqueles para quem a arte culinária é a primeira das concepções do 
homem, e que a todo momento repetem o verso do bom Diniz: 
 

Vinho que borbulhe, que ferva, que escude; 
 
ou cantam o estribilho de Blondel no Richard Coeur-de-Lion: 
 

Moi, je pense comme Grégoire, 
J’aime mieux boire. 

 
Felizmente minha economia corporal e a doméstica entraram em 
suas condições costumeiras, e posso sentar-me ao bufete para dar-
lhe novas deste mundo em miniatura. O dia de hoje é um dia de 
flores, um dia da mais louçã primavera 
 

Que tout aime et que tout pullule dans le monde, 
Monstres marins au fond de l’onde, 

Tigres dans les forêts, alouettes aux champs, 
como dizia o impagável Lafontaine. 

 
Ainda não estou em mim dos cuidados que me causaram, andava 
por essas ruas tremelicando, com medo de que me descobrissem o 
anônimo, e me quisessem sacudir o pó da afonsina casaca, que 
espero poder legar ao meu pequerrucho mais velho, para que ele 
possa dizer como Nicolau Tolentino: 
 

Pobre alfaiate vizinho, 
Do capote de meu pai 

Me engenhou um capotinho. 
 
Os augustos pais da pátria tomaram a sério as minhas pequices, 
subiu-lhes todo o calor intertropical à cabeça, e o caso esteve feio. O 
pobre do Jornal do Comércio também esteve por uma dependura. Foi 
questão se o caso merecia uma devassa, sendo a opinião de muitos 
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que, descoberto o atrevido que ousou expor à luz pública os 
recônditos misteres de suas casas, e, o que é mais, deprimi-los no 
alto conceito das belas, e até duvidou do seu incessante progresso 
intelectual, fosse trazido à barra para: 
 
1º – Vis-à-vis com cada um dos ofendidos, passar pela mais 
humilhante confrontação. 
 
2º – Para escolher o que reputasse menos forte dentre eles, e bater-se 
em duelo mortal... numa discussão sobre direito das gentes desde 
Grotius, o Barão de Puffendorf, Vattel, Martens e Kluber, até aos 
autores mais modernos; e sobre usos diplomáticos desde os da corte 
de Nicolau I até os do Império de Faustino I. 
 
E não há tempo a perder, diziam os meus terríveis Coelho e 
Pacheco, faça-se quanto antes, para que se não diga que o fizemos 
depois de nos termos restaurado com a água juvenal, e depois de 
estarmos vestidos, segundo os últimos figurinos de Paris, id est, 
segundo o que disse o correspondente que o mesmo atroz Jornal do 
Comércio tem em Lisboa: casaca de gola e peitos largos e arqueados, 
abas curtas e estreitas, mangas amplas e de canhão redondo; coletes 
retos, curtos e abotoados de alto a baixo, calças muito estreitas à 
inglesa, e sem presilhas. 
 
Duvido muito que todos os meus rivais sejam capazes de adotar a 
última parte daquele vestuário parisiense, e que alguns fossem 
mesmo capazes de se mirarem comigo; mas veja do que escapei, 
como ficaria eu estafermo no meio do augusto recinto, com estes pés 
de patos, estas pernas de arco de barril, esta pança de balão, este 
nariz trochado, cara de lua cheia, esta cabeça quadrada, esta cútis 
fóssil e este talho de Tom Pouce, de Trump (o almirante) ou de 
Colibri (o príncipe)? 
 
Quis dar-me por coacto, encolher-me dentro do meu tonel, e não 
tugir nem mugir enquanto houvesse Narcisos parlamentares na 
Corte. Mas o que não diria o amigo ausente da minha desídia e 
pusilanimidade! 



200 

 

 
Que exemplo a futuros escritores! 
 
Tomando conselho com certo veterano da milícia jornalística, preferi 
retratar-me pública e solenemente, como agora o faço por esta única 
via de letra redonda, retirando todas as palavras, frases e ideias não 
parlamentares de que então me servi, suplicando muito 
humildemente a todos os contemporâneos das províncias que me 
têm honrado com suas transcrições, que façam de conta que a carta 
vigésima primeira é a vigésima, ou elidam daquela tudo que não for 
consoante ao respeito constitucional. Declaro em alto e bom som que 
de hoje em diante será para mim ponto de fé que chamar um 
deputado feio é dizer que a pátria por ele representada é uma 
feiarrona. 
 
Até o ministério, que não suspeita e nem há de saber quem eu sou 
enquanto esta folha não perder a fé de que goza, até o ministério ia 
ficando comprometido na alhada. Acreditaram em alguns 
linguarudos que me chamam governista quand mème, só porque eu 
não praguejo os ministros; se eu atacasse alguns apadrinhando-me 
com outros, ou se eu daqui lhes disparasse bolas de sabão na cara, e, 
dando-me a conhecer quando com eles me encontrasse, os tratasse 
com amenidade e como quem aspira a uma éntente cordiale, decerto 
que agradaria aos segundos; mas é que tenho dito, repito, e peço 
que me não façam esganar: esta pobre criatura não se mete na 
política individual, e fora desta, só que deve estar muito acima das 
paixões dos partidos. 
 
Também houve quem me suspeitasse de antisselvagem unitário, e 
que por isso viesse com as minhas insulsas chocarrices meter à 
bulha o garbo e louçania dos amáveis nortistas. Eu, de mãos dadas 
com os amigos da fera dos pampas! É o maior de todos os insultos 
que se me tem feito desde que lido com o bicho homem! 
 
Com todo o critério de um retórico, de um idealista, ou como 
melhor se possa dizer, comecei a minha oração retrospectiva e 
hebdomadária falando das nossas vicissitudes atmosféricas. Não foi 
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outra a causa do mau humor que produziu a minha última carta 
naqueles mesmos a quem a dediquei, e que eu esperava divertir por 
alguns minutos, na qualidade de uma oitava milionésima parte da 
nação brasileira que eles representam. 
 
Houve em outro tempo um jornal francês que se tornou célebre nos 
fastos da imprensa, e que deveu a melhor parte do seu nome ao 
cuidado que tinha de inscrever, no rosto da sua primeira página, um 
boletim exato e circunstanciado da temperatura. Tal era a 
especialidade do Journal de Paris. Anunciava regularmente a seus 
leitores o quarto da lua, as variações da atmosfera, a hora ortiva e 
ocídua do sol, regulando-se sempre pelos almanaques mais bem-
informados. Esta folha celeste dizia o tempo que faria durante o dia, 
de sorte que quem a tivesse tinha ao mesmo tempo um jornal e um 
barômetro. 
 
O estado da atmosfera exerce grande influência não só sobre os 
negócios públicos como sobre os atos da vida privada; muitas vezes 
os mais graves e os mais difíceis de compreender se explicam pela 
chuva ou pelo bom tempo. O homem entendido e perspicaz que, 
colocado fora do teatro dos acontecimentos, procura suas causas 
secretas as encontra nessas símplices noções atmosféricas; e, 
enquanto outros que se reputam muito atilados se perdem no 
cálculo das conjeturas as mais profundas, eles dirão: “Isto aconteceu 
assim porque chovia; este resultado imprevisto foi determinado pela 
ação de dez graus de calor; a solução deste problema político não 
poderia ser duvidosa, pois que o ar esteve calmo e o sol brilhante 
durante todo o dia.” 
 
Mas a ação atmosférica não exerce sobre todos a mesma influência. 
Assim, por exemplo, há uns que adivinham a mudança pelo doer 
dos calos; outros, os “equatoriais”, por vertigens, peso de cabeça, ou 
etc.; outros por picadas de fígado; alguns porque se lhes acerba a 
bronquite; estes porque lhes doem os dentes, aqueles pelo 
reumatismo; enfim, os efeitos variam ao infinito e deixo-lhe a tarefa 
de continuar a sua classificação até onde lhe parecer. E o que me diz 
das senhoras?! Não penetremos nesses mistérios, que com o belo 
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sexo não é lícito gracejar, como com os marmanjos, janotas, petits-
maîtres e chichisbéus. 
 
Apesar de tudo quanto tenho dito para defender-me da inocente 
indiscrição que cometi jovializando com os passageiros do Paraense 
e os que hão de chegar no vapor inglês de abril, ainda não estou 
tranquilo; a ofensa foi grave, porque, dando por meus pecados com 
pessoas muito modestas, nenhuma se quis incluir nas exceções com 
que me ressalvei, e todos se julgaram injustamente por mim 
retratadas. Mas vamos a ver se com esta última prova de minha 
estima sua excelência se reconciliam com as cartas ao amigo ausente. 
 
Não dou ainda por infalível o meu cálculo, mas, se erro há, não será 
de muitas unidades: contam-se na Câmara temporária 38 
cavalheiros que sentem como Adão a falta dos socorros e carinhos 
de uma Eva. Na Câmara dos Senadores há ainda seis solteiros e dois 
viúvos, que, senão todos, a mor parte não duvidará prender-se nos 
laços de himeneu. 
 
Estes algarismos comparados com o do total dos nossos 
representantes, ainda mesmo que se não descontem os reverendos, 
provam que a condição de casado é circunstância muito relevante 
para os pretendentes a qualquer das duas Câmaras; e se as moças 
souberem tirar todo o partido deste importante fato que eu lhes 
acabo de denunciar, juro que em 1852 não haverá sacerdotes que 
possam dar vazão ao sem-número de noivos que hão de aparecer. 
 
Não desanime o belo sexo, use de toda a sua influência, empregue 
todos os recursos de seu gênio, todos os encantos de sua natureza, e 
cantará triunfo, satisfazendo ao mais ardente e a um dos mais 
nobres dos seus desejos, e contribuindo para o aumento legal da 
humanidade. 
 
Não há muitos Balzacs neste mundo; e o exemplo do autor da 
Fisiologia do Casamento é o mais persuasivo argumento que contra 
certos celibatários se pode apresentar. Depois de ter exagerado com 
todo o artifício do seu gênio os prós da vida conjugal, como se mais 
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tristes e até horríveis cenas se não pudessem descrever sob o título 
Fisiologia do Celibato; depois de ter zombeteado por muito tempo 
com os que seguiam o exemplo do primeiro homem e da primeira 
mulher, correu Seca e Meca, peregrinou por toda Europa para 
descobrir onde estava aquela que lhe traziam o coração em tal 
estado, que era mesmo uma máquina de vapor de alta pressão. 
Achou-a afinal lá nos domínios do czar de todas as Rússias. O 
celibatário por excelência interessou-se pela bela e rica polaca 
Eveline Hanska, quando esta pertencia a outro. O seu livro 
intitulado La Recherche de l’absolu foi escrito sob os encantos de 
suas primeiras entrevistas com essa dama, com as preocupações que 
ela lhe deixara, e dedicado ao esposo da mulher que estava 
destinada para vingar o seu sexo, subjugando aquele inacessível 
coração. Quinze anos depois que a vira em Genebra pela primeira 
vez, o Fisiologista do Casamento trocou a vida aventurosa ou 
monótona de um celibatário pela poesia e religião do amor paternal. 
 
Este exemplo fala mui alto a favor das belas; que elas o não percam 
nas suas teses amorosas; e fujam os nossos celibatários do tardio 
arrependimento de Balzac, se não foi a paixão que o deteve durante 
quinze anos à espera de um sonho, que se realizou, sim, mas 
quando a morte já o seguia à mão tente. 
 
É bem natural que tanto os 38 casáveis, como as moças que leram a 
minha estatística, esperassem que eu a completasse com os nomes 
próprios; tenham, porém, paciência, que minha humildade não 
chega a tanto. Já fiz o que pude, o mais fica lá por sua conta. 
Somente acrescentarei que há ainda contra o estado celibatário dos 
nossos representantes inúmeras queixas de proprietários e 
fornecedores, pela economia que fazem vivendo aqui na Corte 
colegialmente, em turmas de dois, e algumas de maior número. 
 
Estava sofrendo um pequeno incômodo nos pés sem reparar no que 
fosse; voltando-me para esmurrar o meu charuto na beira da mesa, 
dei com os olhos num gato ruivo de olhos chamejantes, coisa 
medonha, que me estava a arranhar! Tirei-lhe da peçonhenta boca 
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um papel que trazia, que é fragmento de algum jornal, e de cujo 
título não restam mais que as letras “décima pacotilha”. 
 
Nesse papel leio que ando muito insípido, árido como um 
matemático, e que estou lambendo por dentro os vidros da botica 
ministerial, que outros apenas limpam com a língua por fora. 
 
Ora, eis aí a retribuição que me dão por esta devoção que tomei para 
servir-lhe, mas que passando por esta via pública fica sob o usufruto 
de todos! 
 
Ora, não há nada mais atroz que maltratar-se com tanta aspereza 
um pobre homem que se levanta para servir a amigos, indiferentes e 
inimigos, 
 

Quando a manhã com dedos corderosa 
Vem as portas abrir ao sol que acorda; 

 
e que começa muito cedo a sua inocente e honesta tarefa, 

 
Quando todo o mortal espreguiçando 
Estira os braços, pálpebras desgruda 

Põe o fito no almoço... 
 
Voltaire dizia ao seu co-filósofo Diderot: “Amemo-nos uns aos 
outros... porque, se nós nos não amássemos, quem diabo nos 
amaria!” Não sei por que o meu desapiedado crítico, cuja cabeça, se 
fosse contemporânea da de Lavater, teria sido apresentada como 
tipo, a par da de Jules Janin, não há de compadecer-se dos pobres de 
espírito, e honrar a nobre classe de cronista a que se dignou 
pertencer. Cada um enterra seu pai como pode; digo como Alfred de 
Musset: 
 

Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre. 
 
Eu matemático, eu ministerial quand même! Não é a primeira vez 
(dizia-me um sujeito muito ledor de quanta raridade se publica em 
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letra redonda) que esse engraçado me dirige alusões, e como que 
procura denunciar-me não sei a que Ferrabrás. Se eu, fazendo juízos 
temerários, procurasse também descobrir se o maldizente é algum 
Dr. Purgant, seria bom? Não viriam logo com algumas histórias 
muito cediças de artigos de mesa-redonda, com as consignações 
deste e daquele, com a amizade de certo publicista mirim ao Sr. 
Ministro do Império, e outras lamentações deste gênero? 
 
Agora leio mais que também se me dá como aposentado, 
acrescentando-se si et quantum. Alto lá! Sr. da mula russa. Eu tenho 
dito que vivo como um Diógenes, e que não me envolverei nas 
questões odiosas dos nossos partidos políticos; mas isto não quer 
dizer que me dou por inválido. Ainda pode ser que, visto não serem 
o patriotismo e o estudo patrimônio exclusivo de alguém, que um 
dia queira aparecer, para legar ao meu pequerrucho um nome 
menos obscuro; não me vá já lançando nas suas tábuas de proscrição 
sem ter certeza e estar muito longe de saber quem é este seu 
humilíssimo próximo. E como até hoje nada tenho obtido nem 
gozado na indolência, já me vou preparando para esse futuro 
brilhante. 
 
Estou estudando com a mais acurada reflexão o regimento da 
Câmara temporária, e espero em Deus que o passarei todo para a 
minha memória. Creio que li em Cousin, em um dos seus dois 
volumes sobre a instrução pública na Prússia (se me engano peço ao 
ilustrado Sr. Dr. Otaviano que o declare em um dos seus próximos 
artigos); creio que é Cousin quem diz que não há conhecimento mais 
fértil do que aquele em que se é profundo. Pois bem; se Cousin não 
é algum zote, eu sabendo, como se pode saber a fundo uma Ciência, 
o regimento interno da Câmara dos Deputados, espero que primarei 
entre os parlamentares meus coevos. 
 
Não estou em serviço ativo de alguma milícia política, estou cá do 
meu honesto retiro vendo quem salva e quem compromete o país. 
Depois que o regimento que estou estudando me abrir os olhos, se 
me resolver a despir estes trajes filosóficos, e trocar meu casacão por 
alguma gôndola ou paletó, hei de então oferecer-me para servir à 
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política do meu país, na razão da minha capacidade, exígua como é 
e há de ser. 
 
Por ora não compreendo os partidos, vejo-os discutindo por 
palavras, e eu não acredito senão em fatos. Leia-se esse brilhante 
discurso de Montalembert, e aí se encontrarão verdades que me 
parecem de uma imediata aplicação aos nossos partidos, às nossas 
lutas políticas. Esse discurso não agradou a ninguém da Assembleia 
francesa, era isso muito natural. 
 
Montalembert não agradou porque disse a verdade, porque, como 
dizem os jornais franceses, possui em alto grau a propriedade de 
ferir a todos, de irritar a todos os partidos e desagradar aqueles 
mesmos a quem quer defender. Aos legitimistas atirou em rosto 
uma teoria mais que afoita, segundo a qual não há governo legítimo 
senão o que é possível. A Thiers dirigiu um sermão agridoce sobre 
as coalizões, que desde o começo da Revolução Francesa têm 
sucessivamente sustentado e abandonado Luís XVI, Dumouriez, 
Lafayette, Robespierre, Barras, Bonaparte, Napoleão, Carlos X, 
Luísfelipe, Lamartine e Cavaignac; tão recheado de epigramas foi 
esse discurso que o orador, tendo depois querido apertar a mão a 
Thiers, este voltou-lhe as costas diante de cinquenta pessoas, 
dizendo-lhe que se exprimira de uma maneira indecente a respeito 
dos seus colegas. Quanto ao presidente, a quem defendia, declarou 
que não aprovava o seu passado e não garantia o seu futuro; que a 
dotação não era coisa que se pedisse, mas que, tendo sido pedida, 
não devia ser recusada. 
 
Mas foi porque feriu tantas suscetibilidades, e atacou as paixões de 
todos, que o homem disse o que convinha que a França ouvisse. 
Todos querem a autoridade muito respeitada, mas quando estão de 
cima; é uma planta que todos desejam, mas que cada partido não 
quer senão plantada no seu jardim. E sem respeito à autoridade, 
como pode haver ordem e moral pública? 
 
Como Montalembert, antes quero que me chamem com o apelido 
que quiserem, do que andar cortejando a paixões loucas, do que ser 
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escravo dos ódios, dos preconceitos, das prevenções e das ambições 
que em excesso predominam no seio dos velhos partidos. 
 
Se não estou enganado, a fala com que a Coroa abriu hoje a terceira 
sessão da oitava legislatura da Assembleia Geral é um documento 
da mais alta importância, que, desviando-se das frases já 
estereotipadas para as peças deste gênero, anuncia uma política 
fecunda em interesses muito reais para o país, uma política que 
deixa o vago e controverso para obter o definido e incontestável, 
que deixa o especulativo para empregar-se no que é palpável e 
positivo; que evita as questões de que se alimentam as paixões 
políticas para chamar a um centro todos os brasileiros que não 
queiram ser escravos dessas paixões. 
 
Se esta não é a inteligência óbvia dos dois seguintes tópicos, está 
provado que sou ainda mais míope do que me reconheço: 
 
Esforcemo-nos, pois, em obter o concurso de todos para o bem de 
todos, preferindo à discussão de princípios abstratos de política a 
dos remédios, para as primeiras e imediatas necessidades do país. 
 
Augustos e digníssimos senhores representantes da Nação, unamos 
os nossos esforços para desenvolver e consolidar as nossas 
instituições, a cuja sombra temos atravessado unidos e em progresso 
mais de um quarto de século, livres das grandes tempestades 
revolucionárias que têm abismado outros países, para reunir em 
torno delas todos os brasileiros, e fazermos à terra que nos viu nascer 
todo o bem que ela de nós espera. Conto para isso com a vossa 
patriótica e leal coadjuvação. 
 
Não sei que mau gênio persegue o nosso Arsenal de Marinha! Não 
falta inteligência, não falta dedicação em seu chefe; todavia os seus 
trabalhos poucas vezes saem perfeitos. Não pode deixar de existir aí 
algum vício radical, a que o governo devia aplicar a mais acurada 
atenção. Os fatos aparentam um atraso e fraqueza que se não 
compadecem com o estado real do país. 
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A corveta D. Januária desarvorou indo a um largo com vento N.O. e 
algum mar. O mastro do traquete, que se supunha bom, estava 
carcomido do cupim. Caído aquele, foi-se o mastaréu de gávea, e 
ficou a corveta impossibilitada de seguir viagem. 
 
O brigue Callíope, que também fazia parte da divisão naval, teve 
ordem para vir em conserva da Januária, e tão de perto a quis de si 
que abalroou com ela, agravando-lhe os incômodos e saindo 
também com mossa do encontrão. Os escaleres foram-se, e quem diz 
escaleres diz mais impossibilidades. Temos reparos para dois meses. 
 
Se, porém, o governo quiser substituir aqueles navios, aí tem 
prontos a corveta Bertioga e o brigue Cearense, além do Pedro 
Segundo, ao qual só falta receber munições. 
 
O novo banco só espera para incorporar-se e começar sua existência 
mercantil pela aprovação do governo a quem foram submetidos os 
estatutos. O conselho de direção foi nomeado sem mais nenhuma 
dissidência. Consta-me que foram propostos para gerentes João 
Inácio Tavares e Isey Levy. O conselho ocupa-se com a confecção do 
regulamento interno; e logo que baixe a aprovação do governo, terá 
de convocar a Assembleia Geral para a nomeação dos dois gerentes. 
 
Enfim, apareceu a escolha de senadores sobre que já se faziam mil 
conjeturas, todas elas só baseadas na fantasia de cada um dos 
pensadores. Não me cabe emitir juízo sobre os escolhidos, porque é 
negócio esse muito melindroso. Não posso, porém, deixar de notar-
lhe o triunfo que a constância e coragem cívica do conselheiro 
Montezuma obtiveram contra mil dificuldades. Quando um homem 
da importância do Montezuma se viu atirado aos lobos por um 
partido, que lição profunda não devem daí tirar os que se lançarem 
nos mares tempestuosos da política? Se ele com perseverança 
venceu, poderão o mesmo os que não tiverem por si uma vida 
pública tão notável, igual e fundada confiança em si? Eis aí o que 
são os partidos. 
 
Vou concluir com a triste verdade de todos os dias. Morreram: 
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Em 26 de abril – 30 pessoas, sendo três de febre amarela; 
Em 27 de abril – 32 pessoas, sendo seis de febre amarela; 
Em 28 de abril – 37 pessoas, sendo nove de febre amarela; 
Em 29 de abril – 36 pessoas, sendo duas de febre amarela; 
Em 30 de abril – 30 pessoas, sendo 10 de febre amarela; 
Em 01 de maio – 27 pessoas; 
Em 02 de maio – 29 pessoas, sendo seis de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 04/05/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA CARTA 
 

Corte, 10 de maio de 1851: 
 
“É para admirar como o tempo se passa em Roma”, disse Plínio 
escrevendo a Minúcio Fundano. “Se tomares cada dia de per si, não 
há um só que não seja cheio; se os tomares todos juntos, ficarás 
admirado de os achar vazios.” Esta amabilíssima cidade do Rio de 
Janeiro, este Eldorado do nosso preciosíssimo Brasil, é, em matéria 
de novidades, uma perfeita antítese da capital do mundo cristão no 
tempo de Minúcio. 
 
Passa a segunda-feira, vem a terça, e depois a quarta, chega a quinta, 
e logo no dia seguinte a sexta, e o pobre cronista, obrigado a aviar a 
encomenda num dia determinado, acha-se nesse dia sem uma sexta, 
sem uma quarta, e até sem uma terça de novidades. E, embora esteja 
estéril como as areias do deserto, vazio como um discurso dos 
nossos parlamentares na discussão do voto de graças, impertinente 
e de mau humor como a moça a quem a mucama quebrou o 
vidrinho de sua mais predileta essência, sabe que há de se dar a 
todos os diabos para ter espírito, ou supor que o tem, no dia em que 
se comprometeu para com o público. Pobres dos que remam na 
galés da imprensa! Nem mesmo o inexaurível Jules Janin deixa às 
vezes de assim exclamar. 
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Quando, porém, menos espera, quando já o cronista fluminense 
começa a dar tratos à musa para ver se poderá glosar a invita 
Minerva, sem mote e sem inspirações, é com cara de esfomeado, lá 
vem um dia da semana que vale por todos juntos. 
 
O que tenho dito é a história ingênua e fiel do que me aconteceu 
desta vez. Bem-vindo Teviot, que me livrou de uma quebra 
vergonhosa perante a turbamulta dos leitores do Jornal do Comércio 
do pecado de maledicência, cujo repertório é sempre fértil e 
inesgotável. 
 
O Teviot saiu em dias de abril, e por isso não admira a logração que 
pregou à caterva de curiosos e insofridos que o foram esperar além 
das boias, quero dizer, das balizas com que o ex-capitão do porto 
fixou os términos dos ancoradouros da nossa aurífera Alfândega. 
Era um gosto ver a cascuda da barca de vigia (perdoe-nos o seu 
amável comandante) toda ganjente, porque não menos de uns trinta 
botes lhe faziam roda, e não mais de cinquenta gentlemen de várias 
classes, capitalistas, negociantes, empregados públicos, 
despachantes, corretores e jornalistas, atulhavam a sua tolda, e 
estrugindo os ares com ruidosas gargalhadas (pelos logros que 
mutuamente se pregavam). 
 
Aí esperavam o Teviot: 
 

Uns por amigos, outros por parentes, 
Outros por ver somente... 

 
Per Baccho! Ali vem! ali vem! dizia um. Ali vem! ali vem! 
 
Numa consona voz todos soavam 
 
E até o bom Loureiro jurava vê-lo a 150 milhas de distância! Agora 
um copo de cerveja à saúde do Sr. B.*** que se não deixa lograr! Hip! 
hip! Hurrah! Hip! hip! Hurrah! 
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Os montes de mais perto respondiam 
 
Neste inocente e estrepitoso folguedo passaram até horas da noite os 
nossos gentlemen, que seguem à risca o preceito de 
Nicolau Tolentino:  
 

Nem sempre seriedade, 
Como nem sempre folia; 
Na discreta variedade 

Está do mundo a harmonia. 
 
Pelas 7 e meia horas, pouco mais ou menos, chegou-lhe o 
desengano, e quase todos se partiram gritando, ainda em coro: 
“Teviot! Ó! Teviot”. Houve uns dois ou três tão crentes, que lá se 
deixaram ficar de atalaia, com a heróica resolução de não desesperar 
antes que soasse meia-noite nos campanários da Igreja da Glória. Se 
o cumpriram não sei, e nem indaguei, porque pareceu-me escusado. 
Enfim chegou ontem o Teviot, e com notícias tão carrancudas para 
espíritos timoratos como o meu que, quando não tivessem ocorrido 
outros motivos, justificariam a sua demora, ao menos para mim, que 
comparei a celeridade da sua primeira viagem à de um mensageiro 
de boas-novas; bem que ontem me notassem que nem todos os 
portadores de notícias tristes andam com o vagar cênico desse que 
pesaroso e cabisbaixo vem dizer ao cioso Otelo as melancólicas 
palavras: “Sabes sofrer?” 
 
Com o Teviot chegaram os “leões” parlamentares (menos um!), que 
nesta quadra de prazeres, a par dos trabalhos sérios que a pátria 
exige de seus talentos, vêm também dar novo tom e mais brilho às 
sociedades dançantes. Se já não estivera reconciliado com os 
augustos e digníssimos que vieram no Paraense (apesar das 
espetadelas de certas agulhas ferrugentas que se meteram de 
permeio) agora não os temeria mais, porque os meus fashionables me 
não deixariam sem defesa. Houve logo quem lhes fosse falar na 
história dos tarecos, mas não pegaram as bichas e sinapismos. 
Responderam todos a uma com graça e galhardia: 
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Isso são gracejos toleráveis, inofensivos, porque não desconhecem a 
nossa bizarria e bom gosto, e o conceito em que nos têm as belas. Os 
tais misteres de um habitante dos trópicos não são mais do que 
lembrança de algum ginja, que julga que todos são “equatoriais” 
como ele. Não há uma só flor do mundo elegante que ignore que 
nosso temperamento, altamente privilegiado pela natureza, vive 
bem em todos os climas e amolda-se a todos os usos; elas sabem que 
não usamos de trastes que não transitem pela Alfândega. E, pois, 
viva o nosso janota. 
 
Continua o furor bailante com tal intensidade que se pode temer 
que daí venha a nascer alguma febre simples ou mista, conforme for 
só devida a alguma das três espécies – valsa, polca e contradança –, 
ou às suas possíveis combinações. 
 
Não leve a mal algum Esculápio esta minha nova classificação de 
febres. Aprendi-a com certo doutor homeopata (ah! se eu pudesse 
dizer o seu nome!), que, sendo chamado em 1850 para ver um 
doente que se presumia mordido da bicha, disse-lhe: “Não creia 
nessas distinções que por aí fazem alguns pedantes de febre 
amarela, febre encarnada, febre preta. A febre, homem, se aparece 
de manhã, é matutina, se aparece à tarde, é vespertina, se à noite, 
noturna.” 
 
Apesar do meu conhecido jarretismo, não sou daqueles ou como 
aquelas que se revoltam contra os devaneios da sociedade, depois 
que por inúteis esta os abandona. 
 
Não imito o esdrúxulo filósofo dos nossos tempos que, em um baile, 
o que mais sentia era a dor que lhe causava a ideia da imensa 
quantidade de carneiros sacrificados à casquilharia das luvas de 
pelica. 
 
Não posso tolerar a hipocrisia com que certa presumida matrona, 
que já está entre duas idades, prega contra a licença das folias 
dançantes, e revestindo-se de toda a gravidade diz que nem em sua 
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livraria permite o contato dos autores machos com os autores 
fêmeas. 
 
Não aconselho que os nossos vigários imitem o cura de Bellebat, 
que, para evitar que nos festins houvesse alguma indecência, tocava 
ele próprio o violão e fazia dançar os seus paroquianos. Mas 
também não posso deixar de perguntar a certos rigoristas se quando 
eles pregam do púlpito contra a dança e os prazeres humanos não 
os espera lá no refeitório um suculento jantar ou gorda ceia. 
 
Não gasto o pouco de latim que sei em declamar contra a dança e os 
dançadores. Bastam os censores, os jesuítas, os ignorantes, os 
malévolos e invejosos para tornarem aflitiva a vida que passamos 
neste vale de lágrimas. 
 
Recomendo sempre aos que me escutam que gozem o mundo, 
porque fugaces labuntur anni. 
 
Vou ainda mais longe, e afirmo que o uso dos bailes se pode 
sustentar com a história sagrada. Onde foi que Jesus Cristo dignou-
se fazer o seu primeiro milagre mudando a água em vinho? Não foi 
no meio dos prazeres inocentes de umas bodas de aldeia? Se em 
Canaã se bebesse um pouco mais, não é de crer que depois do 
banquete se teria dançado? Como, pois, censurar aquilo que o filho 
de Deus autorizou, senão com o seu exemplo, pelo menos com a sua 
presença? 
 
Remontemo-nos a uma época mais remota. Por que meio Davi 
começou a sua fortuna? Não foi como trovador ou menestrel do rei 
Saul? Feito rei, não dançou ele mesmo diante da arca sagrada? 
 
A estes argumentos, que nos fornece o filósofo Macedônio, acrescem 
muitos outros que sustentam os bailes como um meio moral, 
político e econômico. Já em outra ocasião ponderei os recursos que a 
política interna e a externa tiram das fascinações de um baile. Agora 
só alegarei que eles, aproximando os grandes com os pequenos, os 
fidalgos com os plebeus, concorrem eficazmente para manter em 
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doce combinação a dose democrática com a dose monárquica que 
existem em nossa constituição política: reunindo debaixo do mesmo 
teto, e obrigando o saquarema e o luzia, o cabeludo e o liso, o 
cabano e o bem-te-vi, a dançarem na mesma sala e ao som da 
mesma orquestra, acostumam estas diferentes espécies de animais 
do Brasil a viverem sem se devorarem uns aos outros; aproximando 
os homens das mulheres, quaisquer que sejam as suas condições 
físicas e morais, apresentam os contrastes da natureza viva, dividem 
as fortunas, promovem a suave harmonia dos dois sexos, e 
multiplicam, como Deus quer, a espécie humana; favorecendo o 
consumo dos objetos do tom ou de luxo, animam a indústria e o 
comércio, e tornam-se por este modo tão protetores do progresso 
material do país como provado fica que o são da sua civilização 
política e moral. 
 
Mas todas as medalhas têm o seu reverso: tudo neste mundo tem 
limites que se não podem exceder. Quem escreve muito cansa, quem 
come muito tem indigestão, se não morre apoplético: muito sangue 
faz pletora, muita luz cega, quem lê muito treslê. 
 
Assim é que os bailes, cujos benéficos e vantajosos efeitos acabo de 
sucintamente considerar, podem tornar-se fatalíssimos à saúde, e 
degenerarem em um veneno corrosivo da moral pública, da 
felicidade doméstica e da fortuna privada, se forem usados 
imoderadamente, e se o luxo e as continuadas despesas de 
transporte não estiverem em relação com os meios pecuniários deles 
e delas. 
 
Não pretendo que todas as moças adotem a mediania que Fénelon 
aconselha para o seu vestuário, isto é, que não se mostrem sem 
gosto e desalinhadas, mas que evitem no seu exterior toda a afetação 
de galas e de fausto. É, porém, incontestável que a maior parte das 
nossas belas Terpsícores e de seus mais elegantes pares não podem 
desviar-se do meio-termo que tão razoavelmente recomendou 
Fénelon como regra de todos os tempos e de todas as sociedades, 
sob pena de sangrarem mortalmente na veia d’arca de seus maridos, 
pais, irmãos ou parentes. 
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Então o luxo e os prazeres, já não correspondendo às posses daquele 
que os quer ostentar e gozar, longe de serem lícitos e salutares, 
corrompem os bons costumes de uma família ou de uma nação 
morigerada, excitam a cobiça, acostumam às intrigas e às baixezas e 
solapam pouco a pouco os alicerces da probidade. 
 
No tempo que eu era gente, como dizia minha avó, não tinha a 
demasia de ir a todos os serões, teatros e bailes. Os aluguéis dos 
carros e as gorjetas que (tomem este conselho que é de homem 
experimentado) nunca se deve deixar de pagar aos boleeiros do Sr. 
Major, esvaziavam-me muito a tísica bolsa e punham-me em severa 
abstinência por muitas semanas. Poupava o meu fatozinho de ver a 
Deus (que não tinha outro com que aparecer às moças) com o 
mesmo cuidado com que a dita minha avó (Deus lhe fale na alma!) 
alisava as suas brancas respas, e guardava o seu relicário. Porque, 
como de si confessa o Braz Tisana, a respeito de fundos estou 
sempre debaixo. 
 
Não tinha o perigoso desejo de ir a todas as funções, e, se o tivesse, 
ainda em minha avó achava uma excelente receita para curá-lo, a 
mesma que se aprende em certa farsa muito conhecida. Ia só ao baile 
da Praia Grande (já se vê que o meu tempo não vai muito longe), 
porque podia ir de jaqueta, e usavam da doce violência de me não 
consentirem luxo; e porque sobre isso a viagem custava-me somente 
a taxa da falua ou da barca, e poupava uma ceia, que a tinha em casa 
do amigo onde pernoitava. 
 
Por que não faço eu uma viagem no Teviot, apesar das maravilhas 
gastronômicas que dele contam os nossos elegantes parlamentares? 
Por que não vou eu assistir à exposição de Londres, que começa 
impreterivelmente no 1º do corrente, tendo somente havido a 
alteração de transferir-se a viagem da rainha do dia 15 para o dia 25 
de abril? Por que não vou eu a Leiria ou a Coimbra dizer ao 
Saldanha que caiu na maior das bernardas? 
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Pois é por essa mesma razão, que escuso dizer, que as damas e os 
galãs devem corrigir-se do vício de ir a todos os bailes, per fas ou per 
nefas. Escolham o que mais convenha ao estado das finanças 
paternas. Não podem ir ao aristocrático Cassino? Vão ao Campestre, 
onde gozarão delícias indizíveis; ao Campestre, que reúne o útil com 
o agradável, e é a imagem fiel de uma festa de Flora, como em outra 
ocasião prometo descrever. 
 
E se não fossem os bailes, o que seria do bom povo fluminense? 
Quando teremos representações líricas! O Dionísio da Vega, que 
daqui saiu em 13 de janeiro encarregado dessa importante missão, 
adoeceu em Londres da gripe, e atrasou por isso a sua viagem. Só 
em 30 de março saiu de Paris para Marselha, donde devia dirigir-se 
por mar para Nápoles. 
 
As cartas do nosso saudoso vate Magalhães alcançam a 23 de março. 
Como ainda não tinha recebido instruções, e o principal do negócio, 
que é o argent comptant que vai por mão do Dionísio, nada tinha 
concluído e mesmo pouco adiantado. 
 
As notícias que ele nos adianta podiam ser mais aterradoras para os 
dilettanti. Diz que não lhe será possível contratar cantores de 
nomeada por uma razão de estucha, porque esses ganham na Europa 
mais do que a nossa ópera lhes pode dar. Acrescenta, ó! dor! ó! 
vergonha! que os estragos que na extinta companhia italiana fizera a 
febre amarela e os calotes que aqui têm levado muitos artistas, 
aumentavam consideravelmente as dificuldades que lhe era preciso 
e esperava vencer. 
 
Se suas esperanças não forem malogradas, mandar-nos-á uma 
companhia, que, posto não seja composta de estrelas, será muito 
superior às que temos tido. O mais dificultoso de obter será o tenor; 
e como prova da escassez que há destas vozes, aponta o fato de 
achar-se o Marinangeli, que todos conhecemos, contratado como 
primeiro-tenor (!!) em Veneza. 
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Creio que ninguém mais duvidará da sinceridade e eficácia com que 
o governo imperial tomou a peito a repressão do tráfico de escravos. 
É tempo de amigos e inimigos lhe fazerem a justiça que lhe não 
recusa a própria imprensa inglesa, que lhe não recusou Sir Milner 
Gibson na Câmara dos Comuns. É também tempo de se convencer o 
governo que lhe não é preciso, para dar provas de sua boa-fé ao 
estrangeiro, levar a repressão a ponto de espalhar o terror por 
nossas fazendas, pondo em risco a vida e a propriedade de seus 
proprietários. Diligências, como as de Cabo Frio e Marambaia, 
sejamos francos, não devem ser repetidas. 
 
O cruzeiro brasileiro e nossas autoridades do litoral acabam de dar 
mais uma prova de seu zelo e probidade. O vapor de guerra Thetis 
deu caça a um iate negreiro que se embicou para a barra do 
Itabapoana (Espírito Santo), onde desovou 150 africanos. O alferes 
de um pequeno destacamento que aí existe repeliu a peita de 
6.000.000$, que lhe propuseram os contrabandistas, e apreendeu os 
negros, que foram trazidos pelo mesmo Thetis. 
 
Dias antes, tentou outro barco negreiro desovar em Manguinhos; 
sabendo, porém, que havia ali uma força que se não prostituiria ao 
seu infame dinheiro, mudaram de rumo os traficantes e lograram 
desembarcar a salvo 300 africanos na costa do Espírito Santo. 
 
É impossível, no extenso litoral do Império, evitar de chofre casos 
como esse que infelizmente acaba de acontecer. Mas a perseverança 
e decidida vontade do governo, se não forem contrariadas pelos 
excessos do cruzeiro britânico, acabarão dentro em pouco tempo 
com todas as especulações desse gênero, sem que seja preciso cair na 
exageração de que acima falamos. 
 
A questão Sentis está concluída, e, segundo se diz, de modo honroso 
para o Brasil e para a França. 
 
A fala do trono aponta em um de seus tópicos a urgente necessidade 
de leis que tendam a moralizar e instruir o nosso clero. Se nesta 
ocasião, tratando-se de prover a três dioceses que se achavam sem 
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prelados, a eleição do governo não recaísse em sacerdotes de 
morigeração, prudência e luzes exemplares, a contradição entre as 
palavras e os atos imediatos seria para cortar em agraço toda a 
esperança da regeneração da igreja brasileira. 
 
Graças a Deus, ela recaiu em três clérigos, dos quais ainda não achei 
quem maldissesse. Do Monsenhor Manoel Joaquim da Silveira, tão 
conhecido é o seu nome que dispensa qualquer outro elogio. O 
bispo eleito do Rio Grande, o Padre Feliciano José Rodrigues Prates, 
é homem honradíssimo, de uma vida admirada pelos fiéis que tem 
sabido resistir às tentações do mundo político, e merecer as bênçãos 
dos desvalidos por suas numerosas esmolas. Vive retirado em sua 
fazenda nas horas em que cessam suas obrigações paroquiais. O de 
São Paulo é parente do respeitável Senador Paula Souza, o que em 
nossa terra é já um indício que muito diz a bem das intenções que 
presidiram à escolha. É também respeitado por sua morigeração, e 
extreme de ódios políticos, porque nunca ingeriu-se em eleições, 
sendo seu único empenho como cidadão pregar contra o terrível 
recurso da resistência armada. 
 
Consta-me que se apresenta como candidato à senatoria, pelo Piauí, 
o Conselheiro Joaquim Francisco Viana. Tenho motivos para 
duvidar da lisonjeira notícia que li em um comunicado desta folha 
acerca do estado de saúde do estudioso brasileiro Francisco Souza 
Martins. 
 
Os vapores ingleses têm tido maré cheia de passageiros. O Tay 
chegou a Lisboa com 150. O Medway saiu da Bahia com 139, não 
podendo receber os que o esperavam em Pernambuco. 
 
Bateram a bota para o mundo da “verdade verdadeira”, de sábado 
passado até ontem: 
 
Em 3 de maio – 29 pessoas, sendo oito de febre amarela; 
Em 4 de maio – 79 pessoas, sendo seis de febre amarela; 
Em 5 de maio – 34 pessoas, sendo cinco de febre amarela; 
Em 6 de maio – 36 pessoas, sendo cinco de febre amarela; 
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Em 7 de maio – 44 pessoas, sendo três de febre amarela; 
Em 8 de maio – 27 pessoas, sendo quatro de febre amarela; 
Em 9 de maio – 22 pessoas, sendo dois de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 11/05/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA TERCEIRA CARTA 
 

Corte, 17 de maio de 1851: 
 
Muito naturalmente são as Câmaras que ora prendem a atenção 
pública. A quadra atual é essencialmente política; os bailes, os 
teatros, as filarmônicas preenchem os entreatos das sessões 
parlamentares; ao passo que divertem o espírito público de 
preocupações tão sérias, de esperanças tão falaces, ou de receios tão 
pânicos, contribuem poderosamente para as combinações da 
pequena e da grande política. 
 
As discussões desta semana corresponderam, termometricamente 
falando, à branda temperatura de 75 graus (Fahrenheit) que temos 
gozado logo após de um calor de 86 graus. Mas assim como o 
simples calor terrestre derrete os gelos das montanhas, mesmo 
durante a estação frígida, assim também, sem causa exterior, por 
uma exacerbação quase espontânea, quer na Sibéria, quer no 
Hindustão, houve algumas colisões com desenvolvimento de calor e 
luz. Como Vossa Majestade devora todos esses discursos sem fim 
(porque está provado que ninguém lê com mais atenção os jornais 
da Corte do que os roceiros dados à leitura), não é de mister que eu 
especifique fatos, e personalize as minhas referências. 
 
O começar desta semana parlamentar fez-me crer que ela seria toda 
consagrada à gente das tricas e alicantinas. Como se houvesse 
combinação prévia, que não houve, as duas casas dos parladores e 
parlamentares ocuparam-se com a aborrecida prosa do foro 
demandista. Os velhos discutiram sobre a conveniência de dar ao 
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governo autorização para organizar um regimento de custas, e 
marcar as férias ou licenciamento dos corpos judiciários. E o que são 
temperamentos! O Sr. Montezuma declarou-se “equatorial” nos 
meses de dezembro, janeiro e fevereiro; o Sr. D. Manoel disse que é 
essa justamente a quadra em que mais bem-disposto se acha para 
desenrolar as dificílimas meadas que a chicana sabe arranjar. 
 
Os moços (sem ofensa do Sr. Tenreiro Aranha e seus pares em 
idade) trataram de objetos análogos; do aumento indireto da receita 
municipal, exonerando as Câmaras do pagamento das custas nos 
processos em que decair o promotor e das meias custas nos 
processos dos pobres de dinheiro como eu; mas nem todos são tão 
ricos de paciência como este seu humilde Jó. 
 
Este projeto encerra uma segunda parte, que foi a mais debatida, e 
que mais rebuliço causou no mundo forense. Para compensação dos 
lucros que cessam com as custas que se quer abolir, e cuja perda é 
muito sensível a certos escrivães, propõe-se acabar com o privativo 
de que gozam alguns e que todos sirvam por distribuição. Eis aí está 
onde a medida toca na borbulha de muita gente. 
 
Como se tanto não fosse bastante para tocar o alarma em todos os 
esconderijos da chicana, o Senado mete-se ao mesmo tempo a 
discutir um projeto de julgamento por árbitros, cujo pensamento 
predominante era cortar as voltas à rabulice. O fato é que, nesses 
dias, debalde se procurava no Largo do Rocio, sob as arcadas do 
teatro ou nas casas de comeres e beberes que lhe ficam adjacentes, 
uma qualquer das pavorosas personagens que aí costumam postar-
se; desertaram todas para as galerias do Oriente e do Ocidente. E 
creia que no reino da estupidez, como o chamou o autor de um 
poema bem conhecido, não foram maiores o terror e a raiva quando 
se soube dos projetos de reforma do Marquês de Pombal. 
 
Ao notar-lhe os longos e numerosos discursos que sobre artigos cuja 
matéria é tão árida e positiva se pronunciaram, disse-me um sujeito 
muito avisado nestas coisas: 
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Em primeiro lugar, nestas questões de direito, os doutores que 
constituem a magna parte da Câmara temporária querem todos 
mostrar que são tenentes; em segundo lugar, o negócio dos escrivães 
é de suma gravidade, tem um alcance por aí além que você não 
pode compreender. Os escrivães são potências eleitorais, e ai dos 
futuros candidatos que lhes ferirem na veia d’arca! 
 
Espanta a indiferença, ou antes, a facilidade com que os nossos 
legisladores, ainda mesmo numa quadra cujas tendências são tão 
animadoras para a moralização e progresso material do país, votam 
loterias às dezenas! Pode-se dizer que as loterias são a nossa 
Califórnia, são as nossas minas mais produtivas. É a pedra filosofal 
que a nossa alquimia econômico-política chegou a descobrir, há já 
muitos anos. 
 
Entretanto, nada é mais certo do que o muito que esses jogos 
autorizados pelas leis concorrem para a desmoralização da nossa 
sociedade, para a miséria de muitas famílias, para animar a 
ociosidade e a ambição de ouro. Quantos inocentes não são por 
vezes privados do pão cotidiano, porque seu pai arriscou os últimos 
vinténs que lhe restavam em algumas dessas rodas da desgraça que 
lícita e ilicitamente correm todos os meses! 
 
E seja-me permitido mostrar a face ridícula desse quadro sombrio 
que todos conhecem, e cujo desenho, se agora o empreendesse, me 
levaria muito longe. Quem não tem assistido à representação cômica 
de algum desses jogadores de loteria, quando, já contando os contos 
de réis que vão receber do tesoureiro das loterias legais, ou de 
alguma dessas misteriosas que correm com aquelas em menosprezo 
das leis e com escárnio das autoridades, julgam-se outros tantos 
Cresos da noite para o dia, traçam logo o plano do seu novo teor de 
vida, questionam sobre o fausto que devem adotar em seu futuro 
tratamento, e figuram-se repimpados em ricos coches, salpicando 
lama, por essas charcosas ruas, nos míseros pingantes? 
 
E quando daí a dias vem a notícia fatal, quando todo esse fabuloso 
castelo de uma opulência quimérica parece que devia evaporar-se, o 
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nosso Pedro Sem resigna-se à sua pobreza real, dá de mão às suas 
pretensões aristocráticas, convence-se de que as loterias mais 
empobrecem do que enriquecem, que só pelo trabalho pode livrar-se 
da indigência, do vício e do crime, e talvez conquistar esses gozos 
que tanto o fascinam? 
 
Pelo contrário, ei-lo logo procurando o anúncio que, para iludi-lo, 
espertamente nesse mesmo dia se publica da próxima partida em 
que pode haver toda a fortuna, que já era sua, e que o inesperado 
azar lhe veio roubar! 
 
Eis os benéficos efeitos que na economia e moralidade do povo 
produzem as loterias, e todavia já lá passaram em segunda 
discussão na Câmara temporária não menos de trinta e três! Se os 
fins sempre justificassem os meios, essas seriam mais que lícitas, por 
serem destinadas a socorrer várias matrizes e estabelecimentos de 
caridade. 
 
Dizem os poetas que, quando a Ulisses se ordenou marchasse para o 
cerco de Troia, se fingira ele de louco, de sorte que os enviados o 
foram achar a lavrar as areias movediças de uma praia de mar. Para 
reconhecer a realidade de sua loucura, diz a mesma tradição, 
puseram o seu jovem filho Telêmaco sobre o sulco, e ele traiu-se, 
desviando imediatamente a charrua. Há muitos anos que estamos 
imitando, em larga escala, o ato singular que o sábio filho de Laertes 
julgou a melhor prova de loucura. Mas a nossa loucura é ainda 
maior do que aquela que os poetas atribuem ao rei de Ítaca. Não 
temos a mesma sensibilidade que ele; nossa charrua tem passado 
por sobre milhares de filhos e irmãos, e só agora... (quem sabe se me 
engano?) queremos desviá-la e voltar à plenitude de nossas 
faculdades. 
 
Já se vê que falo na nossa loucura política, que nos tem dividido, 
irritado e armado uns contra os outros, não por amor de questões de 
vital interesse para as três fontes de nossa riqueza – agricultura, 
comércio e indústria –, mas por causa de idealidades de organização 
social, que fascinam o povo, que o entusiasmam, mas que em vez de 
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trabalho, pão barato, sossego e comodidades só lhe dão fadigas, 
fome, desgraças e contínua agitação. 
 
Almejo pelo dia em que os que na imprensa representarem as 
opiniões divergentes troquem os títulos – Constitucional, Liberal, 
etc.–, por estes, muito menos deslumbrantes, mas muito mais 
significativos – indústria, agricultura, comércio, colonização –; 
almejo pelo dia em que sob estas bandeiras, com suas variantes 
ampliações ou restrições, se deem os combates pacíficos e legais 
entre as individualidades políticas. Faço votos para que os nossos 
estadistas, em vez de se disputarem o poder para ampliar ou 
restringir, conservar ou deitar abaixo certas leis, porque nelas acham 
mais ou menos bem combinadas a influência da autoridade e a do 
povo, se distingam e se combatam por princípios tão reais, e de 
resultados tão positivos e estimáveis como os que separam um tory 
de um whig, ou um Lord Stanley de um Lord John Russell. 
 
A fala do trono, seja ou não seja mais do que o pensamento 
ministerial, ressumbra, em cada uma de suas palavras, o 
pensamento de uma política eminentemente conciliadora, 
eminentemente protetora dos interesses morais e materiais do país, 
que se contém nos três símbolos que acima indiquei, e que até hoje 
não têm merecido o empenho principal e predileto de nenhum 
ministério. As paixões dos partidos, seus velhos preconceitos e 
caprichos nos têm até agora levado pelos andurriais da metafísica 
social, que uns apelidam de conservadora ou ordeira, e outros de 
reformista ou liberal. E as estradas, os canais e a indústria das 
províncias aí estão, ou esquecidas, ou entregues à ação fraca e 
disparatada das assembleias provinciais, que obram quase sempre 
sem atenção às conveniências gerais, sem atenção à unidade 
nacional, que muitas vezes erram ou por paixão ou por espírito de 
patronato, mas que também não recebem do centro um impulso que 
os faça seguir pela verdadeira direção, nem uma luz que lhes alumie 
o caminho. 
 
Enquanto uns sonham com a reforma desta ou daquela instituição 
política, e outros não dormem para vigiá-la e só cuidam de pôr-lhe 
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bons contrafortes, os agricultores dão-se aos diabos porque as 
chuvas lhes embargam os gêneros nas estradas, os consumidores 
porque compram por dez o que lhe custaria cinco se não fora aquele 
motivo; as nossas minas jazem desprezadas ou desconhecidas; os 
nossos rios e sertões conservam-se virgens e inúteis para a 
civilização; os costumes e sentimentos do povo se corrompem por 
falta de educação; a nossa mocidade não tem escolas e mestres 
hábeis que formem o seu coração, que cultivem o seu espírito, que 
lhe façam conhecer e amar o país, que enfim a leve pela senda da 
civilização com a rapidez das gerações europeias. 
 
Pode ser que me engane; porque, além do mais, falta-me a previsão 
de um homem assaz experimentado em tomar o pulso aos 
deputados, em descobrir nas suas fisionomias, gestos e palavras, 
seus recônditos sentimentos; porque, enfim, falta-me o decano dos 
taquígrafos, o estimável Camilo do Rosário Guedes, vítima do 
flagelo de 1850. Quão longa e impertinente não seria a minha 
digressão se agora pretendesse descrevê-lo em uma de suas 
respeitáveis atitudes de oráculo, quando consultado por algum dos 
seus colegas sobre o desfecho provável de uma discussão que 
apenas começava! 
 
Pode ser que me engane, dizia eu; mas até este momento tenho o 
discurso da Coroa como a expressão de uma nova e forte convicção, 
como fiel intérprete das tendências que ora mostra a sociedade 
brasileira, como o anúncio precursor de uma política que terá por 
fito a educação moral e intelectual do povo e a satisfação das 
necessidades de nossa lavoura, indústria e comércio. 
 
Os projetos de resposta a esse, para mim, importante documento já 
foram apresentados em ambas as Câmaras, e quer uma, quer outra 
comissão, não fez mais do que pôr na boca do Senado ou da Câmara 
as palavras que à Coroa dirigiu a representação nacional; qualquer 
das duas respostas é uma fidelíssima paráfrase da fala imperial. 
Neste fato, que aliás muito pouco ou nada tem de extraordinário, 
vejo a prova do acordo em que as Câmaras estão com o governo 
sobre o pensamento dominante do discurso da coroa, e a vantagem 
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de simplificar-se essa discussão, reduzindo-a aos termos de uma só 
das duas peças, a fala e a resposta, que é dela uma cópia quase 
idêntica. 
 
Como exemplo de sublime reserva diplomática, recomendo-lhe o 
período da resposta do Senado relativo às nossas relações com as 
repúblicas do Prata. Qualquer dos seus três signatários: Honório 
Hermeto, Visconde de Olinda e Limpo de Abreu, se amanhã subisse 
ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, não se acharia no menor 
embaraço para seguir política inteiramente oposta à do atual 
ministro. Não sei por qual dos dois cacórios, se pelo primeiro, se 
pelo terceiro signatário, foi confeccionada aquela primorosa peça de 
refolho diplomático. Se a fala do trono foi nessa parte tão 
habilmente construída quanto o podia ser, a resposta não lhe ficou 
atrás. Entretanto, acredito que os dois diplomatas autores daquela 
esfinge estão de perfeito acordo com a sábia direção que o governo 
imperial deu às questões do Prata, a respeito das quais sobretudo é 
de esperar que se obtenha a concórdia tão prudentemente 
aconselhada na fala imperial. 
 
Ouvi a este respeito uma opinião por demais extraordinária. 
Segundo ela, as conveniências do Brasil o levariam para uma aliança 
com o ditador de Buenos Aires, em troca da qual poderia obter que 
na América Meridional não houvesse mais do que duas bandeiras – 
a brasileira e a argentina –, estendendo cada uma delas o seu 
poderio além dos limites atuais. É um sonho arrojado, que além da 
monstruosidade da aliança necessária para a sua realização 
encontraria todos os obstáculos que se podem opor a uma conquista 
impossível. 
 
Deus queira que uma tal opinião, se é partilhada por algum homem 
notável, se manifeste na tribuna, para que o governo tenha ocasião 
de dar mais uma prova de suas benéficas intenções acerca das 
repúblicas vizinhas, intenções que a nada mais aspiram e devem 
aspirar do que a mútuas relações de boa vizinhança, e à conciliação 
de recíprocos interesses. 
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Veio a pelo falar nos projetos de respostas à fala do trono, como 
prova do fundamento das esperanças que nutro de que não será 
uma decepção, a nova política tão solenemente anunciada. Outros 
fatos se têm passado que tomo como indícios muito lisonjeiros. 
 
Bem que o ilustrado oposicionista, o Melo Franco, dissesse há dias 
com aticismo que não sabia quais eram os limites até onde era lícito 
levar a discussão de princípios abstratos, não vejo nisso uma sátira 
às palavras correspondentes do discurso imperial, mas tão somente 
um chiste de oposicionista, uma feliz inspiração que os oradores 
bem como os jornalistas poucas vezes sacrificam às conveniências, e 
mesmo aos seus sentimentos. Contra a má interpretação que a essas 
palavras se poderia dar, está a calma com que o orador tem 
procurado manter-se; e as palavras do chefe da minoria, o Souza 
Franco, que expressamente declarou-se firme no propósito de 
discutir sem ódios nem prevenções, de sopitar o ressentimento do 
passado para só curar de futuro do país, que a ele, como a todos os 
que não veem remédio a nossos males sem um abalo geral, se 
afigura aterrador, ou, pelo menos, pouco lisonjeiro. 
 
Mais do que estas boas disposições dos dignos oposicionistas 
significam alguns projetos ultimamente apresentados. Bem sei que, 
não sendo medidas concertadas com o gabinete, e apuradas pela sua 
experiência, valem pelos desejos que exprimem, pelas convicções 
que manifestam, pelo estímulo que dirigem aos que mais podem, 
mas não têm probabilidade de feliz sucesso. Mas já não é pouco; e 
essa sofreguidão, permitam-me o termo, é fiadora de que as vozes 
do trono e do país serão ouvidas pelos seus representantes. 
 
Os projetos a que me refiro são: um que apresentou o novíssimo 
Senador Jobim, e dois apresentados cumulativamente pelos 
Deputados Paula Cândido e J. J. de Oliveira, que a respeito de 
melhoramentos materiais andam agora, ao que parece, unidos como 
Pílades e Orestes (e Deus assim os conserve). O primeiro projeto tem 
por fim a criação de um Conselho de Instrução Pública na Corte; dos 
outros, um propõe a construção de uma estrada de ferro entre a 
capital do Império e a cidade de Mato Grosso, passando por Minas 
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Gerais e Goiás; e outro cria um Conselho Superior de Agricultura na 
Corte, e comícios filiais nas cidades e vilas mais importantes. 
 
A tal estrada de ferro tem, por ora, pouco mais possibilidade do que 
uma que quiséssemos construir para a Lua; mas é um pensamento 
grande, que poderá dar filhos que mais se sujeitem às condições 
atuais do nosso solo e recursos. As ideias consignadas nos outros 
projetos são decerto aproveitáveis, e seu objeto corresponde a uma 
das necessidades mais urgentes da nossa lavoura – instrução e 
auxílio. 
 
Caminhemos nesse rumo, que, além de ser o voto e a necessidade do 
país, não se estendem a esses assuntos as atuais dissensões políticas. 
Criemos trabalho para o nosso povo, honremos as artes úteis, que os 
empregos públicos já não bastam. É preciso destruir a convicção, em 
que muitos estão, de que o dinheiro que se recebe de um trabalho 
honesto deixa de ser honroso, é um salário humilhante, porque não 
sai dos cofres do Estado. 
 
Os trabalhos destinados a levar água a todos os cantos das ruas 
desta cidade, por outros tantos ramais que derivam do extenso 
encanamento de Maracanã, progridem com a rapidez que distingue 
todas as obras dirigidas pelo incansável engenheiro Tenente-
Coronel Frias e Vasconcelos. Esses condutos de derivação já estão 
concluídos no Largo do Rocio, e nas ruas que lhe são paralelas, até a 
altura do Teatro de São Pedro de Alcântara. 
 
O engenheiro, para facilitar os trabalhos, evitando o depósito do 
material e instrumentos em um ponto fixo, que faria perder muito 
tempo em transportes, e o poria à mercê dos particulares, não sendo 
possível construir vários telheiros para esse fim, teve a feliz ideia de 
empregar umas barracas volantes, que concordam exatamente com 
a descrição que li em um romance, das vinhas, ou barracas de 
guerra com que os antigos se aproximavam dos castelos nos ataques 
contra estes dirigidos, e dentro das quais também montavam os seus 
aríetes e outras máquinas de demolição. São barracas de madeira 
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com teto a duas águas, assentadas por meio de dois travessões de 
ferro sobre quatro rodas, das quais são aqueles eixos fixos. 
 
Tem havido pela imprensa uma polêmica que me parece pueril da 
parte daqueles que censuram o tenente-coronel por se atribuir 
exclusivamente a glória destes trabalhos, e que a pretendem reverter 
também exclusivamente para outros e para o Sr. Ministro do 
Império. Que o atual ministro é digno de louvor pelo zelo com que 
se tem interessado por este e outros melhoramentos da cidade a 
cargo do Coronel Frias é fora de dúvida; mas que o mérito da 
execução de obras tão importantes pertence exclusivamente ao 
engenheiro, debalde se procurará desconhecê-lo. O engenheiro tem 
encontrado da parte de sua excelência roda a boa vontade, inteira 
convicção das vantagens de uma obra tão grandiosa como o 
encanamento das águas de Maracanã, que, para assim dizer, vem 
colocar um chafariz junto à porta de cada cidadão; mas a perícia 
com que esses trabalhos se têm feito, as fadigas que tem suportado o 
engenheiro, a quem não assusta nem o sol, nem a chuva, para 
corresponder à confiança do governo, e ao anelo de uma cidade 
inteira; tudo isso nada vale aos olhos dos apaixonados antagonistas 
do Tenente-Coronel Frias? 
 
O que é de Deus a Deus, o que é de César a César. Louve-se ao 
governo, que o merece, como mereceram pelo mesmo motivo os 
seus predecessores, mas não se venha desgostar ao ativo engenheiro 
no momento em que ele multiplica esforços para satisfazer os 
desejos do governo, que quer este ano solenizar, por um modo tão 
útil e popular, o aniversário da Independência do Império, para 
satisfazer os desejos da população, que não admite mais demora do 
que essa já anunciada. 
 
Em dias do mês próximo, como terá visto anunciado por este Jornal, 
gozarão aqueles dos habitantes desta cidade que puderem e 
quiserem ir ao lugar do espetáculo um divertimento que se fará no 
Prado Fluminense, e que consiste em três diferentes corridas de 
cavalos. 
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Os cavalos até hoje inscritos para a corrida do primeiro páreo são do 
Cabo e pertencem: 
 
Esperança, ao Ministro inglês James Hudson. 
Sam Sly, ao Dr. Antônio da Costa. 
Gil Blas, a D. Stevenson. 
Loteria, ao negociante Cândido Ferreira. 
Antrim, a Luís R. de Souza Rezende. 
 
A entrada para este páreo é de 50$, e o prêmio consiste num vaso de 
prata do valor de 200$, que ao vencedor oferecerão os empresários 
do Prado. 
 
A segunda e terceira corrida serão de cavalos do país. 
 
O preço da entrada é o mesmo fixado para a primeira; os prêmios, 
porém, são diversos, e ambos de 100$. Já estão inscritos para a 
segunda corrida 8 cavalos, e para a terceira 5. 
 
Eu, que bem sabe tive sempre presunção de destro cavaleiro, e que 
gosto de amansar com as minhas chilenas certos animais bravios, 
quando estou em terreno próprio, e sinto-me disposto para esses 
exercícios, que são úteis ao corpo, e de que muito depende o futuro 
da raça cavalar em nosso país, tinha mandado vir de Inglaterra um 
dos mais afamados racers para ir correr o páreo, não duvidando dar 
o mesmo preço por que outrora se vendeu o célebre corredor 
Eclipse. Mas como é mais que certo que não chegará no vapor de 
junho, pretendo ser mero espectador, montado no mais barato 
lazarento que por aí encontrar; porque ou César ou João Fernandes. 
 
Nos meus apontamentos da semana acho, em seguida à notícia das 
corridas, a dos últimos despachos do Tesouro. Com toda a cordura 
peço desculpa para esta transição involuntária. Pode a alguns 
interessar a seguinte estatística: 
 
Foram por decreto de 10 do corrente aposentados três empregados 
do Tesouro e inscritos na folha, pela primeira vez ou como efetivos, 
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mais 86, a saber: nove primeiros escriturários; seis segundos; 21 
terceiros; 23 quartos; 23 quintos; dois ajudantes do escrivão da 
primeira pagadoria; um segundo escriturário, e um amanuense, 
despachados para o consulado. 
 
Estes algarismos têm ainda a seguinte explicação: Foram a concurso 
60, dos quais sete ficaram mamados. Não entraram em concurso e já 
praticavam no Tesouro seis, dos quais três ficaram mamados, e um 
foi aposentado. Eram já empregados no Tesouro 13, dos quais dois 
passaram para a segunda linha, a dos aposentados. 
 
Total: despachados 86; aposentados três; mamados 59. 
 
Ainda está para aparecer uma lista de graças honoríficas, ou como 
estas lucrativas, que não seja objeto de censuras e de queixas. De 
uma e outra coisa tenho ouvido a respeito destas nomeações do 
nobre Ministro da Fazenda. Sejam ou não fundadas, exame em que 
me não quero meter, porque cada um trate de si, que só Deus cura 
de todos, o que tenho por incontestável é que as intenções de sua 
excelência foram as mais puras, e que com consciência não cometeu 
nenhuma injustiça, nem absoluta, nem relativa. 
 
Acha-se nesta Corte o nosso esperançoso patrício F. A. de 
Varnhagen, que, depois de servir muitos anos na legação brasileira 
de Lisboa, passou para a de Madri, da qual se ausentou com licença, 
para vir a esta Corte, dizem que para apresentar o resultado do 
estudo e diligências de que o encarregara há tempos o governo 
imperial, acerca da história da América, e particularmente do Brasil. 
 
Fui obsequiado com dois volumes em oitavo, produto de suas 
lucubrações, cujo título basta para recomendá-lo a todos os nossos 
literatos, e particularmente aos que veneram as obras e a história 
dos seus compatriotas ilustres. O título da obra com que 
modestamente o Sr. Varnhagen acaba de enriquecer e ilustrar as 
letras brasileira denomina-se Florilégio da Poesia Brasileira. É uma 
coleção das mais notáveis composições dos poetas brasileiros 
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falecidos, acompanhada das biografias de muitos deles, e precedida 
de um interessante e bem-escrito ensaio sobre as letras no Brasil. 
 
Não menos de 14 portugueses desistiram das passagens que já 
tinham pago, e deixaram de ir no Teviot, por causa das cavalarias 
que lá em Portugal anda fazendo o Marechal Saldanha. Também só 
para ver as suas correrias não é preciso lá ir; vê-se em papel por 
400$., como o indica o anúncio hoje publicado nesta folha. 
 
A rapidez com que o Teviot se aviou para fazer-se na volta da 
Europa é digna de ser notada como exemplo edificante, e para 
render-se justiça às autoridades fiscais do nosso porto. Entrou no dia 
9, às 10 horas da manhã: foi para o seu fundeadouro da Ilha das 
Enxadas, descarregou a bagagem de todos os seus passageiros, o 
dinheiro e a carga que conduzia, deu entrada na Alfândega e no 
consulado, recebeu carga, despachou por aquelas duas repartições, e 
ao anoitecer do dia 11 tinha metido a bordo 540 toneladas de carvão. 
Satanás não é capaz de esfregar mais depressa um olho, a julgar pelo 
que se conta de sua agilidade. 
 
Tenho de pedir mil perdões ao meu simpático F. J. Fialho, que agora 
não me poderá negar que foi quem da outra vez me veio tomar 
satisfações pelo que aventurei acerca da viúva do Sr. Barão de 
Monte Santo. À vista de autoridade que tem fé pública, que 
particularmente merece-me a maior estima e consideração, retiro as 
infelizes expressões que de novo aventurei por ocasião de falar dos 
candidatos à senatoria do Piauí. E, visto que está provado o meu 
caiporismo sempre que me meto a falar de pessoas daquela terrinha, 
prometo nunca mais cair em tal, sem ter documentos que nem 
mesmo o meu simpático F. J. Fialho tenha dúvida em reconhecer 
como fidedignos. 
 
Não sou eu só que passo às vezes por contrariedades como essa que 
me opôs o chistoso Fialho. O Jornal do Comércio também às vezes é 
desmentido em seus vaticínios, bem que ninguém os faça com mais 
segurança. A discussão do voto de graças não começa segunda-feira 
na Câmara temporária; primo, porque os ministros estão presos no 
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Senado com igual discussão; secundo, porque o debate da Sibéria 
talvez concorra para diminuir muito o calor do Hindustão. 
 
De uma linda e respeitável passageira do Tay recebeu-se a notícia 
que abaixo transcrevo, graças à bondade do gentleman que com ela, 
para esse fim, obsequiou-me: 
 
Altomar, a bordo do vapor Tay, 8 de abril de 1851. 
 
O Tay chegou a Pernambuco de noite, e lá demorou-se somente 
duas horas. Tivemos até à Madeira, que deixamos anteontem (6), 
uma viagem de rosas. Até Pernambuco, perdemos duas pessoas de 
febre, um moço passageiro e um dos criados do vapor; houve mais 
dois ou três doentes, mas escaparam. Causou-nos isto bastante 
medo, porque, apesar do segredo que quiseram guardar, nossa 
curiosidade conseguiu infelizmente descobri-lo 
 
O tempo não podia ser melhor do que tem sido. Convida a mais 
alguma coisa do que comer, conversar e passear. Por isso tivemos 
um baile mascarado, cuja orquestra constou de uma gaita de foles e 
de um tambor; dois marinheiros tocavam modas inglesas e polcas, e 
por elas dançaram-se bem boas quadrilhas. O médico do navio 
apresentou-se no caráter de Robinson Crusoé, nome que Foe deu ao 
célebre marinheiro escocês Alexandre Selkirk, que depois de um 
naufrágio ficara abandonado por muitos anos na ilha de Juan 
Fernandez. 
 
Estivemos em São Vicente 24 horas a receber carvão. É lugar muito 
miserável: uma grande parte dos habitantes andam como vieram à 
luz. Aí recebemos dois passageiros, além de uns marinheiros 
náufragos que vão para a Inglaterra. 
 
Em Tenerife só nos demoramos uma hora. Recebemos mais 
companheiros de viagem, entre os quais Lord e Lady Eastner e sua 
comitiva. – A demora na Madeira foi de algumas horas. Pude ir à 
Igreja de N. Sra. do Monte. Para lá chegar é preciso subir-se uma 
imensa ladeira e isto a cavalo ou de palanquim. O palanquim é uma 
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espécie de cadeirinha, isto é, um leito portátil, com fundo de tábuas, 
que serve de assento, e um varal por onde lhe pegam os dois 
carregadores: quem neles vai leva as pernas ridiculamente 
espichadas.  
 
Subindo-se a cavalo, o sujeito que o aluga acompanha a pé o animal; 
se o cavaleiro mete a galope, lá vai o pobre ilhéu agarrado à cauda.  
 
A igreja é bonita e belíssima a perspectiva que dali apresenta a 
cidade do Funchal e seus arrabaldes. Na volta, fomos ver a quinta 
de um inglês: que habitação romântica e confortable! O dono faleceu 
há dois meses, e a família estava na cidade; mas os criados 
deixaram-nos ver a casa. A chácara é muito grande e guarnecida de 
um lindo e variadíssimo jardim: o ar que aí respirei era tão puro e 
suave, que inspirando-o parecia-me beber nele a saúde. 
 
Fomos também ao convento de Santa Clara ver o templo e os 
artefatos da indústria monástica. As freiras são bem falantes e 
desembaraçadas, e mostraram-se em dia com o que vai por este 
mundo: compramos-lhes flores de penas, que não são tão bonitas 
como as do Brasil, e obras de cera. 
 
Não gostei da gente da Madeira; é pedinchona a ponto de 
incomodar e chamar sobre si antes o desprezo do que a caridade dos 
viajantes. 
 
Os madeirenses são em geral feios, mas corados e corpulentos. As 
ruas da cidade são estreitas e calçadas de pedras miúdas. 
 
Lá recebemos mais 27 passageiros e três passageiras, entre as quais 
uma velha princesa russa que se destina a Lisboa. Dir-se-ia que este 
é o paquete dos aristocratas: da Bahia para Pernambuco fomos 
honrados pelos Visconde e Viscondessa de Abrantes; em Tenerife 
recebemos Lord e Lady Eastner; finalmente na Madeira tivemos a 
fortuna de ver entrar para a sociedade do Tay aquela vetusta 
personagem. 
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Já somos 160 a 170 passageiros, e não chegam os camarotes. O 
capitão cedeu o seu a Lord e Lady Eastner; e a criada grave desta 
dorme no salão. O doutor cedeu também o seu (por dez libras 
esterlinas) à velha princesa. Por toda a parte vê-se gente deitada: 
felizmente amanhã ficaremos livres de metade em Lisboa. 
 
Ia-me esquecendo gabar-lhe a boa vista que Tenerife oferece a quem 
a observa do mar: algumas pessoas que desembarcaram acharam a 
cidade asseada e bonita. 
 
Anteontem à noite, e ontem todo o dia, sofremos muito vento e mar. 
Todos tiveram repetição de enjoo, e nada parava em seu lugar: as 
ondas chegaram até ao convés, e o que nos valeu foi ser a nosso 
favor o temporal. 
 
– Abril 9 – Estamos à vista de Lisboa; daqui a uma hora entraremos. 
Os que aqui ficam estão muito satisfeitos; satisfação que não 
partilhamos eu e outros, porque temos ainda alguns dias de viagem. 
 
O tal Lord aí está beijando a mulher à vista de todo o Tay. Supunha 
eu que os carrancudos dos ingleses não tinham destes excessos 
amorosos... Mas agora me lembro que estão casados há seis meses e 
que a senhora está de esperanças (in an interesting situation); e se 
essas explosões de afeto são algumas vezes desculpáveis, as 
circunstâncias de Lord e Lady Eastner são decerto assaz atenuantes. 
 
Foram-se para o mundo da verdade verdadeira: 
 
Em 10 de maio – 23 pessoas, das quais três de febre amarela; 
Em 11 de maio – 28 pessoas, das quais três de febre amarela; 
Em 12 de maio – 32 pessoas, das quais quatro de febre amarela; 
Em 13 de maio – 22 pessoas, das quais cinco de febre amarela; 
Em 14 de maio – 26 pessoas, das quais dois de febre amarela; 
Em 15 de maio – 23 pessoas, das quais três de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 18/05/1851. 
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VIGÉSIMA QUARTA CARTA 
 

Corte, 24 de maio de 1851: 
 
Se esta crônica semanal fosse datada do Rio Grande do Norte, posto 
que escrita nesta boa cidade do Rio de Janeiro, em uma casa sem 
número e numa rua desconhecida, haveria nisso toda a propriedade, 
e até quer me parecer que pela primeira vez me acharia com algum 
espírito. Desde segunda-feira que não ouço falar senão nessa 
porçãozinha do nosso Brasil, no parlamento, nos teatros, nas 
reuniões particulares e até nas casas de – deve e há de haver. 
 
Foi decerto uma semana laboriosa e animada. O movimento, a 
agitação, o interesse dramático reinaram em toda a parte. As lutas 
estrugidoras da tribuna prolongaram seus ecos em todos os círculos, 
em todos os divertimentos da noite. A política preocupava todos os 
espíritos, era convidada para todos os bailes e figurava na 
contradança, no whist ou no écarté, no chá e na ceia, onde a questão 
do Rio Grande do Norte se achava naturalmente em discussão. 
 
Resumir-lhe o que se disse nas duas Câmaras no mesmo sentido, 
bem que sobre temas diversos, é empresa superior às minhas forças. 
Não conheço petipé capaz de reduzir às proporções de um artigo de 
jornal as babilônias de palavras que se construíram nas duas 
Câmaras paralamentar. É obra de nunca acabar a leitura desses 
discursos monstros que estão em voga no Rio de Janeiro. E também, 
se lhes quisesse tirar todos os ornamentos, não ficaria senão um 
corpo mirrado ou hediondo. 
 
Estou com esta pobre cabeça tão cheia de nomes próprios e 
geográficos do Rio Grande do Norte que nem sei como hoje deitarei 
fora esta minha oficiosa tarefa. Ao enorme e bravio tamanduá do 
Norte se uniu um outro lá da terra em que tiveram origem, que 
como aquele ainda continua a berrar, morder e saltar, sob os 
aguçadíssimos aguilhões dos senhores Melo Franco e Firmino, 
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Firmino e Melo Franco, cada um tendo por sua vez a prioridade no 
ataque. 
 
Os inconvenientes destas intermináveis e calorosíssimas discussões 
são evidentes; as vantagens se não são negativas são tão sutis que a 
minha pinça analítica não pode segurá-las. Está me parecendo (já 
estou quase convertido ao ilustrado ceticismo do Sr. Limpo de 
Abreu) que se os dois representantes do Rio Grande do Norte 
empregassem um vigésimo do mesmo patriotismo e outro tanto de 
suas reconhecidas luzes em mostrar a necessidade de aproveitar as 
abundantes salinas que possui aquela província, animando e 
aperfeiçoando nela a indústria do sal, prestariam mais relevante 
serviço ao gigante da América do Sul, e em particular àquele de seus 
nervosos membros. Em seus discursos pode haver muito sal, não 
duvido mesmo crer que estão muito salgados, mas as salinas de 
Assu podem dar produtos muito mais saudáveis e preciosos. 
 
Como que já ouço algum dos ilustres campeões exprobar-me com 
escárnio que lhes quero ensinar coisas que eles sabem melhor do 
que eu. Mas parodiarei o dito de Platão a Dion de Siracusa, quando 
dava-lhe salutaríssimos conselhos contra a sua ambição, a de 
Teodoto e a de Heráclito que ameaçavam arrastar Siracusa para a 
sua ruína: “Não se admirem, porque entre os antigos até as crianças 
animavam nos teatros aqueles atletas pelos quais se interessavam.” 
A paixão cega, e nesse estado um lince pode ver muito menos do 
que um míope. 
 
De toda essa violentíssima escaramuça pelo Apodi, Angicos, Touros, 
Imperatriz, Maioridade, Macau, etc., o que há de resultar-se não 
muita poeira, fadiga e paixões? Quem pode meter o dente nesses 
intrincadíssimos enredos de localidades, quem é mais que ouve ou 
lê uma oração de duas e três horas sobre o Rio do Peixe, e os peixes 
do rio, sobre os Pegos e pegados, etc.? 
 
É por estas longas e cediças recriminações com que as nossas 
Câmaras ocupam inutilmente a melhor e a maior parte do seu 
tempo, que, como bem pondera Michel Chevalier, vai esfriando o 
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entusiasmo que outrora excitava o sistema representativo. A opinião 
de Montesquieu, de que é esse sistema a mais sublime invenção do 
espírito humano, vai achando céticos e até contraditores em grande 
número. E donde pode provir esta reação deplorável senão de cenas 
como as que se passaram esta semana nas nossas duas Câmaras? 
 
Se eu disser que as nossas Câmaras legislativas, de anos a esta parte, 
têm desmoralizado o país, parece que não direi nenhuma inépcia, 
nenhuma falsidade. A facilidade e sem-cerimônia com que os 
augustos e digníssimos se reciprocam nos mais picantes doestos, nas 
mais graves increpações, têm passado das Câmaras para todas as 
sociedades deliberantes, para todas as discussões privadas. Não 
tenho lá muita queda para o duelo, mas é para mim incontestável 
que essa instituição dos tempos cavaleirosos, se, como tudo mais 
não tivesse entre nós caído no ridículo, seria o único freio a opor à 
sem-cerimônia parlamentar. Um deputado, e às vezes um ou outro 
senador, julga-se com direito de deprimir a qualquer que lhe incorre 
nas iras, com a mesma razão que alguns senhores, por suspeitas 
infundadas ou assomos de mau humor, muitas vezes zurzem 
desapiedadamente os seus escravos. Eles próprios dizem-se uns aos 
outros daquelas de tirar honra e reputação; mas uma vez que o 
façam “parlamentarmente”, ou se reservem o direito de “retirar a 
expressão”, é matuto o que se arrepia com a graça, o ofensor é um 
Catão, e o paciente é um Júlio César. Mas, se como Licurgo algum 
recebesse uma bastonada que lhe ferisse um olho, o nosso Camões 
não ficaria emendado para todos os dias de sua vida? 
 
O duelo é contrário às leis humanas e divinas, ninguém lhe tem 
mais aversão do que eu, apesar de que em força de ânimo peço 
meças a qualquer, e em força muscular nem o célebre cretoniense 
me ganharia. Mas se as coisas continuarem como se passaram na 
quarta-feira, se os nossos augustos e digníssimos continuarem em 
baratear a reputação dos que não têm a honra de um assento entre 
eles, não vejo outro remédio que recorrer à homeopatia do duelo; e 
cá pelo meu voto, há de ser duelo à japonesa. 
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Se não mentem as tradições, as questões de honra se decidem no 
Japão de um modo sui generis, com o maior sangue-frio que é 
possível. Se o ofendido é um nobre ou grande da Corte, ele se vai 
colocar no lugar por onde tem de passar o rei, e no momento em que 
o monarca lhe põe os olhos em cima, apunhala-se no ventre. Este 
exemplo é ordinariamente seguido pelo agressor, que no caso 
contrário ficaria para sempre desonrado. Nas classes menos 
distintas, a ação passa-se semelhantemente, mas somente em 
presença dos pais e dos amigos. 
 
Se os Catões do nosso parlamento não tomarem emenda, vamos 
adotar um duelo à semelhança do japônico; não serei eu quem há de 
recuar, apesar dos meus atributos hercúleos. Atacou-me: meta a faca 
na barriga que eu cá farei outro tanto. Destas refregas ninguém sai 
muito airoso, e assim é melhor que ambos, ofensor e ofendido, 
compareçam logo perante o tribunal da justiça divina. 
 
Se do torneio parlamentar a que me refiro se tirasse também a sua 
parte edificativa, o exemplo seria menos nocivo. Mas é que o maior 
número dos espectadores só atendem ao escândalo, e com ele se 
entretêm e divertem. Não veem, por exemplo, no procedimento do 
Sr. D. Manoel senão a violência com que acometeu a um membro de 
Poder Executivo, o ridículo com que pretendeu cobrir um dos seus 
delegados, e daí não tiram senão mais um incentivo para o seu 
desenfreamento. Entretanto, essa tempestuosa discussão, bem que 
deplorável, vista por uma das suas faces, apresenta um quadro bem 
digno de ser moralizado e aplaudido. 
 
No agressor vê-se o sentimento do dever, e receio de parecer 
insensível egoísta aos olhos dos que há pouco lhe conferiram uma 
das honras populares mais cobiçadas, elevadas a um grau tão 
exagerado, que o fazem romper por conveniências políticas e ferir 
profundamente a um dos seus correligionários mais distintos. No 
ofendido, e nos defensores, vejo os mais brilhantes rasgos de 
generosidade, de lealdade política, o mais feliz esforço de 
inteligência e de raciocínio. Sendo tão usuais entre nós as 
mesquinhas rivalidades entre os chefes das parcialidades políticas, 
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extasiei-me ao ler as habilíssimas e igualmente nobres defesas que 
proferiram os senhores Honório e Limpo de Abreu. Sabem do 
quanto em política são audazes e venenosos o ódio, a inveja e a 
malevolência; aplaudi o triunfo que contra os seus apaixonados e 
mal-informados acusadores obteve o Ministro da Justiça, que se 
merece ser escolhido como primeiro alvo pelos seus adversários, 
não deu o mais leve motivo para os golpes que lhe foram 
desfechados por um seu aliado, golpes que resvalaram sobre o 
escudo da valente dialética dos senhores Honório e Limpo de 
Abreu, e foram também repelidos pelo cavalheirismo do Sr. 
Rodrigues Torres. Só os que não têm sido vítimas do dente 
envenenado de algum caluniador, não saberão apreciar o triunfo do 
ministro contra as paixões de que seu acusador foi um órgão 
inocente, e tanto mais perigoso quanto mais notável é a violência de 
seus sentimentos, maiores os recursos de que dispõe e mais elevado 
o conceito de que goza. 
 
O Sr. Montezuma pela primeira vez pronunciou-se ontem no 
Senado sobre uma questão política, a do voto de graças, cujo campo 
não pode ser mais vasto, graças aos nossos estilos parlamentares. 
Dizem-me que faltou em sentido ministerial; e que principalmente 
nos atos e questões pendentes de política externa combateu 
vitoriosamente, com a superioridade de seu talento e sua 
aprofundada lição da história, as opiniões emitidas pelo Sr. Holanda 
Cavalcanti. 
 
Ou não compreendi este último orador, ou seu patriotismo o 
arrastou a mais de uma injustiça e a mais de uma contradição. 
Alcunha de fraca a política seguida pelo gabinete imperial para com 
a Inglaterra, vai mesmo ao ponto de nos declarar humilhados por 
essa nação; no entanto, censura com a mesma energia o governo 
imperial porque não se apadrinhou com a própria Inglaterra (que o 
tem humilhado) na desinteligência que há pouco cessara entre o 
Brasil e a França! 
 
A questão Sentis terminou de um modo que, se não é honroso, como 
supomos, para ambas as nações, não é decerto vergonhoso para o 
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Brasil. Não sei, pois, como há quem enxergue nesse ato desar para 
nós, mesmo admitindo que a política enérgica seguida para com 
Oribe e Rosas seja um grande destempero do Sr. Paulino José Soares 
de Souza e dos que com ele são solidários. O que a exigência da 
França pudesse ter de sensível para nós foi desvanecido pela 
apreciação moral que o nosso ministro deu à exigida salva, e pelas 
declarações do representante francês. Mas o nobre senador a quem 
me refiro como que quis prestar ao Sr. de Saint Georges o mais 
valioso argumento que ele poderá apresentar aos seus compatriotas, 
que não fizeram justiça às boas intenções com que procedeu nesta 
questão, na qualidade de representante de uma nação forte, e cujos 
interesses devem aconselhar-lhe a mais estreita aliança com o Brasil. 
Convencido de que o Sr. de Saint Georges prestou um serviço ao seu 
país e ao Brasil, por este lado estimo as censuras do nobre senador 
por Pernambuco: é uma opinião de que o ministro francês se pode 
aproveitar, sendo-lhe preciso, para dar ao desfecho da questão 
Sentis um valor diverso do que ele tem. 
 
As vistas da Inglaterra sobre o Novo Mundo se manifestam bem 
evidentemente em sua repentina conciliação com Rosas, no seu 
procedimento para com os Estados centro-americanos e à vista da 
influência que procura fundar nas costas do Pacífico. Esta nação, 
que assim procede, que não há muito, então de mãos dadas com a 
França, fugiu do nosso concurso para a pacificação dos beligerantes 
do Rio da Prata, é a mesma que alguns entendem que deveríamos ir 
buscar para mediadora em nossas contestações com Oribe e Rosas. 
Custa a crer! 
 
Não menos extraordinária é a opinião que o nobre senador, o Sr. 
Holanda Cavalcanti, emitiu acerca da importante questão do Rio da 
Prata. 
 
As espoliações e atrocidades de que têm sido vítimas os 
proprietários brasileiros da banda oriental não merecem que nos 
exponhamos à eventualidade de uma guerra com Oribe, porque 
esses brasileiros, residindo fora do país, não têm contribuído para 
nossas despesas, nem para a sustentação da ordem pública dentro 
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do Império. É difícil conciliar uma tal indiferença para com a 
propriedade e a vida de tantos brasileiros, com a suscetibilidade de 
que o nobre senador deu prova a respeito da questão Sentis, 
chegando ao ponto de achar uma circunstância agravante do 
desastrado desfecho em ter lugar a sua execução na província de 
Pernambuco, onde tivera lugar o conflito que lhe deu causa. 
 
A Inglaterra é capaz de provocar uma guerra por causa do menos 
conceituado de seus súditos; o Brasil deve fechar os olhos aos 
insultos, às depredações e aos assassinatos que Rosas e Oribe têm 
praticado contra numerosos brasileiros, para evitar os maus efeitos 
de uma guerra! 
 
A Inglaterra, quando se viu em embaraços por causa do celebrado 
negócio de D. Pacífico, cedeu às exigências altivas da França, para 
não recuar perante o governo helênico e seus protetores do Norte. O 
Brasil em luta com Rosas e Oribe por uma questão de honra 
nacional, e que implica a segurança de suas fronteiras e altos 
interesses para si e para todo o mundo civilizado, o Brasil, nestas 
circunstâncias, devia desafiar também contra si a Inglaterra, por 
uma questão, aliás, de dever e de reconhecido interesse para ele, e a 
França por um ato de alguns empregados subalternos, que aliás foi 
logo reprovado pelo governo imperial! 
 
Depois das cenas parlamentares, o fato mais importante da semana 
foi um divertido e brilhante serão em casa do Sr. Dr. João Manoel 
Pereira da Silva, deputado por esta província. A reunião não se 
ressentiu do espírito político do dono da casa, porque lá 
encontraram-se, como em território neutro, representantes de 
diversas classes da sociedade fluminense, e indivíduos de todas as 
nossas espécies políticas, cujos gêneros principais são, como sabe, o 
Saquarema e o Luzia. 
 
A afabilidade e alegria do doutor e de sua senhora penhoraram a 
todos os seus hóspedes e sustentaram até alta noite sempre animada 
e brilhante a reunião. O belo sexo, confiando mais, como o pedia o 
caráter da festa, em seus encantos naturais do que nas pedrarias e 
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suntuosas galas, apresentou-se sem artifício, com toda a graça que 
distingue as fluminenses, constituindo a mais linda galeria de flores. 
Não sairei desta generalidade, falando das belas, já porque fora 
rematada indiscrição o contrário, já porque lembro-me do seguinte 
apólogo: 
 
Certo pregador, voltando-se para a porção feminina do seu 
auditório, anunciou que ia designar, atirando-lhe o seu breviário na 
cabeça, a mulher a mais desvanecida das que se achavam presentes; 
mal tinha soado a ameaça, todas as circunstantes abaixaram a cabeça 
com medo da pancada do breviário, confessando cada uma delas, 
pela ingenuidade deste primeiro movimento, que tinham algum 
título à palma da vaidade. A respeito de graça e beleza, o 
sentimento do belo sexo é idêntico, e por isso nunca cairei no crime 
imperdoável de distingui-las; a minha regra, e daquele a quem devo 
esta agradável notícia, é achar todas engraçadas, gentis e bonitas. 
 
Na reunião de um parlamentar tão estimável e proeminente os 
poderes Executivo e Legislativo não podiam deixar de ser 
largamente contemplados. Lá se acharam os ministros da Guerra, 
dos Estrangeiros, da Justiça e do Império, muitos senadores e 
deputados. Previdente e experimentado como é o Dr. Pereira da 
Silva, não era possível que deixasse de proporcionar algum lugar 
para os comentários da discussão do Rio Grande do Norte. Um 
gabinete assaz confortable e pouco acessível ao mundo dançante 
atraiu a si a fração ministerial do ministério, e alguns de seus amigos 
mais íntimos, que lá se conservaram horas inteiras discutindo e 
logrando bons sorvetes que o dono da casa ou o seu mordomo ex-
officio para lá mandavam a miúdo como cautela contra as 
combustões espontâneas que têm aparecido, a despeito de uma 
temperatura de 65 graus. 
 
O post-scriptum do Correio da Tarde, que chegou muito a propósito 
num dos intervalos da cantoria e dança, deu lugar aos mais picantes 
epigramas do deputado A.***, e às mais judiciosas reflexões daquele 
brigadeiro que conta a engraçada história dos Anselmos. 
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Recebi uma carta misteriosa, e escrita por mãos de anéis, em papel 
cor de esperança, e resguardada por quadruplicado invólucro, que 
tangeu todas as cordas já enfraquecidas deste desenganado coração, 
mas à qual não posso corresponder, já pelo mistério que temo 
aprofundar, já porque hoje, mais do que nunca, falta-me o espírito 
aventureiro e cavalheiroso. É uma cândida inocência que se queixa 
de flagícios e desterro, por uma paixão desinteressada e honesta a 
que seu coração não sabe resistir, e invoca em seu auxílio o meu 
cavalheirismo. Se a publicidade destas linhas não tiver alguma 
virtude que desconheço, não posso fazer mais a favor da minha 
desconhecida Madalena que pedir a Deus que abrande a 
austeridade de seu perseguidor. 
 
O divertimento das corridas de que falei na minha última carta, 
creio que será muito agradável e concorrido. Novas inscrições se 
têm feito e continuam a fazer-se. Os empresários têm tomado todas 
as necessárias precauções para que os espectadores possam gozar 
do espetáculo, ainda bem pouco visto e apreciado entre nós. Há um 
extenso palanque e camarotes para os assistentes, e casa de pasto 
para os que lá quiserem passar o dia, como é do bom gosto, e por 
acaso não contarem, como eu conto, com a caridade de algum 
amigo. 
 
Ouvi dizer que Suas Majestades se dignam de ir presenciar o 
divertimento, e que para esse fim lá se está construindo um 
camarim. A esperada concorrência dos augustos imperantes me 
anima a rogar a quem de direito for que o-lhe para os dois caminhos 
que conduzem ao Prado Fluminense, que se acham no mais 
deplorável estado. O que vai direito ao portão, e que ofereceria um 
lindo passeio, acha-se inteiramente intransitável desde o ponto de 
uma chácara pertencente à Sra. Condessa de Sarapuí até à chácara 
do Sr. Carneiro. O segundo caminho, que é o do Pedregulho, quem 
o quiser atravessar de carro ou a cavalo, se tiver bom senso, deve 
antes fazer o seu testamento. Entretanto, o espetáculo está marcado 
para o dia 13 do mês próximo. Esqueceu-me da vez passada 
noticiar-lhe que os senhores Leopoldo e Ferreira estão felizmente 
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livres do incômodo com que os ameaçava o processo a que 
responderam. 
 
A real companhia britânica dos paquetes de vapor, segundo me 
informam, pretendia obter do seu governo o encurtar o prazo das 
partidas de Southampton, reduzindo de um mês, como é agora, a três 
semanas. Se esta medida for levada a efeito, como é muito de 
desejar, fica prejudicada a que propusera o Jornal do Comércio para 
que possamos ter sempre respostas pelo primeiro vapor que se 
seguir ao recebimento da correspondência do Rio de Janeiro. 
 
Acrescente-se que os agentes da companhia nesta Corte, calculando 
à boa concorrência de passageiros nos meses de março, abril e maio, 
pretendem propor para Londres que se empreguem na linha do 
Brasil quatro novos vapores que para esse tempo estarão prontos. 
 
O vapor Esk continua a ser objeto de vivas queixas, porque, além de 
não ter boa marcha, é de maus cômodos, e de péssimo tratamento. 
Faz o mais sensível contraste com os vapores transatlânticos. É 
impossível que a companhia não atenda a tão justos clamores, no 
que vai também o seu próprio interesse. 
 
No domingo, 18 do corrente, celebrou-se na Igreja de São Francisco 
de Paula uma missa pela alma do alferes de fuzileiros Cândido 
Benjamim Lins de Vasconcelos, que falecera quase repentinamente 
de um tétano espontâneo. Foi um ato cuja narração tocou-me 
vivamente. 
 
Quatro ou seis jovens oficiais, camaradas e amigos do finado, 
cotizaram-se para tributar esse último, simples, modesto, mas 
louvável ofício de religião e de amizade à memória de um 
companheiro de armas que extremosamente amavam, e que baixou 
à sepultura rodeado da estima e consideração de seus superiores, da 
afeição de todos os que o conheceram. 
 
No centro da igreja elevava-se uma pequena eça decente, mas 
destituída de todo o aparato de ostentação. Em uma de suas 
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extremidades via-se estendida a bandeira do Batalhão de Fuzileiros 
e pendentes sobre esta as vestes militares do finado. 
 
Uma banda de música militar tocou uma marcha fúnebre durante o 
ato religioso, em que todos os assistentes mostraram o mais 
simpático recolhimento. 
 
Estiveram presentes quase todos os condiscípulos do alferes Lins, 
alguns dos seus lentes, vários oficiais e o comandante do Batalhão 
de Fuzileiros, o Comandante do Corpo de Engenheiros, o 
Comandante das Armas e dois dos seus ajudantes de ordens. 
 
A mortalidade desta semana foi: 
 
Em 17 de maio – 28 óbitos, dos quais três de febre amarela; 
Em 18 de maio – 26 óbitos, dos quais um de febre amarela; 
Em 19 de maio – 29 óbitos, dos quais quatro de febre amarela; 
Em 20 de maio – 38 óbitos, dos quais três de febre amarela; 
Em 21 de maio – 31 óbitos, dos quais quatro de febre amarela; 
Em 22 de maio – 23 óbitos, dos quais três de febre amarela; 
Em 23 de maio – 20 óbitos, dos quais cinco de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 25/05/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA QUINTA CARTA 
 

Corte, 31 de maio de 1851: 
 
Se, como disse o nobre deputado o Sr. Aprígio, o homem político, 
por ser propriedade pública, pode ser discutido até fisicamente, 
creio que com mais fundado direito, com mais conveniência e à 
propos, poderei hoje começar por dar-lhe uma ligeira ideia do físico 
do Rio de Janeiro. Apesar do profundo respeito que tributo aos 
meus digníssimos representantes, importa-me mais o físico desta 
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cidade do que o de qualquer de suas excelências, ainda mesmo que 
seja algum dos “leões”. 
 
Não pode mais haver dúvida sobre a revolução climatológica por 
que acabamos de passar. Assinalei-lhe em tempo o seu primeiro 
fenômeno, o reaparecimento das trovoadas e aguaceiros nos meses 
de verão; agora devo noticiar-lhe que o consumo dos cobertores de 
lã vai todos os dias a mais, para resistir a um frio que mesmo 
durante o dia tem chegado a 65 graus, temperatura do frio mais 
intenso que já se sentiu no Rio de Janeiro. Se este rigoroso inverno 
não fosse tão sujeito aos saltos do Capricórnio, que o faz passar, sem 
dizer-nos – tir-te nem guar-te –, de 65 para 75 e mais graus, se 
sobretudo fosse mais enxuto, com todos os encantos da cidade 
imperial, gozaríamos este ano a mais deliciosa e saudável das 
estações. Mas esta inconstância do tempo, que, segundo a 
experiência de certo dândi infeliz, afeta sobremaneira o caráter das 
belas e gentis fluminenses, além das moléstias de coração que daqui 
se derivam, expõe-nos a saúde a frequentes vicissitudes, que é uma 
grande fortuna quando não passam do clássico defluxo. Para que 
em tudo macaqueemos os travessos e versatibilíssimos franceses, a 
gripe, que em março e abril enrouqueceu as mais afinadas gargantas 
de Paris, e fez intumescer e obstruir os seus narizes mais aquilinos, a 
gripe também cá está às voltas com os nossos órgãos nasais e 
guturais, bem que ao atravessar o Atlântico perdesse o seu caráter 
febril. Só Deus sabe quanto este seu humilde servo e mais dois que o 
ajudam nesta tarefa foram acometidos pela bichinha parisiense: eu, 
que tinha uma excelente voz de tiple, estou baixo profundo; eles, 
que eram primorosos barítonos, estão que nem um rabecão os 
ganha; trabalhar em tal estado é literalmente um louvar a Deus de 
gatinhas: o leitor nos perdoe se desta vez nos achar mais 
sensaborões, porque deve saber o que é um cérebro endefluxado; se 
hoje quiser conversar conosco há de sujeitar-se a todas as reticências 
e episódios de uma furiosa gripe. 
 
E coisa notável! Os augustos e digníssimos parladores, a despeito da 
inocente praga que lhes roguei, não têm tido o mais leve embaraço 
na laringe. Não há exemplo, diz-me o meu amigo o Sr. Monteiro, 
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uma das fênix da taquigrafia fluminense (e que conserva com o 
maior desvelo todas as tradições do falecido Camilo), não há 
exemplo nos anais do nosso parlamento de uma sessão que 
começasse com tão prodigiosa loquacidade. As bastas colunas do 
Jornal do Comércio não chegam para dar vazão a essa infinidade de 
discursos de uma, duas e três horas. Na segunda-feira passada, deu-
nos esta folha uma prova de admirável esforço tipográfico. A 
número desse dia, que consta de oito páginas ou 48 colunas de letra 
minúscula, corresponde sem exageração a um volume inoitavo 
francês, e no tipo das nossas coleções de leis. Ora, leiam lá um 
grosso volume por dia (porque há quase diariamente gazeta e 
suplemento à gazeta) de discursos sobre a freguesia das Abóboras e 
o subdelegado Fulano dos Anzóis, para me servir desta expressão 
do correspondente do Conciliador mineiro! É preciso estar vadio, ou 
ser empregado público, que, não para mim, mas para certos 
linguarazes, é uma e a mesma coisa, para andar em dia com todas as 
brilhaturas parlamentares. 
 
Entretanto, pede a justiça que confessemos que, depois das 
escaramuças do Rio Grande do Norte, da aldeia dos Pegados e da 
freguesia do Rio do Peixe, depois que se retiraram da cena estes três 
horribilíssimos tamanduás que iam convertendo o recinto 
parlamentar em um verdadeiro circo de gladiadores, a discussão 
tomou no Senado uma direção, senão nova, pouco seguida, e 
colocou-se numa altura a que nunca chegara. 
 
O conselheiro Montezuma, para quem, como terá conhecido, tenho 
invencível queda, solenizou a sua, para assim dizer, ressurreição 
parlamentar com um discurso de duas sessões, que não é só notável 
pelo tamanho, senão também pelo precioso suco que dele destila. O 
nobre senador, o Sr. Holanda, creio que sem malícia (o que poucos 
querem admitir), comparou o talento do ilustre parlamentar ao de 
Erasmo, que fez o elogio da loucura; disse-lhe, em tom muito 
amigável, que ora sinapizava o ministério, ora aplicava-lhe uma 
cataplasma emoliente, e metia-lhe uma colher de lambedor pela 
boca. Sem contestar que o nobre senador pela Bahia seja capaz de 
elogiar os loucos, não descobri essas extravagâncias nem 
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tergiversações no seu discurso, antes o achei coerente com as 
opiniões que pronunciara o ano passado na Câmara quatrienal, e 
dignas de um ministerial que não o é quand même, e que não julga o 
terreno de nossas relações exteriores o mais próprio atualmente para 
nele acometer-se o ministério. Sua opinião a respeito da grave 
questão do Prata carece de explicações da parte de sua excelência; 
demorando muito pouco sobre esse assunto, aliás o de maior 
momento, entregou-se a interpretações muito desfavoráveis ao 
conhecimento que deve ter e tem de assunto tão grave para o 
Império, podendo-se inferir de suas palavras que a absorção de 
Montevidéu na ditadura do General Rosas seria coisa indiferente 
para o Brasil. 
 
 A questão do Prata, a repressão do tráfico, e os desaguisados com o 
ex-cônsul francês de Pernambuco, foram o objeto principal dos 
discursos do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do seu defensor 
o Sr. Carneiro Leão. Como brasileiro, como americano, não posso 
deixar de recomendar a leitura desses dois discursos. A dignidade 
nacional, os interesses do Império, não podiam ser mais bem 
compreendidos e mais bem elucidados do que o foram por esses 
dois oradores. A questão do Rio da Prata em relação ao Brasil acha-
se clara e precisamente resumida nesses dois discursos, que devem 
ser lidos e meditados por todos os nossos compatriotas. 
 
Quereis saber os altos interesses que o Brasil tem comprometidos na 
luta do Rio da Prata, interesses que, quando não fosse a obrigação 
que nos corre de zelar a existência política da República do Uruguai, 
seriam por si sós mais que suficientes para que não ficássemos 
indiferentes e descuidados sobre o desenlace desse drama? Quereis 
saber os perigos que correria o Império se, mudos, impassíveis e 
inermes, deixássemos o ditador de Buenos Aires consumar a obra de 
sua inabalável ambição? Vê-lo-eis na seguinte passagem do discurso 
do Sr. Paulino José Soares de Souza, respondendo ao Sr. Conselheiro 
Montezuma. Nem todos terão tempo de ler o extenso discurso de 
sua excelência; a ninguém causará fastio a reprodução de ideias que 
devemos todos burilar em nossas memórias: 
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Sr. presidente, sinto não poder deixar de contestar uma opinião 
emitida na discussão de ontem por um nobre senador pela província 
da Bahia. Disse o nobre senador: “O que nos importa que a 
Confederação Argentina absorva o Estado Oriental? O que temos 
com isso? Nada temos que recear; o poder de Rosas está aluído; não 
nos deve inspirar receio.” 
 
O Sr. Montezuma: – Falei em tese. 
 
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros: – O nobre senador falou 
em tese; eu também falarei em tese, e hipoteticamente. 
 
Primeiramente, senhores, pela convenção de 27 de agosto de 1828 
nós nos obrigamos, conjuntamente com a Confederação Argentina, a 
manter a independência do Estado Oriental. 
 
O Sr. Batista de Oliveira: – Nada mais, e nada menos. 
 
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros: – A independência do 
Estado Oriental foi uma concepção política de bastante alcance. 
Quando fizemos a guerra a Buenos Aires reclamávamos esse Estado 
como província Cisplatina para fazer parte do Império. Buenos 
Aires também o queria; foi decidida a questão, resolvendo-se que 
não pertencesse nem a um nem a outro, que ficasse independente e 
como Estado intermédio, o que tinha a vantagem de evitar o contato 
nas fronteiras de dois Estados mais poderosos. E na verdade, 
senhores, se as questões de fronteiras que temos tido com o Estado 
Oriental tivessem lugar com a Confederação Argentina, fique certo o 
nobre senador que há muito teria rompido a guerra. (Apoiados.) 
Portanto, não só devemos manter essa independência porque nos 
comprometemos a isso por um tratado, como também porque a 
nossa própria segurança e interesse o exigem. 
 
Suponha o nobre senador, falo sempre em hipótese, suponha que o 
governador de Buenos Aires se apoderava do Estado Oriental; 
suponha que se apoderava do Paraguai; a Confederação Argentina, 
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apesar do estado de debilidade em que a julga o nobre senador, 
pode pôr em pé um exército de 20 a 30.000 homens. 
 
O Sr. Montezuma: – Eu não me referi à Confederação; considerei 
efêmero o poder de Rosas, não o da Confederação. 
 
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros: – Pode tirar 
principalmente das províncias de Buenos Aires, Córdova, Corrientes 
e Entrerios, e principalmente daí, 20 a 30.000 homens, e uma 
excelente cavalaria da província de Entrerios, que não tem superior. 
Apoderando-se também do Paraguai, poderia tirar dele uns 20.000 
bons soldados, robustos, obedientes e sóbrios. Isto em países 
acostumados à guerra, que não têm os hábitos industriais e pacíficos 
que nós temos. Absorvidas as repúblicas do Uruguai e do Paraguai, 
que cobrem as nossas fronteiras na Confederação Argentina, 
ficariam abertas as nossas províncias de Mato Grosso, São Paulo e 
Rio Grande do Sul. Ficaríamos assim muito seguros? E quem nos diz 
que não se nos viria então exigir a execução do tratado de 1777? Esse 
tratado caducou, ficou nulo com a guerra que rebentou em 1801 
entre a Espanha e Portugal, porque é um princípio de direito 
público e das gentes que uma guerra superveniente entre dois 
Estados anula os tratados, entre eles existentes, que ainda não foram 
executados. É essa a base principal de todo o nosso direito político 
pelo que respeita a questões de fronteiras. O governador de Buenos 
Aires não o entende assim. Ora, aquele tratado nulo e caduco nos 
arrancaria uma extensa e importantíssima parte da província do Rio 
Grande do Sul, que sempre possuímos, e da qual atualmente 
estamos de posse. Por ele perderíamos uma parte importante da 
província de Mato Grosso, que compreende a sua capital, ficando a 
província e a navegação de seus rios completamente abertas. 
Deixaríamos nós, deixar-se-iam as populações dessas províncias, 
aventadas assim as questões de limites, separar para irem pertencer 
a uma nação com origem, língua e hábitos inteiramente diversos? 
Semelhantes questões de limites, que ainda não estão resolvidas, 
não tornariam inevitável uma guerra, com um vizinho que, 
absorvendo nacionalidades que temos reconhecido, teria aumentado 
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extraordinariamente o seu poder e adquirido proporções 
gigantescas? 
 
A oposição da Câmara temporária, e mesmo a do Senado no pouco 
que tem dito (não conto ainda o Sr. Holanda como membro da 
oposição), tem-se em geral mostrado moderada: mas por que razão 
seus ilustres membros, tão talentosos e ilustrados como são, não 
envidam antes seus esforços para dar força moral ao governo do 
Imperador no nobre empenho de guardar ileso todo território 
brasileiro, defender a vida e a propriedade de nossos irmãos e 
cumprir nossas obrigações internacionais? As leis da guerra 
parlamentar permitem que mesmo em negócios externos de tanta 
magnitude se hostilize o governo, que nem ao menos se guarde a 
posição de uma sincera neutralidade? 
 
Não foi longo e penoso o nosso tirocínio na direção dos negócios do 
Prata? Que partido ou que ministério, antes e depois de 1843, 
quando a política de Rosas mais claramente se foi desenhando, 
deixou de pagar o tributo da inexperiência, da boa-fé e da timidez? 
Havia nenhuma outra solução a dar às exigências do tredo e feroz 
ditador? Era possível olhar de mais alto para a nossa posição 
geográfica e política na América do que o fez o Sr. Paulino José 
Soares de Souza? Seus adversários, colocados nas mesmas 
circunstâncias, se no mesmo espaço de tempo, graças à estabilidade 
que há três anos tem o governo do Brasil, tivessem aplicado do 
mesmo modo sua atenção e luzes ao estudo dessa emaranhada 
questão, não se teriam embicado pela mesma vereda? 
 
A paz e só a paz! A paz deve seguramente ser o alfa e o ômega das 
nossas relações exteriores, é a condição indispensável de todo o 
progresso bem-entendido e estável. Mas a paz é sempre preferível à 
guerra, embora com sacrifício do crédito, da dignidade e dos 
interesses nacionais? Em 1846, se me não engano, era o próprio Sr. 
Holanda quem sustentava a fixação das forças de mar por ele 
pedidas com estas palavras, que são uma tradução apropriada de 
uma máxima muito conhecida: “E qual é a garantia da paz senão o 
estar-se preparado para a guerra?” A vantagem que a Inglaterra tem 
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sempre obtido em suas pendências diplomáticas, disse-o outra 
autoridade, ela o deve à preocupação em que tem achado quase 
todas as potências de que só a Inglaterra não tem que temer a 
guerra. 
 
A oposição, ou um de seus membros mais distintos, entendendo que 
as leis ou usos da guerra parlamentar lhe permitem atacar o governo 
imperial em face de Rosas, por um meio astucioso, argumentou 
contra os armamentos bélicos com o programa de melhoramentos 
materiais que se contém no discurso da Coroa: “Deixemos de 
despender tanto com as forças de mar e terra, e contem com o meu 
voto para as despesas que tenderem à prosperidade de nossa 
indústria e lavoura.” Este convite, que é a sustância de um discurso 
proferido pelo honrado Sr. Souza Franco na discussão das forças de 
mar, fez-me lembrar de certas senhoras que, quando contrariadas 
por seus maridos no desejo excessivo dos passeios, lhes propõem a 
seguinte inadmissível conciliação: “Bem, eu não sairei, mas o senhor 
não tem também que fazer na rua.” Ora, assim como o marido não 
pode sujeitar-se à dura condição do enfado de sua cara-metade, 
porque precisa tratar da vida, assim o governo não poderá aceitar o 
inestimável apoio do digno oposicionista, sob a condição de 
desarmar o Império contra a ambição e perversidade da Fera dos 
Pampas. 
 
Todos os dias ouço falar em colonização, há até uma folha instituída 
para esse fim e outros que lhe são conexos. No entretanto, muitos 
dos que se dizem fervorosos apóstolos da imigração europeia, 
muitos desses levitas conheço eu que, quando qualquer estrangeiro 
incorre em sua celeste ira, a primeira invectiva que lhe dirigem é a 
seguinte “É um estrangeiro que aqui veio buscar fortuna.” Às vezes 
esse estrangeiro tem prestado ao país bons serviços ou tem ganhado 
o que possui à custa de honesta indústria, mas nem ainda assim 
escapa à raiva dos nossos soidisant filantropos e colonizadores. 
 
Estas reflexões foram-me sugeridas pelo que se tem dito contra a 
nomeação do chefe de esquadra Grenfell. Sem que meu intento seja 
aplicá-las em todo o rigor aos ilustres representantes que têm 
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combatido, por perigosa e antibrasileira, a nomeação do 
comandante da esquadra que mandamos ao Rio da Prata, não posso 
contudo deixar de notar-lhes quanto esses infundados ciúmes de 
amor-próprio nacional são diametralmente opostos à imigração 
estrangeira, à reconhecida necessidade de uma pronta e perene 
colonização, que não só nos venha suprir a deficiência dos 
nascimentos nesta e talvez noutras cidades do Império, mas ainda e 
principalmente substituir os braços escravos que o tempo irá 
consumindo. 
 
Quem é esse oficial Grenfell, cuja escolha tantas censuras tem 
acarretado ao Ministro da Marinha? Quem é esse de cuja preferência 
se ressente, segundo alguém diz, a oficialidade de nossa Marinha? 
 
É um oficial-general da armada brasileira, que para ela entrou como 
tenente, que fez toda guerra da independência, toda guerra do Rio 
da Prata, onde perdeu o braço direito, e quase toda guerra do Rio 
Grande do Sul, onde por seu nobre comportamento ganhou a 
completa confiança dos seus e o respeito dos adversários. É esse 
mesmo Grenfell que muito contribuiu para apressar a declaração da 
independência no Pará, e no Rio da Prata portou-se com tal 
distinção que, sendo gravemente ferido, declarou o almirante Barão 
do Rio da Prata na participação oficial por ele dirigida ao governo: 
“Que Grenfell deixava um vácuo na esquadra que dificilmente seria 
preenchido.” Ora, eis aí quem é o oficial sobre quem recaiu a 
impolítica nomeação do Ministro da Marinha! Um chefe de 
esquadra da nossa armada, que tem ganhado quase todos os seus 
postos à ponta de espada no serviço do Império! 
 
O chefe de esquadra Grenfell tem servido ao Brasil com a maior 
lealdade, dedicação e inteligência; recebeu aqui dois batismos, um 
de fogo, outro de sangue; e ainda assim é estrangeiro! Que lhe falta? 
O nascimento? Mas quantos oficiais-generais em estado de serviço 
ativo conta o Brasil que possuam essa ventura? Que lhe falta? A 
naturalização? Mas quem ignora que ele está sujeito às leis do 
Império, a cuja Marinha pertence, e que, não sendo precisa a 
naturalização para que ele sirva e obedeça como até hoje tem 
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servido e obedecido ao governo do Brasil, seria um ato inútil com 
relação à Inglaterra, para quem o inglês é sempre inglês, muito 
embora expressamente se filie em outra nação? 
 
Diz-se que o Sr. Grenfell foi preferido ao Sr. chefe de divisão Pedro 
Ferreira, e aos senhores Capitães de Mar e Guerra Marques Lisboa e 
Joaquim José Inácio. O primeiro destes dignos oficiais acha-se 
presidindo a província do Rio Grande, onde pode prestar relevantes 
serviços. O segundo já esteve no mesmíssimo comando em que ora 
está o chefe de esquadra Grenfell, e desembarcou por doente: é 
decerto um marinheiro muito ilustrado e valente, que, no momento 
em que a nossa esquadra disparar o primeiro tiro, irá sustentar a 
honra do nosso pavilhão, ainda mesmo que tenha de ser levado para 
bordo em uma maca; mas enquanto as coisas não chegarem a esse 
extremo o nobre oficial tem direito ao descanso que pediu; e cremos 
que ele não se julgará ofendido pela escolha de tão distinto 
camarada. Resta dos apontados o Sr. Joaquim José Inácio. É também 
um oficial de merecimento; mas não está ele tão bem aproveitado? 
Não é um dos primeiros lugares da Marinha o do seu primeiro 
estabelecimento naval? E demais: se para ser brasileiro é condição 
indeclinável o nascimento, não está o Sr. J. J. Inácio fora dessa 
condição? 
 
Em conclusão, quando contra o chefe de esquadra Grenfell, cujos 
serviços são tão valiosos e notórios, se levantam tais 
suscetibilidades, e acham elas eco no parlamento, triste é o futuro 
que o Brasil deve por muito tempo aguardar de suas tentativas de 
colonização. 
 
Sábado, 24 do corrente, teve lugar o baile mensal da Recreação 
Campestre. Foi, no meu sentir, o mais importante acontecimento da 
semana. Perto de quatrocentas pessoas lá se acharam reunidas, entre 
meninos, pungibarbas e barbaças, meninas, moças e senhoras de 
meia-idade, velhos e velhas. O sexo feminino estava em maioria, o 
que não destrói as razões com que o nosso estimável Dr. Otaviano 
contrariou a observação do Sr. Dr. Haddock Lobo, que se espantou 
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quando, no fim de sua estatística da população desta cidade, achou 
mais para homens do que para mulheres. 
 
O baile campestre é uma dessas concepções que imortalizam os seus 
autores. Figure-se em meio de um espaçoso quintal, cujo macadame 
de conchas e areia do mar é talvez o melhor que se conhece no Rio 
de Janeiro, um soberbo pavilhão de forma circular, que se não fora o 
soalho e não tivesse por única cobertura o zinco, seria um perfeito 
caramanchel, e que por isso mesmo contrasta belamente, em sua 
sólida construção e cores artificiais, com a verdura eterna das heras 
que sobre extensa e franzina latada lhe correm ao lado. É por esta 
abóbada de verdura que se chega até aos degraus que circundam o 
hemiciclo anterior dessa linda habitação campestre, cuja solidão só é 
perturbada em certos e determinados dias pela invasão dos 
soldados de Euterpe e Terpsícore. O pavilhão prolonga-se em 
extensa galeria para a parte posterior, de modo que sobra espaço 
para a variedade das distrações a que é destinado. Contradança-se, 
valsa-se, passeia-se, joga-se e mirona-se de pé ou sentado, com a 
maior expansão possível. Se não se sente aperto, menos receio há de 
uma asfixia, porque a agradável brisa da noite penetra livremente 
por todos os lados e, abrandando a temperatura das agitadas 
sílfides, conserva sempre o brilho fascinador das luzes. 
 
Tanta simplicidade campesina, tanta imitação das belezas naturais 
não comportariam, sem que se faltasse a todas as regras da analogia, 
sem a mais ridícula impropriedade, sem o mais flagrante crime de 
leso-bom gosto, que o luxo das sedas e dos brilhantes aí viesse 
ostentar e disputar o primeiro lugar. O baile campestre é recreio de 
uma associação a mais democrática possível, o que não embaraça 
que os grandes da terra também participem de seus inocentes 
prazeres, trocando, porém, por algumas horas, as vestes da corte 
pelas que são próprias de uma reunião de família. É esta a 
verdadeira denominação, a única que perfeitamente lhe quadra. 
Ninguém ali procura lugar de distinção, não há os constrangimentos 
da tirânica etiqueta, a liberdade tem as mais suportáveis restrições, a 
comodidade tocou o seu justo limite, a harmonia é completa. O 
presidente da sociedade e seus imediatos menos parecem tais do 
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que chefes e membros de uma amável família porfiando por 
obsequiar a seus hóspedes. 
 
Mas o que é que neste mundo não está sujeito a abusos? Os meninos 
de quase todas as idades que têm entrado na Campestre, e alguns 
jangazes que, como aqueles, são de um apetite e sede insaciáveis, e 
desprezam de boa vontade a dança e a música pelas delícias 
substanciais da festa, fazem uma guerra desapiedada aos sorvetes, 
aos canudos, aos pastéis, às empadas e aos sanduíches. 
Aglomerando-se em todas as entradas, formando-se em escalão por 
todos os lugares por onde têm de atravessar os criados que servem o 
baile, fazem mão baixa em todas as bandejas, e é mister a maior 
agilidade e a mais hábil estratégia para que os refrescos e doces 
possam chegar às senhoras. 
 
Às vezes o furor desses cossacos chega a tal ponto que vão 
surpreender as bandejas mesmo dentro do laboratório do Sr. 
Francioni. Neste último baile presenciou-se uma cena 
divertidíssima, semelhante a alguma dessas mais cômicas que se 
contam das últimas barricadas de Paris. Alguns dos tais intrépidos 
devoradores pretenderam invadir o precioso depósito e estavam 
prestes a consumar tão grande atentado, que deixaria sem empadas 
e sanduíches uma numerosa multidão que só esperava por este 
último conforto para dizer adeus ao pavilhão da bela Campestre, 
quando o Sr. Fialho, que ali estava dando as derradeiras disposições 
do seu consócio e presidente, acudiu à porta e gritou: La garde meurt 
et ne se rend pas. A estas terríveis palavras recuaram alguns passos os 
assaltantes, e deram tempo a que acudisse toda a guarnição dos 
homens de gorra e avental branco, a quem o Sr. Fialho abandonou a 
defesa do posto. 
 
Debalde se tem procurado um meio de refrear esse terrível bando de 
cossacos. O expediente mais eficaz está sem dúvida nas 
admoestações dos pais dos tais meninos glutões; e quanto aos 
marmanjos seus sequazes, creio que não seria de todo inútil torná-
los bem conhecidos, e entregá-los aos epigramas do belo sexo. 
Entretanto, proponho também como ensaio este plano de defesa, 
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que já em outro lugar produziu o mais feliz resultado. Uma fila de 
criados traga em caixas fechadas os doces e refrescos; dos lados, e 
adiante, siga uma escolta de algumas bandejas, destinadas a fazer 
diversão e entreter os cossacos. Enquanto estes estiverem assolando 
as bandejas, sigam as caixas, e assim poderão chegar ilesas até as 
senhoras e aos demais assistentes. 
 
Este plano, auxiliado dos meios morais de que já falei, creio que 
atingirá o fim; e senão, muito pouco custaria a experiência. 
 
Continua a desenvolver-se o entusiasmo pela próxima corrida do 
Prado Fluminense; o espetáculo será mais variado do que a 
princípio se projetou. O número das inscrições tem crescido, já se 
solicitam os bilhetes de entrada, e a toda a pressa se estão 
preparando os caminhos que para lá conduzem. Ver de dia umas 
poucas de carreiras de cavalos, e à noite festejar o milagroso Santo 
Antônio com bichas e traques da Índia, é uma verdadeira bem-
aventurança terrestre, para a qual espero que Deus me não 
inabilitará. 
 
Reuniram-se hoje no respectivo Consulado os negociantes ingleses 
signatários do convênio comercial. Deu motivo a essa reunião uma 
carta da casa Mackay Miller & C., em a qual estes senhores 
anunciaram aos seus confederados que se retiravam do convênio! A 
assembleia decidiu que se pedisse aos dissidentes que 
reconsiderassem a sua deliberação, e que no caso de relutância a 
comissão encarregada da execução do convênio exigisse a multa 
imposta aos contraventores. Se estes não estiverem ainda pelos 
autos, a ação não irá adiante, e naturalmente se considerará roto o 
convênio. 
 
Ainda não pude ler os relatórios de todos os ministérios, pela 
escassez que há deles. São as informações mais metódicas, e em 
geral também mais completas que se publicam acerca da marcha da 
administração pública e do progresso moral e material do país; 
entretanto não sei por que motivo não são expostos à venda esses 
documentos oficiais, tão necessários ao legislador como a todas as 
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outras classes da sociedade. Os oficiais de secretaria portam-se com 
alguma bondade a este respeito; mas quem não tiver a dita de 
conhecer a algum deles ficará privado de tão preciosas informações. 
Em todo caso, é melhor comprar do que andar solicitando favores 
de semelhante natureza. Não me chega o tempo para falar dos que 
já li, e por isso faço aqui ponto final. 
 
Estatística mortuária desta semana: 
 
Em 24 de maio – 27 óbitos, dos quais zero de febre amarela; 
Em 25 de maio – 27 óbitos, dos quais cinco de febre amarela; 
Em 26 de maio – 36 óbitos, dos quais seis de febre amarela; 
Em 27 de maio – 22 óbitos, dos quais zero de febre amarela; 
Em 28 de maio – 23 óbitos, dos quais dois de febre amarela; 
Em 29 de maio – 23 óbitos, dos quais um de febre amarela; 
Em 30 de maio – 29 óbitos, dos quais dois de febre amarela. 
 
Sua Majestade o Imperador houve por bem agraciar ao Barão da 
Paraibuna com as honras de grandeza; a João Corrêa Tavares e 
Manoel Cornélio dos Santos com a comenda da Ordem da Rosa. 
 

Jornal do Comércio de 01/06/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA SEXTA CARTA 
 

Corte, 7 de junho de 1851: 
 
Dizem por aí certos filósofos modernos que é materialão quem no 
meado do ano da graça de 1851 clama por melhoramentos materiais 
para este pobre Brasil. Ao ouvi-los dir-se-ia que só se alimentam 
com coisas sólidas, líquidas, e mesmo vaporosas, porque não têm 
outro remédio, porque não querem ter a triste e material sorte do 
cavalo do estudante, que morreu quando, depois de ter passado sete 
dias a roer somente o freio, seu dono já o cria acostumado a não 
comer; ou imaterial como são os tais espiritualistas a quem me 
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refiro, e de quem muito terá de falar a história dos patriotas 
inabaláveis e desinteressados. Mas ao passo que esses seres 
eminentemente sutis ou imponderáveis me transformam em pedra e 
cal, eu os vejo disputando um lugar na parede dos materialões e 
alguns até querem ser a sua pedra angular. Há muito que pessoas 
do que eu mais experientes me ensinaram que os homens foram, são 
e serão sempre assim: veem o argueiro nos olhos dos outros e não 
veem a trave nos seus: censuram no seu semelhante aquilo que eles 
ou fazem ou morrem por fazer; emprestam àqueles de quem não 
gostam os sentimentos de que só eles se acham animados. Pretender 
dar vista a esses cegos disfarçados é ser mais charlatão do que o 
Naylor Bey, de gloriosa memória. A eles e quejandos é que quadra 
perfeitamente a seguinte fábula do martelo e do prego:  
 

Certain clou fiché dans un mur, 
Au marteau menaçant faisait cette réponse: 

Je ne crains point tes coups, je suis froid, sec et dur; 
Plus on me frappe et plus dans mon poste on m’enfonce. 

 
Todos reconhecem que uma estrada, e até um simples atalho, vale 
mais do que uma dúzia de discursos de légua e meia sobre questões 
já muito cansadas, e que, se na imprensa podem com vantagem ser 
discutidas, na tribuna parlamentar somente servem de excitar 
paixões e incandescer cada vez mais os ódios, e gastar inutilmente o 
tempo, porque poucos a elas atendem, raríssimos as poderiam 
compreender e apreciar de que lado estava a razão. Esta verdade, 
que ninguém nega, que todos deploram, sem que com isso se 
pretenda que a voz do representante da nação jamais se deva elevar 
contra os graves atentados e malversações; esta verdade, que se 
refere ao abuso e não ao discreto uso do mandato popular, desafia 
contra mim a malevolência de certos irmãos danados, e até a cólera 
de uma alta personagem, a quem os elogios levados até a lisonja 
estão fazendo um grande mal. 
 
Seja, porém, como for, estão batendo numa sombra, e, quando 
mesmo me tivessem atirado ao vulto, lhes diria que a respeito de 
suas invectivas e calúnias me aplicassem a fábula que acima 
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transcrevi, e que desgraçadamente lhes quadra em sentido muito 
diverso. 
 
Não há remédio, tenha santa paciência o Sr. Dr. Melo Franco, há de 
emparedar-se com os materialões: o seu projeto fluvial dá-lhe a isso 
indisputável direito, e eu auctoritate qua fungor, lhe ponho na cabeça 
o capitel, não como o que me deram certos pedreiros livres, de 
pedra e cal, mas um do excelente mármore de Carrara. Andar assim, 
que é bom andar, meu ilustre mineiro. Para montar a corrente do 
soberbo São Francisco, e ir ter à boca das Velhas, conte com este 
caboclo na sua caravana. E o que dirão agora a respeito de vossa 
excelência (peço ao rei de armas que me desculpe esta excelência) e 
o que dirão agora de vossa excelência os seres imponderáveis que 
antipatizam com os materiais e materializados? Lá se avenham. 
 
A possibilidade do projeto, “materialmente” falando, me parece 
que, “espiritualmente” discorrendo os sobreditos filósofos, e nem 
mesmo outros que não sejam tão pirrônicos poderão contestar. 
Agora a questão mercantil, essa é que há de fiar-se muito delgado. 
 
Além do exclusivo por 20 a 50 anos, que não é coisa de costa acima, 
da concessão de uma légua de terras em ambas as margens do 
pitoresco São Francisco, o que também é nada para quem possui, 
como nós, tantas eiras e beiras, exige o projeto que o Estado garanta 
aos empresários o rendimento de 5 por cento sobre o capital 
empregado. É sobre esta última condição que tenho minhas 
dúvidas. 
 
Que o Estado deve contribuir para fomentar entre nós o espírito de 
associação, e animar as empresas que tendam ao progresso material 
do país, é uma necessidade que todos os materialistas como eu e o 
Sr. Deputado Melo Franco reconhecem e proclamam; é hoje, depois 
da completa extinção do tráfico, o que devia ser um sagrado 
empenho para todos os negrófilos, é hoje o que a lavoura do país 
pede por todas as suas cem bocas. Mas como deve intervir o Estado 
a favor das empresas de melhoramento material? Pode-o fazer por 
diversos modos: como o prescreve o projeto de que tratamos, 
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garantindo às companhias um minimum de juro dos capitais 
despendidos; por meio de um empréstimo; por uma subvenção 
gratuita; ou tomando para si um certo número de ações, com as 
mesmas ou menores vantagens que os demais acionistas. Quaisquer 
destes meios de proteção têm seus lados bons e maus, mas o 
primeiro me parece de grandes inconvenientes e por isso 
inadmissível. Na generalidade dos casos tenho por preferível o 
último, que fixa o máximo do sacrifício do Tesouro, e o sujeita às 
mesmas probabilidades de lucro, ou eventualidades de prejuízo que 
correrem os demais sócios. 
 
O sistema do minimum de juro, diz M. Jaubert, ex-Ministro das 
Obras Públicas em França, parece não impor ao Estado nenhum 
sacrifício, não exigir da sua parte um apoio senão moral; entretanto 
apresenta graves inconvenientes. Em primeiro lugar, prestado esse 
auxílio a uma companhia, como recusá-lo a outras sem colocá-las na 
impossibilidade de sustentar na praça os seus fundos a par dos da 
primeira, que, abrigada pelo Estado dos riscos de perda, ofereceria a 
seus acionistas probabilidades eventuais de lucro? 
 
Mas, dir-se-á, o governo ficará com o direito de conceder ou recusar 
essa garantia, de só liberalizá-la a empresas de um sucesso seguro, a 
empresas cuja renda necessariamente tenha de exceder do minimum 
fixado, e que, portanto, tornarão a sua intervenção puramente 
nominal. Mas, porventura, os homens os mais hábeis, os espíritos os 
mais ilustrados, os capitalistas os mais amestrados, não se enganam 
muitas vezes sobre as probabilidades de uma especulação? É de crer 
que o governo, ainda mesmo habilitado com os dados estatísticos 
que falecem ao do Brasil, possa discernir sempre com certeza o que 
escapa frequentemente às investigações tão ativas, aos contrastes tão 
inteligentes da indústria privada? 
 
Com a segurança de um minimum de interesse, todas as empresas 
poderão ser acometidas, assim as boas como as más, as que são 
reclamadas pelo interesse público como as que são compreendidas 
só com vistas de agiotagem. Seguramente (é ainda o ilustrado M. 
Jaubert quem o diz) é necessário favorecer o espírito de empresa 
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mas não seria prudente abrir-lhe uma carreira ilimitada, tirar-lhe o 
receio salutar dos riscos, cuja extensão importa que seja muito bem 
calculada antes de encetar-se uma operação qualquer. 
 
E demais, essa garantia seria concedida sobre um capital indefinido, 
ou sobre um capital essencialmente limitado? A primeira proposição 
não pode com seriedade ser sustentada, o Estado não há de confiar a 
sua firma em branco a uma companhia, por mais qualificada que 
possa ser. No segundo caso, sendo o capital do juro mínimo 
limitado, se, como sói muitas vezes acontecer, a primeira estimativa 
dos trabalhos não chegar para cobrir a despesa, e for, por exemplo, 
preciso duplicá-la, a que se reduzirá, nesta circunstância tão comum, 
a garantia de um interesse previamente determinado? 
Evidentemente reduzir-se-á então a proporções ilusórias, e as ruínas 
que se queriam prevenir realizar-se-ão de um modo ainda mais 
funesto, por se terem os empreendedores embalado com esperanças 
que a experiência veio desmentir. 
 
Reflita o autor do projeto nestas e noutras reflexões, que suas luzes 
lhe subministraram, e creio que reconhecerá que o sistema de 
proteção consagrado no projeto não é o mais convinhável. Não 
entrarei agora na análise dos outros sistemas que indiquei, porque 
não só já tenho andado por fora do terreno de um mero cronista, 
como também porque virá ocasião mais oportuna para essa tarefa. 
Por hoje contente-se sua excelência com esta minha humilde e 
material homenagem. 
 
Tenho ainda que falar em mais alguns projetos de melhoramentos 
materiais, e antes de fazê-lo não posso deixar de exclamar-lhe: – Era 
ou não real a tendência que eu há meses assinalei como existente no 
país para abandonar as questões de metafísica social pelas das 
necessidades urgentes de nossa lavoura e indústria. – E mais 
ignorava eu coisas que ora leio com sumo prazer no relatório do Sr. 
Ministro do Império. 
 
Agitem-se e zunam quanto quiserem os seres imponderáveis, que 
têm asco às pedras e horror aos metais, não poderão negar o que vai 
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aparecendo pelas regiões terrestres em que vivem os materialões 
como eu. 
 
A navegação por vapor do Rio Amazonas, para a qual foi o governo 
autorizado pelo § 1º do artigo 2º da Lei nº 586, de 6 de setembro do 
ano passado, é objeto já por muitos solicitado; várias propostas 
concernentes a esse imenso melhoramento, desideratum de todos os 
bons e até dos maus paraenses, se os há, pendem da aprovação do 
governo geral, que pelo órgão do Ministro do Império nos assegura 
teremos dentro em pouco a solução favorável desse grande 
problema de civilização e riqueza. 
 
Alguns negociantes da cidade da Bahia se propõem organizar uma 
companhia de navegação por vapor, não só entre a capital e 
algumas comarcas ao sul da província, mas também entre a mesma 
cidade e as províncias de Sergipe e Alagoas; as propostas já foram 
apresentadas e é de toda a probabilidade que alguma seja aceita. 
 
A Companhia da Navegação do Araguaia, rio que separa as 
províncias de Mato Grosso e Goiás, e constitui uma das suas vias de 
comunicação com o Pará, dissolveu-se por embaraços financeiros 
devidos a desacertos de sua direção; mas para logo formou-se outra 
que tomou a si a continuação da empresa, cujos entraves já em 
grande parte tinham sido vencidos pela primeira e pela 
administração pública. O presidente de Goiás, sob cujos auspícios se 
formou a nova associação, exprime fundadas esperanças de que em 
janeiro ou fevereiro do ano próximo naveguem naquele rio, em 
direção ao Pará, cinco ou seis barcos. Um dos grandes embaraços 
com que teve de lutar a extinta companhia foi a falta de pontos 
intermédios, onde, além de proteção contra os selvagens, 
encontrassem os viajantes os recursos que uma viagem tão longa e 
laboriosa torna indispensáveis. A fundação de dois presídios, um 
denominado Santa Isabel, e outro Leopoldina, remediarão aquela 
necessidade, que será completamente satisfeita logo que se 
estabeleçam mais três que ao longo do rio se projetaram. As 
cachoeiras do Rio Tocantins, na província do Pará, são hoje o 
principal obstáculo ao completo desenvolvimento dessa navegação 
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fluvial, mas cuida-se de vencê-lo direta ou indiretamente, e já a esta 
hora deve ter partido a expedição encarregada desses exames sob a 
direção de um dos nossos engenheiros. 
 
Acha-se concluída uma estrada que dos campos da Fortaleza, na 
província de São Paulo, conduz até ao porto de embarque do Rio 
Tabagi, na sua confluência com o arroio Jataí; a navegação desde 
este ponto até a cidade de Cuiabá não exige maiores melhoramentos 
do que o de preparar-se o varadouro entre Brilhante e Anahuac, 
desobstruindo estes de alguns madeiros e pedras soltas que 
embaraçam o seu curso. É uma nova via de comunicação entre as 
duas províncias muito mais breve e cômoda do que as que já 
existem, cujo benefício se deve em uma boa parte ao patriotismo do 
Barão de Antonina (é dos materialões em corpo e alma), que 
presidiu ao delineamento e fatura da estrada, que, creio, dele tomou 
o nome. 
 
Está em execução uma nova estrada na província do Rio de Janeiro, 
que será de suma vantagem aos municípios de Vassouras e Valença, 
e à província de Minas Gerais. É obra importante, que começou e 
continua sob a ativa direção do Conselheiro José Clemente Pereira. 
Noutra ocasião dar-lhe-ei a este respeito mais circunstanciadas 
informações. 
 
A estrada de ferro entre a Corte e a província de São Paulo, 
passando pelos municípios de Iguaçu, Piraí, Barra Mansa e Resende, 
empresa cujo privilégio pende do corpo legislativo e é solicitado 
pelo homeopata Cochrane, pareceu-me uma bela ilusão, apesar do 
empenho do pretendente e da declaração por ele feita de que era 
representante de uma companhia inglesa, tão deliberada a esse 
projeto, que, para não perder o privilégio já concedido pelo governo, 
sujeitou-se a pagar a multa de 4.000.000$ em que incorrera. Hoje já 
esse grande projeto, que terá a glória de ser o primeiro no seu 
gênero entre nós se for avante, não poderá mais ser considerado 
como um sonho por quem souber do seguinte. Alguns dos mais 
ricos e inteligentes fazendeiros do opulento município de Vassouras 
estão dispostos a competir com o primeiro pretendente, oferecendo 
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todas as garantias que podem oferecer pessoas que, ao prestígio da 
inteligência e da riqueza, reúnem o mais elevado conceito de 
moralidade, a mais merecida consideração social por seu 
comportamento exemplar e pelos benefícios feitos ao seu município. 
Quando tantas são as necessidades de que se queixa a principal 
fonte de nossa riqueza, não seria talvez mesmo um bem que uma só 
via de comunicação, embora fertilíssima, absorvesse uma grande 
massa dos capitais que, com a cessação do tráfico, ora afluem ao 
nosso mercado e demandam emprego. Os cidadãos a quem me 
refiro não se olvidarão desta grave consideração, e segundo sou 
informado, pretendem fundar a companhia com capitais 
estrangeiros, que ninguém com mais garantia poderá solicitar e 
obter na praça de Londres. 
 
Refiro o fato sem que pretenda desconhecer as razões de preferência 
que possa alegar o Sr. Cochrane, que facilmente se poderá entender 
com os nossos pretendentes; meu fim é só mostrar que o projeto tem 
toda a probabilidade de ser levado a efeito. 
 
Alguns outros melhoramentos promovidos pelo governo ou por 
particulares estão em iniciativa, ou já em princípio de execução; 
deles irei tratando à medida que for possível e me chegarem 
informações de que ainda careço. O impulso está dado; felizmente 
no meio de todos os nossos desvarios formou-se esta convicção; 
animem-na todos os que por qualquer modo o puderem fazer. E à 
medida que a lavoura lhe for sentindo os salutares efeitos; exigirá 
dos seus representantes mais alguma coisa do que arrotos de 
liberalismo; com o trabalho e honesta subsistência, o povo se irá 
curando da lepra política e tomará horror às loterias revolucionárias. 
Le droit au travail é um dos emblemas de Louis Blanc e outros 
socialistas que surgiram da catástrofe de 1848, de que ainda hoje a 
França sofre os terríveis benefícios. Pois bem, o meu programa de 
melhoramentos materiais conta por um de seus numerosos 
benefícios criar trabalho, meio de vida honesta para os nacionais que 
dele carecem, e para os estrangeiros cuja imigração nos é 
indispensável. 
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A guerra com que nos ameaça, que de há muito nos prepara o tredo 
e sanguinário ditador de Buenos Aires, desvia braços e consome 
capitais que poderiam ser empregados no desenvolvimento da 
riqueza pública. É uma verdade de simples intuição, pela qual 
ninguém pode pretender hoje as honras da invenção; mas o que é 
paralogismo em alguns e sofisma em outros é a consequência que 
daí tiram os que contestam o acerto com que tem sido dirigida a 
política exterior do Império em relação às repúblicas do Prata. A 
honra e a integridade do país estão muito acima das mesquinhas 
considerações fundadas no dispêndio de alguns milhares de contos 
de réis; os sentimentos da nacionalidade, os interesses da União, a 
inviolabilidade do território pátrio defendem-se a todo o custo e a 
todo o risco, e isso por que não só o exigem a honra nacional, mas 
até os próprios interesses materiais. A ignomínia, ou, o que é o 
mesmo, uma paz vergonhosa, uma paz sustentada a preço de 
humilhações, avaliada mesmo na balança do mais inexorável e 
avaro economista, custa afinal de contas muito mais do que a defesa 
prudente, sim, mas nobre e patriótica da dignidade e interesses do 
Império, ou já atacados, ou apenas seriamente ameaçados pelo 
estrangeiro. 
 
É esta a minha íntima convicção, a convicção de um materialista 
talvez, mas uma convicção sincera e desinteressada. Embora na 
imprensa do meu país apareça algum estrangeiro que calunie as 
intenções com que me tenho assim exprimido, arrastado por 
emoções que não posso sopitar, e que estou certo imperam na quase 
totalidade dos brasileiros, não serei eu quem censure a esse 
estrangeiro por servir ao seu país; antes acho honroso que, enquanto 
puder, mesmo pela nossa imprensa, promova os interesses de 
Buenos Aires, sua pátria. 
 
Se meus sentimentos são tão generosos para com o estrangeiro que 
me fere disfarçado em vestes brasileiras com a sua lança e o seu laço 
e bola de gaúcho, como o não serão para com patrícios, em quem a 
este e outros respeitos só poderei censurar a cegueira das paixões 
políticas? Assim como os romanos não incluíam em suas leis penais 
o crime de parricídio, pelo julgarem impossível, eu não pude ainda 
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acreditar que algum brasileiro se deixasse, não direi, como alguém o 
disse torpemente, assalariar, mas fascinar pelas prédicas dos ativos 
agentes do nefando ditador de Buenos Aires. 
 
Sirvam estas poucas reflexões de resposta a um Sr. deputado que na 
tribuna e pela imprensa me dirigiu insólitas agressões em 
reciprocidade à delicadeza com que o tenho tratado. E se algum dia 
houver um homem tão ousado como ele o foi, que se atreva a 
aplicar-lhe o mesmo estigma, Deus queira que ele possa comparecer 
perante aqueles de quem o tiverem dado como assalariado, com a 
mesma dignidade com que eu pudera hoje comparecer ante o 
estrangeiro de quem ele me considerou como mercenário. 
 
A política do governo para com Oribe e Rosas é fatal ao Império, 
dizem alguns senhores, vendo o Império nas vésperas de um 
rompimento, e não podem sofrer que se lhes diga: 
 
Brasileiros, essa linguagem, esse sistema de oposição que não 
distingue as questões internas, as questões de família, daquelas em 
que lutamos com o estrangeiro, é o mesmo desastrado sistema que 
despopularizou a guerra que sustentamos no Prata desde 1825 até 
1828, que muito concorreu para as desgraças que precederam à 
perda para sempre da província da Cisplatina. Brasileiros que assim 
procedeis, vós com as mais puras intenções (cremo-lo com toda a 
sinceridade) estais ferindo a um tempo o governo do vosso país e o 
próprio país, em benefício da mais infausta de todas as causas, e da 
opressão e extermínio de populações que vos devem ser caras, a da 
extinção de nacionalidades de que dependem a paz e 
inviolabilidade de nossas fronteiras, sacrificais as vidas e as 
propriedades de muitos brasileiros que estão sob o baraço e cutelo 
de um desalmado ditador. 
 
Esses senhores não podem ouvir estas exprobrações que até amigos, 
talvez mesmo alguns dos que se sentam a seu lado, lhes dirigem. 
Mas quando se lhes pergunta qual será a política preferível a essa 
que chamam belicosa, havendo até quem desconheça a máxima – si 
vis pacem, para bellum – que a providência das nações tem 
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consagrado em todos os tempos, quando se lhes dirige esta 
pergunta, a alucinação do espírito de partido não lhes subministra 
resposta que honre sua inteligência e luzes. “Conservar uns quatro 
ou seis mil homens no Rio Grande, e ficar numa expectativa, que 
tornaria aplicável ao governo de uma nação como o Brasil este 
provérbio dos nossos maiores: “Espera o néscio que o rio escorra.” 
Mal haja o espírito de partido quando ele toca a tal ponto de 
cegueira! 
 
Notícias da maior transcendência receberam ontem por via do Rio 
Grande, e comoveram profundamente a população desta cidade. 
Está travada a luta entre Rosas e seus mais denodados rivais; a sorte 
das repúblicas do Prata vai enfim decidir-se pelos seus principais 
interessados e mais legítimos defensores. Se é uma consequência da 
posição em que se colocou o governo do meu país, louvores lhe 
sejam por isso rendidos; se é um fato inteiramente independente do 
seu procedimento, sua política é ainda merecedora de elogios, por 
nos ter preparado para defender nosso território em presença dos 
beligerantes que o podem ameaçar, para intervir, se nossos direitos 
de nação limítrofe e interessada por um pacto escrito, na contenda, 
assim o exigirem. 
 
É impossível que de hoje em diante os meus distintos compatriotas 
que condenavam a política do governo imperial não tornem a si, e 
apreciando de sangue-frio a importância do drama em que Urquiza 
e Gerson terão de representar os dois primeiros papéis, não se 
remetam ao silêncio fazendo votos por que suas previsões se não 
realizem, porque os povos opressos, que sempre mereceram as 
simpatias dos homens liberais, sejam os vencedores nessa brilhante 
luta da liberdade contra o despotismo, da civilização contra a 
barbaria. 
Já há aquarteladas na fortaleza da Praia Vermelha mais de quatro 
companhias da tropa alemã contratada em Hamburgo pelo 
Conselheiro Sebastião do Rego Barros. São moços ambiciosos de 
glória, valentes, e instruídos, quase todos com seis e oito anos de 
serviço militar, e alguns pertencentes ao exército que fez a recente 
guerra dos ducados de Holstein e Schleswig. O restante da força de 



269 

 

infantaria e a de artilharia devem vir em mais quatro ou cinco 
navios que se esperam a todo momento. 
 
O Conselheiro Rego Barros, a julgar pelos que chegaram e pelas 
notícias anteriormente recebidas, e de que eles são uma viva 
confirmação, foi felicíssimo em sua escolha. Se a tropa engajada é 
bonita e aguerrida, o seu armamento é do melhor que se conhece na 
Europa, e além das armas usuais da infantaria e artilharia, esperam-
se outros instrumentos de guerra de grande valor na espécie de 
tática com que poderemos ser atacados pelos cossacos do ditador, se 
as coisas, o que Deus não permita, chegarem a esse extremo. 
 
Felizmente, o nosso exército, se não todo, ao menos em grande 
parte, não se verá vexado ao lado dos seus novos e instruídos 
companheiros de armas. Há dois anos que a instrução e disciplina 
do nosso exército têm progredido notavelmente; os melhoramentos 
adotados pelas nações militares de primeira ordem, não só nos são 
muito conhecidos, como até já existem entre nós. É um serviço que o 
nobre Ministro da Guerra, auxiliado pela ilustrada e ativa comissão 
encarregada dos melhoramentos materiais do exército, e em geral 
pelos nossos mais hábeis oficiais superiores e generais, nos tem 
prestado. As artes e ciências militares têm feito de poucos anos a 
esta parte grandes progressos, e o Brasil pode hoje dizer que o seu 
exército procura acompanhar essa marcha progressiva. E não pode 
ser por menos, enquanto o congresso da paz universal não der leis 
ao mundo, o si vis pacem, para bellum há de ser, não só uma máxima 
militar, senão também uma impreterível garantia de segurança 
interna e externa de todas as nações civilizadas. 
 
Há de recordar-se do que lhe disse há tempo sobre o convênio 
inglês, da posição caprichosa em que de um lado se colocaram os 
seus signatários, e do outro os negociantes consumidores das 
fazendas inglesas. O primeiro convênio foi aceito, acharam-no 
mesmo razoável, mas na sua revisão os ingleses estenderam muito o 
arco, e o resultado foi quebrar-se não sem desar e inconvenientes 
para eles. 
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Uma comissão nomeada pelos pacientes do convênio, a cuja frente 
se acha o Sr. Teófilo Benedito Otoni, foi encarregada de velar no fiel 
cumprimento de um contra-convênio, de que também lhe dei exata 
notícia, e de outrossim entender-se com os autores do convênio para 
qualquer conciliação aceitável que eles propusessem. Esta comissão 
correspondeu plenamente à confiança dos seus constituintes. Os 
armazéns ingleses ficaram em sítio, e as suas fazendas quase 
entregues às moscas e ao mofo. Eram já passados muitos meses, 
fazia-se pouco negócio, as casas de Londres, de que as de cá são 
filiais, não se iam mostrando muito satisfeitas do compromisso; fez-
se finalmente uma abertura à comissão do contra-convênio para 
algum acordo que mudasse um estado de coisas tão nocivo a uns e 
outros. 
 
O Otoni, que é amestrado nas lutas políticas do fraco contra o forte, 
da oposição contra o poder, percebeu logo as críticas circunstanciais 
dos proponentes, e temporizou, se é exato o que me informam. 
Quando menos se esperava, corre na praça a notícia de que um dos 
signatários do convênio, os senhores Mackay Miller & Cia., intimara 
aos seus aliados que se retirava daquele dia em diante do pacto 
comum. A notícia era de arromba, e a jubilosa impressão que causou 
no campo dos adversários não podia ser mais intensa. Foi 
imediatamente convocada uma assembleia geral dos negociantes 
ingleses, e nela se resolveu a punição pecuniária dos infratores, e 
sua sujeição ao convênio. Os senhores Mackay Miller & C., que 
procederam em virtude de ordem dos seus sócios de Inglaterra, 
recalcitraram, persistindo no seu propósito de não respeitar a 
interdição que lhes queriam impor. 
 
Isto, de um vender e outros não, é coisa que em verdade não teria 
graça nenhuma. Morreu, pois, o convênio, e em virtude de segunda 
reunião convocada para se tratar da tenacidade dos relutantes, 
decidiu-se que se fizesse público e notório que a morte do convênio 
deve pesar sobre as costas dos senhores Mackay Miller & C. Estes 
por sua parte desculpam-se com as ordens que receberam de 
Londres, e acusam de ingratos a muitos que estimaram o pretexto 
para dar saída às suas fazendas. Seja, porém, como for, em que fica a 
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tão honrada palavra inglesa? A troco de que foi sacrificada a tão 
preconizada lealdade dos negociantes britânicos? 
 
É decerto um grave acontecimento, de que exulta a comissão Otoni 
& Comp., e que prova quanto podem a união e a perseverança. 
Quem tudo quer tudo perde, foi o que aconteceu aos negociantes 
ingleses. Ficaram sem o primeiro e sem o segundo convênio, e 
portanto em pior posição do que dantes. É, porém, de esperar que os 
vendedores não abusem da derrota dos seus contendores, e 
procurem espontaneamente satisfazer ao que havia de fundado nas 
queixas que originaram o convênio, que ao menos por hoje deixarei 
no seu eterno repouso, para passar a assunto mais divertido. 
 
Excitada a curiosidade pública pelos anúncios de corridas no Prado 
Fluminense, e talvez também pelo que a respeito tenho escrito, de 
toda a parte se pedem informações da natureza e caráter do novo 
divertimento; uns querem saber se será um espetáculo franco onde 
reinem fraternité, liberté et égalité, outros perguntam se, ao modo dos 
benefícios, les entrées de faveur sont généralement suspendues, se a gente 
irá a pé ou a cavalo, se haverá gôndolas e ônibus, se haverá lugar 
para as ornejantes criaturas, ou se estas farão de espectadores 
promiscuamente com os bípedes, se o sexo amável será admitido, e 
com que regalias, e ultimamente se poderão ali mesmo pagarem-se 
as letras do estômago que não admitem reforma de prazo, e para 
que os devedores desse inexorável credor se não vejam nos apuros 
em que se achou o que exclamava: 
 

Se alguma coisa digo, 
E o hábito à boca puxo, 

Sobem-me as tripas e o bucho 
A escutar se mastigo. 

 
E a fé que lhes acho razão: temos nós, os habitantes desta cidade, 
sido já mais que muito mistificados, e nos vamos fazendo mais 
cautelosos. Mas como responder a todas essas perguntas? A fonte 
limpa em que esperava beber é o programa dos diretores, mas este 
ainda não está publicado, e achava-me eu in albis, como todos os 
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curiosos, quando a minha boa estrela me fez encontrar o Suckow (já 
lhe não dou o tratamento de major porque me envergonho das 
preterições que ele tem sofrido, podendo já estar tenente-coronel em 
remuneração de tantos serviços prestados ao bom povo fluminense), 
e conhecendo logo o bom humor em que estava pelo jeito que dava 
ao bigode, cumprimentei-o pelo êxito que teria sua empresa com o 
arrière pensée de lhe sacar alguma revelação prévia do programa. 
 
– Pelos cuidados e azáfama com que o vejo ocupar-se do prado, faço 
ideia das despesas que lhe terá custado! 
 
– De 7 a 8.000$, tornou-me ele, duas visitas diárias, e um milhão e 
seiscentos mil cuidados.  
 
– Há muita curiosidade em conhecer-se o programa.  
 
– Será publicado três ou quatro dias antes do das corridas.  
 
– Seria talvez bom antecipar essa publicação; as senhoras sobretudo 
interessam saber se haverá lugar distinto para elas, ou se ficarão de 
envolta com os pungibarbas e barbaças.  
 
– Há lugar não só distinto, mas até mui decente para as senhoras, e 
uma toilette especial; as que forem acompanhadas pelos chefes das 
famílias lá estarão com eles. Os barbaças solteiros também ficarão 
bem, e se para outra vez quiserem estar melhor, casem-se, que o 
tempo é próprio, e o país carece de braços.  
 
– E a respeito de... manducaverunt?...hein?  
 
– Lá estará o Neuville para regalá-los. Sabe os créditos que ele tem 
em matéria culinária, nem Vattel, nem Brillatsavarin o ganhariam; 
incumbiu-se dessa parte substancial da festa, e terá mesa comprida, 
mesa redonda, e mesa de todos os feitios geométricos, asseadas, e 
que não deixarão ficar mal os gastrônomos. 
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Conclusão minha: a festa terá tanto de nova como de interessante; os 
espectadores terão de escorrupichar tanto como para verem o 
Martinho da plateia, e pagarão os patos que o Neuville matar, mas 
por preço cômodo como é seu costume. 
 
A sociedade Melpomene deu na noite de sexta-feira a sua récita 
mensal, que foi honrada com as augustas presenças de SS. MM. 
Ilmo. 
 
A elegância, propriedade e riqueza com que o teatro estava 
adornado fazem o mais lisonjeiro elogio à sociedade e à sua digna 
diretoria. 
 
O concurso de espectadores foi tão numeroso quanto o podia ser, e à 
sua escolha presidiu a discrição do costume. A execução do drama e 
de todas as outras peças de que se compôs o divertimento foi muito 
satisfatória. Suas Majestades dignaram-se de aceitar um copo de 
água que lhes ofereceu a diretoria, e que foi servido com gosto e 
profusão. 
 
O Conde de Medem, ministro plenipotenciário da Rússia nesta 
Corte, obteve licença para viajar fora do Império, e vai aos Estados 
Unidos. Já pediu passaportes. 
 
O nosso governo recebeu, creio que ontem, a troca da ratificação do 
tratado celebrado entre o Império e o Paraguai em 25 de dezembro 
do ano próximo passado. 
 
Já tenho tratado sobejamente dos vivos, agora uma palavra final a 
respeito dos mortos. Voaram desta para melhor: 
 
Em 01 de junho – 20 pessoas, das quais dois de febre amarela; 
Em 02 de junho – 23 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 03 de junho – 20 pessoas, das quais zero de febre amarela; 
Em 04 de junho – 14 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 05 de junho – 14 pessoas, das quais zero de febre amarela; 
Em 06 de junho – 18 pessoas, das quais dois de febre amarela. 
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Jornal do Comércio de 08/06/1851. 

 

 
 

VIGÉSIMA SÉTIMA CARTA 
 

Corte, 14 de junho de 1851: 
 
Poucas semanas se contaram no Rio de Janeiro de tanta azáfama e 
movimento popular como foi esta. É escusado dizer que me não 
refiro senão às épocas constitucionais pacíficas; porque as 
brincadeiras de cacete e faca de ponta, pólvora e bala, dessas nem 
me quero lembrar – abrenúncio! 
 
Festa do Espírito Santo da Lapa e no histórico campo da Aclamação, 
com música todas as noites, leilões, barracas, e dois fogos de triques-
traques, eram já por si causa mais que suficiente para agitar todo o 
oceano popular, quanto mais aparecendo um novo e estranho 
elemento, correrias equestres! 
 
A política caiu logo em pasmaceira, o parlamento ficou quase às 
escuras, porque seus luzeiros foram ofuscados pelos fogaréus das 
reuniões noturnas, pelas travessuras do milagroso Santo Antônio de 
Lisboa, e porque o Espírito Santo abandonou-o para só iluminar e 
alegrar a grande massa dos fiéis reunidos nos lugares de sua 
particular devoção. 
 
Foi sem dúvida porque lhes faltou o fogo divino, que os nossos 
respeitabilíssimos seculares do palácio do Oriente deram a triste e 
formidável cabeçada de votar em última discussão mais 37 jogos de 
azar, chamados loterias, que são outros tantos incentivos à miséria 
aventureira, e que acarretam consigo um sem-número de cruéis e 
perigosíssimas decepções. Em vários países da culta Europa há 
muito que foi abolida essa imoralíssima instituição; a França, 
quando estava em seu juízo perfeito, proscreveu-a definitivamente 
em 1836, tendo antes começado a sua extinção gradual, não obstante 
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retirar anualmente desse jogo a renda de 20.000.000 de francos. Nós, 
onde os hábitos de economia ou são ignorados ou escarnecidos, 
onde o amor ao trabalho conta ainda tão poucos adoradores, nós 
não só alimentamos essa fonte de escândalos e misérias, não só 
atiramos esse engodo a um grande número de pequenos ambiciosos 
que vivem descuidados e ociosos em palácios imaginários que sua 
soberba imaginação sabe fantasiar do mais esquisito gosto, como até 
propinamos em pequenas doses o mesmo veneno às últimas classes 
de nossa sociedade. O pai e o filho, o senhor e o escravo, todos 
entram como interessados nessa grande partida que as leis 
autorizam, e a miúdo se reproduzem. Se a loteria é um meio lícito e 
inocente de encher o cofre público, por que não será lícito que o 
mísero cativo empalme alguma colher de prata, das muitas que tem 
seu senhor, para ir comprar um vigésimo que lhe pode trazer a carta 
de alforria? Se é crença geral que as loterias podem converter da 
noite para o dia o humilde operário em rico capitalista, por que não 
por toda pobre família a jejum umas cinco vezes no mês, por que 
não vender um enfeite da mulher ou da filha, ou antes por que não 
recorrer a alguma tranquibérnia para comprar o milagroso bilhete? 
 
E não refletem os nossos doutores da lei que essa multiplicidade de 
loterias, que na Corte principalmente, e fora dela só em duas ou três 
de nossas grandes capitais, se poderão extrair, não vem senão dar 
força moral ao vício, porque é já tão espantoso o seu número, que 
bem chegariam para levar a corrupção até as gerações vindouras, 
ainda mesmo que lhes secassem o fértil manancial! Mas, enfim, 
deixarei esses senhores, que devem saber mais do que eu, e se lerem 
estas toscas linhas rir-se-ão à minha custa. Este nosso mundo foi, é e 
por muito tempo será assim: 
 

Sempre surdo a sãos conselhos, 
Volve a roda a seu sabor; 
E dizem pilotos velhos, 
Que vai de mal a pior. 
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Deixemo-nos de reflexões sérias sobre tais assuntos, e vamos 
começar com as novidades da semana, que não são poucas: assim 
possa eu contá-las todas. 
 

O bom Demócrito ria 
Volve a roda a seu sabor; 
Ele mui bem o entendia: 

Vamos nós também, senhor, 
Fazer o que ele fazia. 

 
Não me escaparam este ano as novenas de Nossa Senhora da Lapa 
do Desterro; não simplesmente o austero dever de cronista, mas 
muito especialmente a invocação daquele templo, que tão 
simpaticamente fala ao coração de uma humilde criatura que quase 
se tinha degradado do comércio humano, ali me levaram e me 
detiveram alguns estirados momentos. 
 
Aí vi o que já na vida dos nossos maiores se usava nestas 
solenidades religiosas: um longo renque de cabeças de alcatrão 
ardendo em frente à igreja, e uma terrível orquestra de bombas, 
traques de sete estouros, e gritaria dos invencíveis moleques 
apupando os boleeiros que fugiam causticando inexoravelmente os 
míseros burros espantados com o clarão das tais piras de alcatrão e 
com o estampido dos tais insuportáveis foguetes. Não sem muito 
susto de que as minhas peludas vestes se tostassem no intenso calor 
ambiente, e me atraíssem a turba molecal, e os olhos perscrutadores 
dos profanos vizinhos e vizinhas de Nossa Senhora da Lapa, pude 
penetrar no sagrado recinto, e, depois de fazer a minha oração do 
costume, ouvir e observar o que soava e se passava em torno de 
mim. A música, dirigida pelo velho e distinto artista João dos Reis, 
compensou-me o susto e a fadiga, e soltou-me do peito a alma, que 
empinou-se por aí acima e discorreu veloz a incomensurável região 
das sensações misteriosas, até que, chamada por uma cena da mais 
esdrúxula realidade, recolheu-se outra vez ao seu pouso, e deixou-
me logo aflito e impaciente como uma velha beata a quem lhe 
furtassem o ensebado registro de Santo Antônio. 
 



277 

 

Uma imensa mó de gente cristã estava à porta do templo forcejando 
obstinadamente por entrar onde desde às cinco horas da tarde já 
outra não menor lhe havia tomado o lugar, e achava-se toda unida 
de pés, corpo e cabeça. Em tal conjuntura, alguns lembraram-se do 
coro e incontinente romperam todos para ali em tremendo 
escarcéu... mas, de repente, retrocedem e se retraem com apertos 
mortais e um coro de “ai, meu Deus, que morro, não me mate por 
quem é!”. O escarcéu se tinha abatido e a vaga refluído ao tremendo 
aspecto de um homem de farda com baioneta calada. Restabelecido 
o equilíbrio na massa dos intrépidos devotos, quando esperavam 
que tão custosa devoção lhes merecesse as simpatias de algum 
caridoso irmão, eis surge um frade superlativamente adiposo, com 
todo o seu desembaraço fradesco, e toda a sua austeridade 
monástica, e dá com a porta nas inocentes ventas do guarda 
municipal, que assim ficando como folhinha do ano passado, que já 
não serve, tomou a prudente deliberação de pôr-se no olho da rua, e 
foi entre os seus considerar no insólito destempero do frade. 
 
Nunca vi tanto rigor em casa de uma santa, e de uma santa que 
acolhe, em sua inesgotável bondade, até os próprios desterrados. 
Uma respeitável matrona estava com sua filha (ambas estrangeiras) 
sentada entre as demais devotas. Chega-se-lhes um irmão, creio que 
das almas, todo cheio de si e ufano da opa que lhe encobria a safada 
casaca, e sem mais nem menos obriga as duas estrangeiras a saírem 
do templo, corridas de vergonha e dor, só porque estavam de 
chapéu na cabeça!... 
 
Parece que o tal religioso não está acostumado a ver de noite se não 
mulheres sem chapéu, ou cobertas com chapéu de homem. 
Antigamente os servos oficiais de Deus não consentiam que as 
senhoras entrassem na igreja senão de bioco, que, segundo a 
tradição de uma antiquária do meu conhecimento, quer dizer um 
lenço religiosamente amarrado na cabeça, a modo de capuz. Os 
barbudos capuchinhos, nas suas santas missões, pregam aí por fora 
que é uno pecato las senhorras tracerem as cabexas descubiertas nel templo 
de lo Signore; quem terá razão, os antigos, os barbadinhos, ou o tal 
irmão terrível? Mas agora me lembro que esta questão foi, não há 
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muito, objeto de sábia discussão teológica entre o Microscópio do 
Diário do Rio e um cristão anônimo; e se me não engano, o terrível 
irmão das almas tem por si a primeira daquelas autoridades, que 
muito respeito, e com quem preciso andar sempre na mais 
imperturbável harmonia, por que o tal vidrinho tem uma força 
aumentativa a que nada escapa, e porque ambos tendemos ao 
mesmo fim, que é servir a Deus como a ninguém, e ao próximo 
como a nós mesmos. 
 
A vista das cenas de que fui testemunha, não tornei à Lapa senão 
para ver o fogo de artifício na terça-feira 10 do corrente. Foi uma das 
maiores lograções por que tenho passado: foi um fogo aquático, se é 
admissível a metáfora, ou um fogo sem vistas, que ardeu quase todo 
debaixo de espessa e sufocante névoa de fumo. Corri logo, antes que 
lá me deixasse ficar asfixiado, e embarafustei com a rapidez de um 
corso por entre os patetas das luminárias, que estavam no Campo 
da Aclamação à espera do fogo, e boquiabertos para o Imperador do 
Espírito Santo e sua religiosa corte. Demorei-me aí um pouco a 
contemplar a inocência infantil do imperador, que, recostado em seu 
trono, parecia mais soberbo que um eleitor da roça no dia da 
soberania, que algum subdelegado em dia de audiência, que algum 
dos nossos juízes de teatro em noite de espetáculo de gala; mas a 
contemplação não era tão absorta que, de vez em quando, me não 
distraísse para ver donde vinha um elétrico ranger de cassa que 
roçava por sobre o meu grosseiro casacão, ou a ligeira ninfa que me 
abanava os pés e varria em torno deles o agreste chão com o rápido 
movimento de suas compridas saias. Não se conclua daqui que, 
apesar de velho, ainda estou delambido; reparo no sexo feminino, 
porque umas moças da vizinhança atormentam-me com perguntas 
de agulha, e se digo – não reparei –, fazem-me enfiar deveras com os 
seus picantes remoques. 
 
Depois desse introito, transportei-me para próximo de um balão, que 
começava a encher ao som dos garotos, que gritavam sem cessar “lá 
vai a máquina! lá vai a amônica!” “Profundo meditador” como sou, 
enquanto o meu vizinho, que me queria impor de muito lido, 
comparava a bojuda aerostática, em tudo e por tudo parecida com 
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as suas desconsoladas irmãs dos anos anteriores, com a máquina em 
que ultimamente andou passeando o Duque de Brunswick, corria-
me pela mente um outro pensamento, que para logo absorveu-me, 
quando o balão, em vez de subir, descia desfazendo-se em panos de 
fogo, no meio de uma gargalhada universal. 
 
Lembrava-me que o uso das máquinas naquele dia pode muito bem 
ser que tenha sua origem em uma das tradições de nossa crença, e 
tenha por fim recordá-la servindo ao mesmo tempo de 
entretenimento ao povo. Recordava-me do solene dia do 
Pentecostes, em que, encerrados no cenáculo, por ordem do Divino 
Mestre, os cento e vinte discípulos que então compunham a 
nascente igreja viram descer do alto um brilhante globo de fogo, o 
qual, entrando naquela casa, se dividiu em cento e vinte chamas por 
formas de línguas, que ficaram sobre as cabeças das pessoas que 
formavam aquela santa congregação; globo que não era composto 
de algum fogo material, e sim um sinal externo dos efeitos que o 
Espírito Santo obraria no interior dos discípulos e nos corações dos 
primeiros fiéis, enchendo-os dos seus dons. 
 
Fui tirado deste êxtase religioso por um anjo que derramava em 
torno de si o mais delicado perfume, e sem querer pisou-me na 
ponta do pé, acaso que muitos ou não acreditariam que o fosse, ou 
tomariam pelo mais feliz presságio, mas em que eu não senti senão a 
realidade da dor que me causou. Levantei ferros, e fui ter à barraca 
do “lobo vivo”, o primeiro que veio da Europa; dístico que estava 
escrito com letras tão maiúsculas, que cada uma delas valia por um 
lobo a agarrar os padecentes que lhe passassem por diante. 
 
Tiro uma das bonitinhas moedas de prata de 1.000$ que 
presentemente está fabricando a nossa Casa da Moeda, recebo em 
troco 500 réis, e entro para ver a raridade. Olho para diante, para a 
direita e para a esquerda, dou a frente à retaguarda, torno a olhar, e 
nada do lobo! Onde está o lobo vivo, ó patrão? – Ali, responde-me 
um homem grosso com voz lá das ilhas, apontando-me para uma 
pequena gaiola de pinho! 
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Dirijo-me à gaiola, e em vez de lobo, vejo coisa que mais me pareceu 
um dos cães perdigueiros do nosso amável J. T. Coelho, mas tão 
manso que nem se movia. Quando me preparava para soltar uma 
torrente de imprecações contra o pobre charlatão, diz ele em tom 
que caiu-me mesmo como água na fervura: – O senhor ainda tem 
direito à sorte que tirar lá fora. – Ri-me e saí, dando razão ao homem 
que exerce uma indústria muito mais inocente do que outras que 
por aí duram todo o ano sem ser por obra do Espírito Santo. 
 
Dali saindo fui a outra barraca ver um teatro de bonecos, que os 
tenho visto divertidíssimos, cópia fiel do que vai por este mundo. 
Não pude aí demorar-me nem cinco minutos, porque além de uma 
música infernal e de um pelotiqueiro que não tem igual no catálogo 
dos parvos desenxabidos, havia na tal arapuca tão prodigiosa 
criação de pulgas, que me trouxeram em um moto-contínuo. 
 
Enjoado de especuladores tão destituídos de espírito e sórdidos, 
passei a tomar lugar para ver o fogo, que devia ser atacado às 10 
horas e meia, segundo uma ordem terminante do Sr. Chefe de 
Polícia interino. 
 
À hora aprazada, começou a bateria dos foguetes do ar, e logo após 
uma roda cujas vistas perderam-se no espesso fumo que a cercava. 
Neste momento chega uma ordem da primeira autoridade do 
distrito, suspendendo a do Chefe de Polícia, e mandando que se 
desse tempo a sair quem estava no Tivoly, para então continuar o 
fogo. Os músicos estavam estafados. O respeitável inquietíssimo 
com o frio e o sereno, pois os diretores da festa mandaram que se 
continuasse a atacar o fogo. Depois de arderem mais duas peças, 
chegaram os agentes do subdelegado, que por um triz não levaram 
o pobre do fogueteiro. Contra a força não há argumento; convenceu-
se a irmandade que o subdelegado vale mais no seu distrito do que 
o Chefe de Polícia, e ficou o povo esperando até depois da meia-
noite para ver o resto do espetáculo. 
 
Nesse longo entreato houve seus excessos, seus empuxões, suas 
capoeiragens, mas a ordem do subdelegado triunfou, e quem o 
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duvidava ficou sabendo que ele não só pode mais do que o Chefe de 
Polícia, mas até do que o imperador da festa, que, coitadinho, 
cansado de esperar, e vendo seu imenso auditório impaciente, 
deitou-se a dormir na sua poltrona. 
 
O sucesso mais notável desta semana foi o que ontem teve lugar no 
Prado Fluminense em presença de perto de quatro mil pessoas de 
diversos sexos, gêneros e espécies. O Jornal do Comércio antecipou-se-
me, mas calou várias circunstâncias que fazem muito ao caso, 
porque não viu, não lhe disseram, ou não lhe fez conta referir para 
não perder os créditos de grave e austero: que lhe faça bom 
proveito. 
 
O Prado Fluminense está situado numa baixada, que foi um grande 
pântano, e que hoje está transformado num extenso aterrado, que 
não podia deixar de custar alguns contos de réis a seu dono. O 
corredouro tem a figura de uma ferradura, que além de ser 
adequada ao fim, tem a propriedade de semelhança com os sapatos 
dos velocípedes que por ele devem efetuar suas diabólicas 
galopadas; a largura é de 50 a 60 palmos, e o perímetro da curva 
interior terá suas 450 a 500 braças bem puxadas. 
 
Em frente à testa da ferradura de que acabo de falar estava 
levantada a arquibancada, cujos lugares numerados eram 
destinados, gratuitamente pelos empresários, para assento das 
senhoras e dos cavalheiros que as acompanhassem; mas que por 
sobrarem, e por não haver quem velasse na fiel execução daquele 
interdito, foram ocupados por muitos celibatários, alguns dos quais 
de todo perdidos na esperança das belas, que sabem o que valem 
seus fáceis e fementidos protestos. Exteriormente haviam duas 
ordens de bancos para quem primeiro os ocupasse, para a patuleia, 
pode-se dizer sem ser aristocrata, na acepção inocente que o uso tem 
dado a esta palavra de sentido político e perigoso. A arquibancada 
admitiria 600 pessoas no seu anfiteatro superior e umas 150 nos 
bancos inferiores. Já se vê que a grande massa dos espectadores que 
pagaram a módica entrada de 1.000$ não tinha assento, mas viram 
de vários pontos, em pé e a cavalo. Além destes espectadores que 
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contribuíram para a função, havia outros inevitáveis gaudérios, que 
circundavam o Prado por fora em uma grande extensão, 
descansando em seus próprios pés, ou também de carro, a cavalo e 
de ônibus. 
 
Ao lado esquerdo do estádio e da arquibancada elevava-se um lindo 
torreão guarnecido de bonitas empanadas, lugar privilegiado e 
digno de SS. MM. II. e sua comitiva. Ao lado direito corria um 
abarracamento onde M. Neuville prometia dar que comer e beber a 
quem lhe pagasse o trabalho e as despesas; havia no mesmo lado 
pequenas barracas portáteis de pessoas assaz previdentes que ali 
podiam entrar para satisfazer a qualquer mister da vida humana, 
sem que vistas profanas o pudessem observar e tirar daí assunto 
para seus debiques. Muitos carros serviram também de casa de 
pasto, porque seus donos, preferindo todos os sofrimentos ao da 
fome, ou estando muito acostumados ao preço e gosto dos seus 
cozinheiros, trouxeram de casa o farnel, e evitaram assim pagar o 
pato no hotel Neuville ou na barraca de Mac Dowall. 
 
O concurso foi, como já disse, numerosíssimo; o belo sexo mostrou-
se varonil e superior a muitos lorpas e efeminados, que não tiveram 
ânimo nem curiosidade de ir ver o divertido e novo espetáculo. 
Duas bandas de música militares tocaram antes e no intervalo das 
corridas, colocadas uma ao lado do torreão imperial, e outra 
defronte e do lado oposto. 
 
O ilustre major apresentou-se à paisana, em trajes sérios, elegantes e 
apropriados, de bigodes geometricamente retorcidos e lustrosos. 
Montado num bonito cavalo, com aquele garbo marcial que todos 
lhe reconhecem, percorria estrategicamente todo o terreno das cinco 
campanhas que ali se iam decidir. A fé de cristão, que o Saldanha 
não ficaria mais ufano nem se apresentaria com tanta galhardia à 
frente das suas tropas indisciplinadas e desleais da essencialmente 
revolucionária cidade do Porto. 
 
Às 10 horas em ponto chegaram SS. MM. II., que foram recebidos 
com o hino nacional tocado pelas duas bandas de música e 
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imediatamente se dirigiram para o lugar que lhes competia no teatro 
dos espectadores. 
 
Às 10 horas e meia, com exatidão matemática, apresentaram-se na 
liça cinco cavaleiros com seus pequiras em pelo, cujos nomes, cores 
e donos não menciono, por já serem conhecidos. Os cavaleiros eram 
cinco rapazes, todos caboclos ou com eles parecidos, vestidos de 
calça branca, jaqueta e boné de diferentes cores, e de pés descalços. 
 
À voz do diretor, partiram todos como setas disparadas, tomando 
Phaebus logo a dianteira, que conservou até o meio do estádio, onde 
Orestes, que era o terceiro, passou-lhe adiante, e assim conservou-se 
até tocar o limite do páreo, que por ele foi ganho. Seguiram-lhe em 
segundo lugar o Phaebus, em terceiro o Voltiguer, em quarto o 
Pyllades (cujo cavaleiro caiu a pequena distância da meta), em 
quinto o Potrilho. 
 
No segundo páreo, correram seis cavalos do país, montados em 
pelo. Maria Stuart tomou a princípio a dianteira, mas cedeu-a logo a 
Netuno, que por sua vez cedeu a Pluto, que manteve-se nessa 
posição até o fim, vencendo apenas pelo comprimento do pescoço a 
Netuno, que o seguiu quase emparelhado. 
 
Em terceiro lugar chegou o Bagé, e em quarto Maria Stuart, que fora 
o primeiro. O Artigas e o Comunista do Sr. Prudhomme ficaram 
muito atrás. 
 
A derrota do Comunista excitou risada geral, porque um espectador 
exclamou cheio de entusiasmo: – “É mais uma derrota que leva o 
comunismo” –; respondendo-lhe imediatamente um partidista de 
M. Prudhomme, todo encolerizado: – “Foi uma traição do Sr. Major 
entregar a nossa causa a um cavalo tão ordinário!” 
 
O terceiro páreo foi de duas carreiras, e por isso, e pelos cavalos e 
cavaleiros, causou mais algum interesse do que os anteriores. Nelas 
entraram três e não quatro cavalos, como anunciara o programa, 
montados em sela. 
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Houve duas partidas falsas, por terem alguns largado antes do 
tempo, ou por se terem outros deixado ficar por tática própria deste 
gênero de combate, para cansarem os cavalos dos adversários. 
 
Na primeira carreira partiu adiante o Desengano, mas foi logo 
vencido pelo afamado Malacarinha, montado por um espanhol, que 
ganhou sem dar uma chicotada. 
 
Dos vencidos, o primeiro foi o Desengano, e o segundo Rattrap 
(ratoeira). Na segunda carreira coube ainda a vitória ao Malacarinha, 
que a obteve sem dificuldade. 
 
Na quarta carreira ganhou o Sultão com facilidade; chegando em 
segundo lugar o Marte em terceiro o Galgo, e em quarto o Vulcano. 
 
A quinta e última corrida foi a que mais interesse excitou e foi 
valentemente disputada. Seis lindos cavalos do Cabo disputaram o 
prêmio deste páreo, que consistiu, além do produto das entradas, 
em um vaso de prata no valor de 200$ oferecido pelos empresários 
do Prado. 
 
Os cavaleiros passearam com seus cavalos por alguns minutos, até 
que estes permitissem encetar regularmente a carreira. O Glauco 
esteve furioso, fez corcovos terríveis, e por fim levantando-se sobre 
os pés, caiu de costas; mas o destro cavaleiro Justino Leite houve-se 
intrépida e habilmente. Os senhores Thomas Land e D. Stevenson 
animaram e prepararam quanto foi possível o seu Kaleb e o seu Gil 
Braz. De todos os cavalos o mais lindo e que mais enfeitado se 
apresentou foi o Loteria, do Sr. Dr. Cândido Ferreira; seu jockey 
(Vicente Ajudie) foi também o que se apresentou vestido com mais 
gosto e mais a caráter. 
 
Depois desse longo prelúdio, que já ia impacientando os 
espectadores, partiram os seis contendores. O Sam Sly, do Sr. Dr. 
Costa, montado por F. P. Ribeiro, logo na saída deitou abaixo o 
cavaleiro e tomou a dianteira, que sempre conservou, o que, posto 
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seja caso muito apreciado pelos entendedores, não podia ter valor 
para a palma da vitória, por ter corrido sem peso algum sobre si. O 
Loteria foi o primeiro a chegar ao ponto, seguindo-se-lhe em 
segundo lugar o Gil Braz, montado por Sam Slick, e em terceiro o 
Kaleb. O triunfo do Loteria foi vivamente aplaudido até pelas 
senhoras, que naturalmente generosas se interessaram mais por ele, 
que fora na partida precedido por todos os outros. Creio que não 
direi uma heresia se afirmar que houve no rancho da arquibancada 
quem nesta ocasião invejasse, pelos aplausos de certas senhoras, a 
sorte do Loteria; eu não, que lá não estive, e se estivesse, quando 
muito, invejaria a sorte do dono e não a do cavalo. 
 
Na segunda carreira deste páreo venceu o Kaleb, cujo astuto 
cavaleiro, Thomaz Shields, o poupara da primeira vez para entrar 
com vantagem na segunda e terceira, que deviam decidir da vitória; 
em tudo as tretas são de grande recurso; e a arte das corridas dizem-
me que as tem variadíssimas. Nesta corrida ficou em segundo lugar 
o Sam Sly, montado por José, cavaleiro do Autrim, que foi retirado; 
em terceiro o Loteria, e em quarto o Gil Braz. 
 
Na terceira carreira o Loteria tornou a ser o primeiro; porém, na 3ª 
volta ao estádio, foi passado pelo Kaleb, que assim se conservou até 
o fim, sendo Loteria o segundo, e Gil Braz o terceiro. 
 
No intervalo do meio-dia às 2 horas, enquanto uns passeavam e 
outros pagavam as letras irreformáveis do estômago, alguns dos 
espectadores mais apaixonados do divertimento influíram-se e 
fizeram várias corridas por sua conta e risco. O Sr. Alexandre Reid, 
que foi um deles, caiu, mas sofreu apenas uma ligeira contusão no 
lado direito do rosto, junto ao olho e sobre a fonte. Muitas outras 
quedas tiveram lugar que não vale a pena mencionar, e que foram 
outras tantas distrações para os amadores. 
 
Desgraçadamente não foram esse os únicos sinistros que tenho de 
deplorar. Mme. Lacombe, que chegara ao Prado com perfeita saúde, 
achando-se no toilette, teve um ataque apoplético e morreu ali 
mesmo. 
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“Não há polícia nesta terra!”exclamou repetidas vezes um dos mais 
afamados esculápios desta boa cidade, em uma ocasião solene da 
sua vida, em que o estojo lhe aparara uma facada que ia certeira ao 
coração. “Não há polícia nesta terra!” exclamei eu na noite de Santo 
Antônio ao ver fogueiras no centro da cidade, nas ruas mais 
frequentadas, bichas e bombas espantando bestas e cavalos, busca-
pés serpenteando pelas ruas e queimando as saias das senhoras, 
foguetes do ar e pistolas caindo dentro das casas com risco de 
incendiá-las, etc., etc., etc. Além do perigo, é um meio de que certos 
Mariolas se servem para vexarem o homem sério que não tem 
remédio senão capoeirar vendo-se perseguido por um busca-pé, ou 
em risco de lhe arrebentar uma bomba nas ventas. Proibiu-se a água 
de cheiro, e não se há de proibir este infernal costume?!... O Sr. 
Couto imortalizaria sua interinidade policial se acabasse com 
semelhante abuso. Aí vêm São João, São Pedro, Santa Ana, etc., etc. 
o que fará sua senhoria ? 
 
O Sr. Simon Denis, estabelecido no Rio de Janeiro há mais de 23 
anos, ofereceu à Escola Militar um bem acabado busto de bronze do 
fundador do Império, o Sr. D. Pedro I, de gloriosa memória. Esta 
delicada oferta foi aceita e agradecida pela respeitável congregação 
daquele estabelecimento nos termos os mais atenciosos por meio de 
uma carta endereçada pelo respectivo diretor, o Sr. tenente-general 
Francisco de Paula Vasconcelos. 
 
Faleceu o ex-tenor da primeira companhia francesa que aqui 
tivemos, o Sr. Mullot, vítima de uma imprudência Estava em 
Petrópolis e era professor de francês no colégio do Sr. Kopke. 
Estando a caçar, divertimento de que era apaixonado, encostou-se 
no cano da espingarda para saltar uma vala; a espingarda disparou 
e a carga de chumbo atravessou-lhe a mão. Dias depois sobreveio o 
tétano e morreu dentro em 24 horas. – Cautela contra a caça e contra 
os tétanos nesse tempo invernoso. 
 
Também já não existe o honrado Sr. Antônio Carlos de Carvalho, 
que por muitos anos serviu o lugar de tesoureiro da Câmara 
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Municipal desta Corte. Foi substituído naquele cargo pelo Sr. 
Antônio Januário da Silva, cuja escolha se pode considerar como 
uma consideração para com o finado, e como sólida garantia para os 
cofres da Municipalidade. 
 
Já que estou com os mortos entre mãos, vou concluir com a 
estatística da semana. 
 
Faleceram: 
 
Em 7 de junho – 12 pessoas, das quais 3 de febre amarela; 
Em 8 de junho – 14 pessoas, das quais 0 de febre amarela; 
Em 9 de junho – 19 pessoas, das quais 1 de febre amarela; 
Em 10 de junho – 22 pessoas, das quais 2 de febre amarela; 
Em 11 de junho – 12 pessoas, das quais 2 de febre amarela; 
Em 12 de junho – 18 pessoas, das quais 1 de febre amarela; 
Em 13 de junho – 18 pessoas, das quais 0 de febre amarela.  
 

Jornal do Comércio de 15/6/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA OITAVA CARTA 
 

Corte, 21 de junho de 1851: 
 
Os negócios do sul tomaram mais sério aspecto, com a formal 
declaração de guerra feita pelo General Urquiza, pelas medidas por 
ele tomadas e heroica adesão dos Virasoros, e do General Garzon, 
cujo nome desperta as mais vivas simpatias entre todos os orientais. 
O drama que há mais de um decênio se representa sobre as margens 
do Prata; drama de sangue e de horrores, tudo pressagia que está 
próximo de sua peripécia. Parece que a justiça divina julgou 
chegada a hora de retribuir com a recompensa que lhe é devida pela 
degolação de tantas vítimas inocentes e ilustres, essa fera com figura 
humana, chamada D. João Manoel de Rosas, o Holofornes de 
Buenos Aires. O grito de – liberdade ou morte –, dado por Urquiza, 
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retumbou forte, sonoro e simpático por todas as povoações 
oprimidas, que se ergueram como um só homem para esmagar o 
gênio da destruição e da carniceria, o monstro da corrupção e da 
sensualidade. A hiena ainda ameaça, ainda ronca e esperneia, mas 
essa hiena de nova espécie, como a fera indômita dos desertos 
africanos, aos clarões da indignação nacional, perderá a vista e 
deixar-se-á vendar e atar em sua caverna pelas mãos de dois ou três 
patriotas denodados. 
 
É preciso desconhecer ou desprezar todas as tradições históricas; 
não ter fé implícita na infalível justiça do Onipotente Criador, para 
não acreditar que o Holofornes e Sardanápalo de Buenos Aires tem 
já contados os dias de seu nefando e asqueroso despotismo. 
 
Corrido o véu que encobria os planos de Urquiza e outros chefes das 
flageladas populações do Prata, aberta a luta entre estes e o seu 
verdugo, o inimigo irreconciliável do Brasil, era chegada a ocasião 
de colocarmo-nos francamente na posição que nos assinalam a 
defesa de nosso território, de nossos compatriotas, os altos interesse 
que o Império tem empenhados nesta luta de vida ou de morte para 
os seus lidadores. “As circunstâncias nacionais” assim o 
reclamavam. 
 
Não creio que outras fossem as considerações que determinaram a 
imediata nomeação do Conde de Caxias para general-em-chefe do 
exército do Sul. No domingo, isto é, no mesmo dia em que se 
receberam as importantes notícias trazidas pelo vapor de guerra 
Golfinho, correu voz da nomeação do distinto general, boato que foi 
logo confirmado oficialmente no dia seguinte pela comunicação feita 
ao Senado. Os poucos dias que decorreram de domingo até ontem à 
tarde foram tempo suficiente para que o general se aprestasse e se 
pusesse em marcha, abandonando os cômodos de sua vida 
doméstica, as representações pacíficas de sua vida pública, pelas 
fadigas, contrariedades, imensa responsabilidade e perigos de que é 
sempre rodeada a glória das armas. 
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Também nunca o entusiasmo foi mais pronunciado entre os bravos 
de nosso exército. Muitos oficiais espontaneamente se apresentaram 
para seguir a sorte do valente e prestigioso general, todos se lhe 
prestaram não só com a honrosa obediência militar, senão com a 
animação e alegria que só pode inspirar uma causa nacional. Aqui, 
em outros pontos do Império, o serviço permanente do exército 
também exige o préstimo de uma boa parte de sua distinta 
oficialidade; mas os que ficam por dever e necessidade sentem-se 
vexados de não irem partilhar a glória e os perigos que podem caber 
em sorte aos seus companheiros de armas. Este sentimento que 
predomina no exército, que circula simpático por quase toda 
população da cidade do Rio de Janeiro, é para mim a pedra de toque 
da legitimidade, da santidade da causa que vamos defender nas 
fronteiras do Rio Grande do Sul. Se não é esta uma dessas ocasiões 
em que todos os patriotas devem sacrificar no altar da pátria seus 
mútuos agravos, e darem-se as mãos, pelo menos enquanto os 
estrangeiros ameaçarem a honra, os interesses e a integridade do 
país, então os Coriolanos do Brasil, se os há, são mais cegos em sua 
paixão que o antigo romano desse nome, ou não há entre nós 
Volúnias e Vetúrias que saibam comovê-los, aplacando-lhes os 
ressentimentos e a cólera. 
 
As palavras com que o trono acaba de dirigir-se às duas Câmaras, 
por intermédio das comissões que lhe apresentaram os dois votos de 
graça, são as mais expressivas que é possível, e capazes de 
despertarem o patriotismo de todos os brasileiros. 
 
Força é acreditar, porque não é possível duvidar do que aí está com 
toda a autenticidade publicado nas colunas do Jornal do Comércio, 
que alguns homens distintos do nosso parlamento não aprovam a 
política que o governo imperial ultimamente tem seguido em 
relação às graves questões do Rio da Prata. Mas nutro a mais sincera 
esperança de que esses senhores, reconhecendo toda a gravidade da 
situação em que se acha o Império relativamente ao estrangeiro, 
prefiram antes concorrer para que seus vaticínios se não realizem, 
do que opor embaraços morais ao bom êxito da política que eles 
condenam. Poderemos ser mal sucedidos, mas se alguma vez em 
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negócios graves procedemos com tento, com previdência, com 
atividade e firmeza, sem dúvida nenhuma que nessas condições está 
todo ulterior procedimento do governo imperial sobre a questão do 
Rio da Prata, a julgar pelos fatos, documentos e declarações que 
estão sob o domínio público. Poderemos ser infelizes, mas a política 
contrária mostrou-se ineficaz e fatal durante muitos anos, e só 
evitaria os sacrifícios que ora se exigem do país, por tanto tempo 
mais quanto fosse preciso para que Rosas, com o auxílio estrangeiro, 
se livrasse dos seus inimigos internos, e engrossando suas forças 
viesse arrogante e feroz pedir-nos a bolsa ou a vida. 
 
Se esta não é a consequência infalível da política de inerte e 
descuidada expectativa que alguns senhores aconselham, pelo 
menos não está fora do possível; e tanto basta para que devamos 
esperar que seus autores, ilustrados e brasileiros como são, se 
abstenham de opor estorvos morais à política que é sustentada por 
estadistas não menos ilustrados e patriotas, e que devemos supor 
mais habilitados pelo conhecimento de fatos e circunstâncias que 
não estão ao alcance de todos. 
 
O embarque das tropas que seguiram ontem para o seu destino nos 
vapores Paquete do Sul e Imperatriz excitou a curiosidade de um 
grande numero de pessoas que, para vê-lo, concorreram a diversos 
pontos do litoral. Muitos outros cidadãos, entre os quais alguns 
ministros e conselheiros de Estado, foram a bordo dos vapores 
despedir do general e da oficialidade que o acompanha. Uma banda 
de música militar, que conservou-se a bordo do Imperatriz até à 
altura de Villegaignon, tornou o ato da despedida mais solene e 
tocante. Não se pode descrever o efeito dessa cena, ao mesmo tempo 
de saudade e de entusiasmo. Ao passarem os dois vapores, que, 
largaram no mesmo momento, por defronte de um dos navios em 
que veio de Hamburgo a tropa alemã, soltaram de lá alguns 
“hurras!”que foram entusiasticamente repetidos por todos os 
engajados. De Villegaignon retiraram-se para terra as pessoas que, 
em não pequeno numero, até ali acompanharam os passageiros do 
vapor Imperatriz. A música, que nessa ocasião também se retirou, 
misturava seus acordes sons com os últimos e fervorosos adeuses 
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que mutuamente se dirigiam os parentes, os amigos, os 
companheiros de armas, os concidadãos, que em circunstância tão 
solene separavam-se até breve, ou até o dia do triunfo da pátria. 
 
Os nossos padres conscritos rejeitaram ontem um cesto cheio de 
bilhetes de loterias que lhes enviara o ano passado a Câmara dos 
Deputados. Consta-me que um nobre senador (Deus lhe perdoe!) 
negara que a instituição das loterias seja uma instituição imoral e 
fatal a muitos jogadores. Convido o ilustre membro a fazer um 
passeio pelo Largo da Carioca e rua da Assembleia no dia em que 
tiver andado a “roda dos infortúnios”, e a repetir esse passeio nos 
dois ou três dias seguintes; conhecerá então as condições de todos 
que entram nesse jogo e apreciará as cenas de azáfama, alegria e 
desespero que ali se passam nesses dias críticos. Rogo ao nobre 
senador que indague se nesse jogo não há gregos que abusam 
infamemente da ignorância de certos fregueses principalmente dos 
pretinhos cativos que compram o seu vigésimo com o produto do 
furto que fizeram em casa, se alguns vendedores de frações de 
bilhete têm sido, com ou sem razão, acusados de um famoso sistema 
de loterias fraudulentas. Indague-o o nobre senador, que há por aí 
quem saiba desse negócio até o gregotil. Se o nobre senador se 
tivesse melhor informado, saberia que o negociante da Rua da 
Quitanda, que vendia bilhetes e suicidou-se com um tiro de pistola 
há um ou dois anos, não se arruinou por outra paixão senão as das 
loterias, em que jogava com a mais infeliz das temeridades. 
 
Felicito o Senado pelo seu veto de sexta-feira; e o crédito dos moços 
da Câmara temporária pede que também declare do alto desta 
tribuna universal – que as sobreditas bichas, que o Senado esmagou, 
escaparam dali por um triz. 
 
Prometi dar-lhe notícia de uma importante estrada que está em via 
de execução na província do Rio de Janeiro. Inda que Rosas e Oribe 
nos desviem braços e dinheiro que podiam ser empregados em 
melhorar a lavoura do país, todavia importa não perder de vista esta 
necessidade vital do presente e do futuro. Felizmente, não estamos 
tão atrasados que uma guerra no Sul, se vier a realizar-se, possa 
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paralisar todos os melhoramentos já começados e por começar. Não 
poderemos ir tão depressa, seguiremos com passo mais lento, mas 
sempre marcharemos no progresso dos recursos materiais de que o 
país carece para o seu bem-estar físico, e para o seu adiantamento 
moral, que aliás não deve ser abandonado. Um governo deve ser 
como o redator do Chronotype, o Sr. Wright, de quem disse o 
correspondente do Boston Museum: “Muitas vezes o temos visto 
escrever, com uma pena em cada mão, sobre dois assuntos, embalar 
o berço com os pés, assobiar o hino Hail Columbia para acalentar o 
filho, e ler com a maior atenção um sermão do padre Parker; e tudo 
isto ao mesmo tempo.” 
 
Se a guerra vier, isto é, se a honra ou os interesse do país tornarem-
na inevitável, será uma calamidade, mas é em ocasiões tais que a 
generosidade e sacrifício dos verdadeiros patriotas devem auxiliar 
os cofres públicos, contribuindo na razão de suas riquezas e de seus 
meios de ação para suprir a deficiência da renda pública na 
satisfação das necessidades que o bem geral e o progresso do país 
exigem. Se hoje, o que é para sentir, são raros os exemplos de 
verdadeira filantropia e de doações, filhas de um desinteressado 
patriotismo – porque todos julgam o Estado muito opulento –, na 
conjuntura que acima figurei, devemos esperar que os 
melhoramentos do país achem para o seu custeio e progressivo 
desenvolvimento a mão protetora de muitos dos nossos ricos 
capitalistas e lavradores. Quantos templos, quantos edifícios 
públicos não estão aí que devem sua existência ao patriotismo e à 
piedade de ilustres finados? E por que em momentos difíceis para o 
Estado, quando as circunstâncias nacionais o reclamarem, essas 
ações meritórias se não repetirão? 
 
Eu, que não julgo provável que possamos, por meios pacíficos, 
salvar os interesses do Império ameaçados pelo ditador de Buenos 
Aires, não receio que o progresso do país, de que me tenho 
confessado extremoso bem que fraco e obscuro propugnador, seja 
gravemente atacado pelos sacrifícios que essa triste eventualidade 
nos trará, pelos que sua contingência já nos impõe. Haja paz interna, 
união e coragem, que tudo se conseguirá. 
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A estrada de que falei foi decretada pela lei provincial de 13 de maio 
de 1840; preterida por outras obras de não pequeno valor e 
vantagens, como, por exemplo, as da serra da Estrela, a da estrada 
de Mangaratiba, só pode ter princípio o ano atrasado, sob a 
administração do atual presidente, o Sr. Dr. Pedreira. Começa essa 
estrada na fralda da serra do Rodeio e se dirige até ao Rio Paraíba, 
havendo projeto de estendê-la até o Rio Preto, que aí divide esta 
província da de Minas Gerais. Se for concluída até este ponto, ficará 
com a curta distância de 10 léguas, desde a raiz daquela serra até 
tocar a província limítrofe. A direção que leva, se não é a melhor 
considerada sob outros pontos de vista, é a que menos dificuldades 
oferece para trânsito de carros: segue pela Bocaina da serra e 
atravessa o arraial dos Mendes até o ponto acima mencionado. Com 
ela se comunicam, na raiz da serra do Rodeio, as estradas que 
conduzem aos portos de Iguaçu, do Brejo e da Pavuna. 
 
Tem por ora sido aberta com a largura de 16 a 20 palmos, mas com o 
declive conveniente para carros em toda a sua extensão. A 
construção de uma ponte que ela exige no Rio Paraíba é objeto de 
providências já expedidas. 
 
O Comendador Teresiano Fortes, opulento fazendeiro do Rio Preto, 
da província de Minas, e com ele outros distintos fazendeiros, 
propõem-se abrir a continuação dessa estrada, com o declive de 
carro, na província em que têm seus estabelecimentos de lavoura; e 
já existe no Rio Preto uma ponte de propriedade daquele 
comendador, que, segundo se diz, ele cederá para serventia pública. 
 
Com esta empresa que, se não passar do Rio Paraíba, ainda assim 
será muito útil às duas províncias, se for desde já levada até o mais 
remoto dos dois limites já mencionados, os fazendeiros das 
imediações do presídio do Rio Preto, Funil e outros lugares de 
Minas ganharão imediatamente uma redução de 4 a 5 dias nas 
marchas de suas tropas: os da Conservatória e Valença, de 3 dias, e 
grandes vantagens tirarão as importantes fazendas que há desde 
Mendes até o Paraíba, nos municípios de Vassouras e Piraí. 
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Toda a obra tem sido feita por empreitadas, não subindo os preços 
de cada braça a mais de 4$.; de sorte que uma grande parte da 
estrada já concluída e já muito frequentada, sendo que há muitos 
trilhos que a ela conduzem, só importa em cerca de 26.000$. 
 
Como se vê, minhas esperanças já têm muito de realidade; ainda 
não rebentou a guerra, e já o patriotismo se desperta e vem em 
auxílio do governo imperial. Deve-se este benefício à primeira 
autoridade da província e à comissão por ela nomeada, composta do 
Conselheiro de Estado José Clemente Pereira, e dos comendadores 
Camilo José Pereira de Faro e José Luís Gomes; destes senhores, o 
primeiro preside aos trabalhos da comissão, e o segundo serve de 
seu tesoureiro. 
 
A incansável atividade do Conselheiro José Clemente, as simpatias 
de que ele goza, especialmente nessa parte da província, e a 
influência de sua posição social, muito hão concorrido para a rápida 
e feliz execução que vai tendo este vantajoso melhoramento; não 
querendo por nenhum modo recusar a parte dos louvores que 
competem, e que aliás já acima tributei, assim ao presidente da 
província e aos outros membros da comissão diretora, como aos 
demais cidadãos que generosamente se prestaram a uma empresa 
de evidente e geral utilidade. 
 
Além desta estrada, prossegue com grande incremento outra que de 
Resende conduz ao porto do Arinó, e que é de suma vantagem para 
aquele município e o de Angra dos Reis, e para diversos das 
províncias de São Paulo e Minas Gerais. A estrada do Paraibuna, 
outra via de circulação entre esta província e a de Minas, já tem 
recebido algum impulso para a sua continuação; e trata-se de fazer o 
mesmo à comunicação do município de Campos, e seus fertilíssimos 
sertões, com os da província de Minas, que por esse lado também 
confina com esta; para esse fim fez-se uma picada nos desertos do 
Itabapoana, por onde o Rio de Janeiro se prende igualmente à 
província do Espírito Santo. 
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Creio que um bem combinado sistema de estradas que 
comunicassem esta com as províncias vizinhas e o seu interior com 
o litoral, se desde o princípio se tivesse traçado e executado, ter-nos-
ia poupado grandes somas despendidas com estradas que são de 
peculiar interesse a dois ou três municípios, sacrificando-se a 
comodidade e vantagens do maior número. Folgo de ver que, 
cortada como está a província do Rio de Janeiro de vias de 
comunicação em diversos sentidos, se trata agora com empenho das 
que a põem em relação com as suas limítrofes. Cumpre, porém, ter 
em vista que antes aperfeiçoar muitas das estradas que já existem, 
do que abrir, sem aprofundado exame, outras que venham distrair 
os recursos necessários para a conservação daquelas; antes poucas e 
transitáveis, do que muitas e péssimas. 
 
Aviso contra os ratoneiros. – O Sr. P. M., morador na Rua dos 
Ourives, junto à do Cano, saiu quinta-feira, 19 do corrente, 
acompanhado de seu filho, para ver a procissão de Corpus Christi. 
Sua Eva tinha ido passar o dia no Engenho Velho, e a casa ficou por 
isso, durante a ausência dos dois cônjuges, ou fechada ou entregue a 
algum descuidado guarda. 
 
Nesse fatal intervalo, um amigo do Sr. P. M. foi visitá-lo, e entrou, 
porque a porta estava aberta, e um moço que lhe apareceu o 
convidou a que o fizesse, declarando que estava ali à espera do 
ausente. Apenas entrou a visita, o meliante, que esperava pelo dono 
da casa, largou-se como um gato pela escada abaixo. O recém-
chegado quer segui-lo, mas surge-lhe na escada, sem que ele visse 
donde saíra, um ratazana pardo, que lhe deu um tremendo 
empurrão, e reclamando para si o papel de pedestre da polícia, 
deitou-se em seguimento do outro que ia longe. 
 
Interessaria pouco a história do desassossego e embaraço em que 
ficou o amigo do Sr. P. M. depois de tão desastrado sucesso, e o que 
posteriormente passou-se entre ele e o dono da casa. Mais curioso 
me parece o saber quanto custou ao Sr. P. M. a sua devoção de 
quinta-feira e o passeio de sua cara metade: apenas um relógio de 
senhora e duas peças de um metal parecido com a prata. 
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O Sr. P. M., tarde e a más horas, depois que soube do fato, lembrou-
se de que durante a sua romaria foi sempre acompanhado por certo 
sujeito, provavelmente um terceiro ratoneiro que serviu de sentinela 
aos outros que lhe estavam guardando a casa. 
 
As desgraças andam sempre acompanhadas umas das outras: do 
braço da Sra. P. M., quando no dia seguinte tornava para o Engenho 
Velho, caiu uma pulseira, que ainda não sabe, e talvez para todo o 
sempre ignore, quem a achou. 
 
Faleceram: 
 
Em 14 de junho – 18 pessoas, das quais 0 de febre amarela; 
Em 15 de junho – 20 pessoas, das quais 2 de febre amarela; 
Em 16 de junho – 20 pessoas, das quais 3 de febre amarela; 
Em 17 de junho – 22 pessoas, das quais 0 de febre amarela; 
Em 18 de junho – 19 pessoas, das quais 0 de febre amarela; 
Em 19 de junho – 10 pessoas, das quais 1 de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 22/6/1851. 
 

 
 

VIGÉSIMA NONA CARTA 
 

Corte, 28 de junho de 1851: 
 
Singular e digna de observação se mostra a cidade do Rio de Janeiro 
nesta quadra política, que começou nos últimos dias de dezembro, e 
vai já em meio do seu curso ordinário. As portas do templo de Jano 
estão prestes a abrir-se, a luta para a qual de há muito nos empraza 
a fera dos Pampas vai a travar-se, segundo as mais razoáveis 
previsões – e o crédito público conserva-se inabalável, o câmbio 
oscila entre 29 e 30, as apólices, entre 91 e 92. As Câmaras estão 
azafamadas em sua lida parlamentar, aí discute-se e fala-se além das 
forças humanas do mais destro e possante estenógrafo, exuma-se o 
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passado, põe-se em tratos o presente, vagueia-se pelos domínios 
infinitos do futuro – e os incansáveis atores desse longo e variado 
espetáculo veem as suas galerias e as suas tribunas desertas, os 
espectadores dizem que de bom pouco aí aprenderiam, e que para 
recreio antes ir às corridas do Prado, aquecer-se à luz dos bailes, 
conversar e dançar com as belas, adivinhar o seu destino nas sortes 
de São João, saltar a crepitante fogueira, dar exercício ao paladar e 
regalar ao estômago. 
 
– Hoje falou o deputado fulano, que trovejou, cintilou e coriscou 
ardentes setas contra sicrano. Beltrano fez frente a toda a tormenta, e 
a seu turno desencadeou os ventos, encapelou as ondas, despejou 
toda a eletricidade de sua eloquência parlamentar contra o agressor. 
– Ao ouvir esta notícia, o povo ri-se e pergunta, calmo e tranquilo: 
“Já se votou o orçamento? quanto deram para obras públicas?” 
 
– Hoje não houve Senado, mas houve Câmara: o Deputado Sancho 
disse que governadores melhores do que os atuais só mandados 
fazer de encomenda; o Deputado Martinho, visando por outra lente, 
disse que o horizonte está pejado de nuvens negras, que em certos 
dias à meia-noite aparecem almas do outro mundo arrastando 
pesadas correntes, lobisomens ou mulas-sem-cabeça a fazerem 
escaramuças horríveis. – O povo, já desabusado, ouve desatento, ri-
se e pergunta: “Que divertimentos há hoje? O que se diz da futura 
companhia lírica?” 
 
Não é bem extraordinária e notável esta disposição dos espíritos na 
capital do nosso Brasil, mesmo dentro da estação em que outrora só 
se dava apreço às frutas políticas do Norte e do Sul, de manhã, à 
tarde e à noite, sempre e a toda hora? É que, como acontece a todas 
as frutas, daquelas umas tiveram este ano o peco, outras estão 
passadas. 
 
E também, como se houvera preliminar concerto, tudo concorre para 
o depreciamento da nossa moeda política, que, já de si mesma gasta 
e falsificada, precisa ser retirada da circulação e substituída por 
outra de cunho novo e de metal mais puro e menos sensível à ação 
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destruidora do tempo. Parece que há mensalmente, no Rio de 
Janeiro, tantas, senão mais, reuniões harmônicas e dançantes, dos 
diversos gêneros e espécies recreativos, quantos são os dias do mês; 
Talia, Melpomene, Euterpe e Terpsícore, todas essas divindades 
gentis que presidem aos folguedos humanos deram-se as mãos para 
trazer-nos em corrópio. A esse pruído anti-espasmódico, a este 
delírio salutaríssimo a um povo que estava sofrendo de monomania 
política, acrescente-se um frio intenso de que se não conhecia igual 
há muitos anos, e ter-se-ão as causas visíveis e foventes do 
movimento pacífico e alegre em que a população vai passando seus 
dias. 
 
Bem haja os Prados, os teatros, os bailes, que contribuem com as 
festas da nossa bela e sublime religião para distrair o povo 
fluminense das aflições do presente, e fazê-lo caminhar ledo e cego 
para o futuro, que – digam o que quiserem os profetas – há de ser 
melhor do que o passado. 
 
Ir a todos esses salões ruidosos, observar e gozar suas graças, seus 
usos, seus caprichos especiais, reconhecer os signos do seu zodíaco, 
as estrelas que o circundam, apreciar o caráter e talento de seus 
astrônomos, é trabalho superior às forças do aristocrata mais feliz e 
independente. Fora preciso trocar os dias pelas noites e ter por única 
ocupação – o divertimento; um mísero proletário nem sabe nem 
deseja arrastar uma existência tão pesada, tão anômala. Para ele o 
tempo é o seu tesouro, o dia o seu mais precioso brilhante; ele 
exagera sua avareza a ponto de sentir que nossa língua não seja 
mais concisa, lembrando-se do dito de Voltaire: “Os ingleses levam-
nos duas horas de avanço cada dia, comendo as suas sílabas.” 
 
Como o operário francês suaviza sua lida cotidiana, cantando as 
democráticas canções do velho e virtuoso Béranger, assim eu 
também, para espantar meus males, só de quando em quando vou 
recrear-me no modesto, pitoresco, lindo como os amores, Campestre 
– levado por estes versos de Camões, que desde a juventude decorei: 
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E o trabalhador cantando, 
Seus males menos sente. 

 
Na noite de 21 do corrente, no sábado, dia caro ao pobre artista, 
porque é o precursor do domingo que ele passa entre seus penates, 
fui muito cedo, e de propósito, colocar-me ao lado da entrada 
principal do pavilhão da Recreação Campestre; primeiro do que eu 
só lá chegaram os irmãos condutores do círio encarregado do – fiat 
lux –, que executam por modo tão admirável que só a fé de um 
verdadeiro cristão o pode conseguir. 
 
Era noite de baile – ça va sans dire, acrescentariam aqui alguns dos 
que, como eu às vezes, fazem a língua portuguesa andar em muletas 
francesas, havendo, porém, entre mim e os tais francelhos esta grave 
diferença – que eu os imito por ignorância, e eles o praticam por um 
gosto derrancado. O mais puro azul-celeste coloria o firmamento, 
Syrius, Canopus, todas as lâmpadas celestes cintilavam como que 
desvanecidas de si mesmas, gozando essas poucas horas de 
soberania que única lhes outorga o déspota das regiões etéreas – por 
toda a parte os há, diz o “amigo do que é do povo”, Ledrurollin. 
 
Frio glacial coava os membros dos noturnos lidadores, e dele até os 
zéfiros tinham fugido; os aquilões e vendavais indômitos estavam 
aferrolhados pelo potente Éolo em seus cárceres profundos e 
inóspitos. 
 
Soavam oito horas nas torres de Santa Teresa, quando deslizou pelas 
verdes margens da mágica habitação a primeira onda branda e 
amortecida de suas Nápeas e Alfeus; pouco a pouco se lhe foram 
outras misturando, cada vez mais altas e agitadas; – antes das nove 
horas, oscilava em altos escarcéus, em desencontradas correntes 
como mar picado da tempestade e açoitado por ventos inimigos uns 
dos outros, esse oceano de criaturas, humanas umas, outras 
semidivinas, que mal cabiam na estreita bacia que lhes servia de 
leito. Não sei se a metáfora é bem cabida, mas exprime o aglomerar 
sucessivo e contínuo de uma imensa multidão de povo, o 
movimento irregular, a agitação incessante, a alegria delirante de 
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uma noite de baile no pavilhão da Campestre; em vez dessa imagem 
só agora me ocorre comparar essas ninfas, seus guardas e 
adoradores, girando em tão breve espaço, embaraçando-se 
docemente uns aos outros, todos deslumbrados, dominados por um 
sentimento simpático – amizade e folia, – a uma turba de doidos 
evadidos de suas prisões, – das faias de Tytire, dos elmos de 
Charenton, diria eu como Jules Janin, se a nossa Tytire e a nossa 
Charenton não fossem de uma expressão por demais prosaica. 
 
Ó! que noite foi a de 21 no baile da Campestre! Nunca o viram mais 
belo e gracioso, mais brincão e travesso do que nessa noite que se 
estendeu até a madrugada. Mais uma vez convenci-me do que diz o 
cavalheiro de Bonfflers: “Que o fausto é inimigo do bom gosto.” 
Não trajavam com sedas, com chamalotes e com preciosas rendas, 
não se toucavam com ricos brilhantes, pérolas, safiras e esmeraldas, 
mas trajavam com simplicidade, candura e graça, e seus modestos 
enfeites realçavam os encantos naturais e tinham toda a beleza e 
valor do que não é afetação e artifício. 
 
Como que suspenso e vogando à mercê das ondas, segurei-me a um 
amigo, e arrimando-nos um ao outro pudemos, antes que à 
tempestade sucedesse a bonança, correr todos os seus perigos, 
apreciar o seu estranho e indefinível espetáculo. Aqui via-se uma 
ninfa de tranças louras, sem mais ornato que o gracioso ondado de 
seus próprios anéis, de um colo de alabastro em que a força do alvo 
quebra ligeira cor de desbotada rosa; perguntava ao meu 
companheiro de viagem: – Não te parecem estes olhos como o azul 
do firmamento nesta noite pura? – Não, respondia-me ele, que são 
mais lindos. 
 

...Ó! saem desse olhos 
Lânguido-azuis umas suaves chamas,  

Um quase eflúvio d’alma, que transpira,  
Que vem do coração, que doce mana, 
E o ar, e o peito que o respira, embebe. 
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Mal tínhamos, a medo e em voz quase abafada, trocado estas 
palavras, estávamos já em outro ponto muito afastado do primeiro, 
e face a face com uns olhos negros, tão negros como as longas 
tranças que, ao destoucar-se, a noite esparze pelas ebúrneas costas – 
vivo lume que deslumbra, que cega, que fulmina. 
 
Não teria fim, e fora empresa superior ainda àqueles que sabem 
conversar com as flores, com os anjos, decifrar e cantar todos os 
mistérios das produções do Criador, o descrever o céu de glória qual 
nessa noite semelhava o Campestre, marchetado de estrelas belas, e 
povoado de anjos de candura e de atrativos, que desparziam em 
torno de si, pelo ar embalsamado de fragrância, a graça, o riso, o 
encanto e o prazer da existência. 
 
E quem poderia, quando tintas, tela, pincel e imaginação tivesse 
para tão difícil painel, quem no meio desse oscilar contínuo, dessas 
carreiras de meteoro, desse murmúrio provocador, poderia, para ser 
fiel, fitar por cinco minutos ao menos os traços gerais de suas 
imagens? Quando o oceano, estendendo-se por toda a extensão de 
seu leito, restabelecesse em sua superfície o equilíbrio, quando a 
fadiga dos primeiros embates desse em reação bonança? Ilusão! 
Nesse momento, com ou sem malícia, levanta-se um agitador, que, 
com o seu tridente, domina sobre o móvel elemento, e grita a 
contradança, a valsa, a schottisch! E todos se levantam, se agitam e se 
apressam a essa voz que soa como as notas deste hino: 
 

Apressai-vos, que o tempo não pousa, 
Foge a vida nas asas do vento, 

Chega a morte, descai fria lousa, 
Tudo acaba no triste momento. 

 
A schottisch, eis uma das novidades mais interessantes da semana, 
do Campestre, do Cassino, do Rio de Janeiro! A schottisch está 
destinada para dar brados em todas as nossas reuniões dançantes, a 
esta hora terá já proscrito a estouvada e voluptuosa polca, e há de 
disputar o terreno palmo a palmo à delirante valsa da Germânia. A 
schottisch é uma melodiosa alemã, cheia de cadência e de graça – 
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como se fora feita para o caráter e gosto dos brasileiros. A música é 
maviosa, dessas que o nosso povo sabe tocar, cantar e assobiar. 
Depois dos alemães, dela enamoraram-se os ingleses e os franceses, 
e mesmo que alguns outros mais nos precedessem, a schottisch, a 
sedutora compatriota de Meyerbeer, há de morrer de amores por 
nós e nós por ela. Viva a schottisch! Viva o Sr. Toussaint que no-la 
apresentou! 
 
Depois do Campestre, o que podia mais a propósito escorregar-me 
da pena do que as festas e folguedos de São João, de São João, santo 
o mais guapo, 
 

Mais garrido e brincão do calendário; 
Santo do próprio moiro festejado, 
Cujos orvalhos bentos dão saúde 

Ao corpo e alma, cuja noite, amiga 
D’amor e dos prazeres, tanto encobre, 

Gosto furtivo, beijo namorado? 
 

De São João, santo amável, 
Advogado das límpidas correntes, 
Amigo protetor das frescas fontes, 
Para quem tece de gentis boninas 
Recente grinalda a mão mimosa 

Da donzela inocente! Ó! Lindo santo, 
Qual há aí renegado iconoclasta, 

 
Metafísico abstruso, protestante, 

Que ao ver-te assim gentil c’o surrãozinho 
Pastoril d’alvas peles e afagando 

O cordeirinho que a teus pés nem bala, 
Quem será que tal vista não converta? 

 
O que diz o exímio português nesses seus versos com mais razão se 
pode aplicar ao nosso Brasil, que não esquece, que não abandona 
um só dos usos tradicionais dos seus maiores, principalmente se eles 
andam ligados a alguma devoção, a algum mistério de nossa 
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inefável religião. Muito embora esse usos lhes chegassem 
degenerados da simplicidade e do mérito da sua primeira 
instituição, ele os adora e observa piedosamente. 
 
Se os portugueses festejam com alegria e estrépito o nascimento do 
precursor do Messias, do santo que clamou no deserto para pregar a 
penitência, que preparou os caminhos do Senhor, e mereceu a 
inefável graça de batizá-lo nas águas do Jordão – sublime mistério 
da humildade do Deus-Homem para dar o exemplo e abater a 
soberba do mundo; com que ardor o não fará o povo religioso do 
Brasil, para quem essa festa cai na frígida estação, que convida à 
folgança, à agitação, ao calor das fogueiras. 
 
Ó! salve, São João, e seus inocentes usos! Por que degenerá-los, por 
que cercar a sua festividade de perigos, por que expor os seus 
devotos a desastres que lhes convertem a folia em tristeza e o riso 
em lágrimas? 
 
A festa do guapo e garrido São João não precisa desses belicosos 
divertimentos que a indústria e não a devoção tem introduzido, e de 
que este ano colhemos não poucos desgostos. 
 
O que há de haver de mais bucólico e festivo do que em redor de 
uma crepitante fogueira reunirem-se os parentes e amigos, e aí doce 
e animadamente conversarem, entoando de vez em quando vivas ao 
santo querido? Ver as moças muito conchas consultarem o oráculo 
das sortes sobre mil questões palpitantes que afetam o seu presente 
e futuro, julgarem-se amadas, ricas, felizes, porque o feiticeiro poeta 
assim o escreveu num livro sibilino? Que há de mais curioso do que 
ver o despeito disputando com a credulidade supersticiosa, se por 
acaso lhe coube em sorte uma das raras e pouco lisonjeiras respostas 
que o Sr. Teixeira e Souza, o oráculo este ano mais conceituado, lá 
escreveu com excessiva parcimônia em suas tabelas místicas – 
porque, enfim, o engano não parece grosseiro? Como não é 
interessante ver o pai, ou a mãe, ainda a mais descrida, querer logo 
repelir o mau agouro, dizendo: “Menina, tira outra!” 
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E a música, a dança, o milagroso banho depois que o galo preto tem 
cantado, os gostosos acepipes favoritos dessa noite, tudo isso não é 
mais divertido que foguetes, não dá para encher uma semana, 
quanto mais um dia e duas noites? Ó! detestados sejam os foguetes 
de roqueira, os busca-pés e todos os outros fogos de artifício de que 
falam as posturas da Câmara Municipal hoje publicadas. Ah! meu 
milagroso São João, só em atenção a Vós é que deixo de aplicar às 
tais posturas prepósteras um bem-conhecido provérbio português 
que me está bailando nos bicos da pena, e que vinha ad rem! 
 
Mas as fogueiras também devem ser abolidas? As fogueiras não, 
porque elas têm sua origem nos mistérios do Messias e seu Santo 
Precursor; as faiscantes e estrepitosas fogueiras, onde se assam o 
milho e a batata, a cujo fogo os devotos se aquecem neste mês de 
frio glacial, a cuja luz as belas consultam o oráculo do amor; as 
fogueiras não, e não! Quem é que não aprecia o encanto de uma 
fogueira que tenta, que desafia o salto de inexperta sílfide, que 
mostrando, como a descuido, a torneada e fina perna, exclama 
pudibunda e assustada: 
 

“Ai! mamã, que me viram quase!... Nada; 
Não salto mais... Um só, um só.” E o medo 

De crestar a orla crespa e bem-franjada 
Do tafulo vestido, o ergue mais alto; 
E viu-se quase... quase tudo agora. 
Bendito São João, tudo desculpas; 
Tão bom que és, e santificas tudo. 

 
Quando o agradável se casa com o útil, a devoção com a 
beneficência, aproveitamos o tempo em meio mesmo dos prazeres, e 
servimos de uma só via a Deus, a nós e ao próximo. Neste caso está 
a recente festa de São João Batista na capelinha do Arsenal de 
Marinha, de que o mesmo Santo é padroeiro. 
 
São João é o Santo mais popular; em todo orbe cristão é festejado 
com calor e folia, e depois do filho de Deus é ele o único cujo 
nascimento celebra-se com geral devoção e regozijo. Mas poucas 
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igrejas solenizam com aparato o aniversário do Santo escolhido pelo 
Salvador para anunciá-lo ao mundo, cujos pecadores ele vinha remir 
à custa dos mais aflitivos e insultuosos suplícios. 
 
Era pois de lastimar que aquele modesto templo, um dos poucos 
que nesta cidade são consagrados a São João Batista, existisse 
fechado havia anos, esquecido o padroeiro pelos seus devotos. 
Fechado, disse eu; mais do que isso: o templo do padroeiro do 
Arsenal de Marinha estava abandonado a usos profanos, sua pia 
batismal tinha sido aproveitada para depósito de pólvora! 
 
O Sr. Capitão de Mar e Guerra Joaquim José Inácio, auxiliado pelo 
Capitão do Porto, o Sr. Capitão de Fragata Antônio Francisco Corrêa 
de Melo, e por mais alguns cidadãos cujos nomes me não ocorrem 
neste momento, acabaram com esse escândalo, reviveram na 
corporação da Marinha a devoção de São João Batista, 
reorganizaram a sua irmandade, restauraram a igreja, dotaram-na 
com uma linda imagem do excelso padroeiro, ornando o consistório 
com o painel que existia sobre o altar-mor, painel que mais uma vez 
me fez recordar do gênio que a pátria perdeu na pessoa do insigne 
artista José Leandro. 
 
Maior é ainda o ato meritório dos dignos oficiais que acima nomeei. 
Instituíram uma associação de caridade, criando um montepio para 
uma grande porção da classe tão útil e tão desfavorecida de nossos 
operários. Sob os auspícios de São João Batista, e mediante módicas 
contribuições e justas e bem-calculadas restrições, os artistas do 
nosso primeiro estabelecimento naval, assim nacionais como 
estrangeiros, acharão algum amparo em suas desgraças e, por sua 
morte, proporcionarão alguns recursos a sua mulher e filhos. 
 
Pela segunda vez, depois de restaurada a sua capelinha, na 
segunda-feira próxima passada, festejou o Arsenal de Marinha o 
nascimento do seu padroeiro. Houve missa cantada, sermão ao 
Evangelho, te-déum e segundo sermão à tarde. 
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A música foi das mais melodiosas do nosso precioso repertório 
sacro. O gloriae e o credo, ambos de composição do artista brasileiro 
Sr. Francisco Manoel, foram executados com tanto esmero e 
perfeição que os artistas pareciam inspirados pela dor do abandono 
em que vivera o templo de tão milagroso Santo, e pareciam 
vivamente enternecidos pela prova de religião e caridade que 
davam os protetores dos humildes operários do Arsenal, criando a 
instituição que naquele dia devia ser instalada, e para cuja guarda e 
prosperidade se invocava ao magnânimo São João Batista. O Sr. 
Mota desprendeu da terra as almas de todos os seus ouvintes aos 
sons melancólicos e harmoniosos que só ele sabe tirar de seu 
misterioso instrumento. 
 
O sermão ao Evangelho foi pregado pelo carmelita Fr. Antônio de 
Jesus Figueiredo, comissário da ordem. Foi simples, claro e conciso, 
como o pediam o assunto e a parte do auditório a quem 
especialmente lhe cumpria edificar. 
 
O Sr. Carlos Guido y Spano, segundo anunciou esta folha, foi 
intimado para sair do Império, ou seja por prova que o governo 
imperial tivesse de algum procedimento irregular desse moço, ou 
simplesmente porque a voz pública lhe atribui ingerência nos 
artigos que ultimamente têm aparecido na imprensa, sustentando 
todas as insólitas e pérfidas exigências de Rosas, e acusando de 
injusto e desleal o ministério que determinou a missão Abrantes e os 
que a justificaram depois, sem admitir a qualificação e fins que o 
ditador dera e atribuíra a esse ato do Brasil. A declaração do Jornal 
motivou uma correspondência desse senhor, na qual se queixa 
amargamente da violência e arbítrio do governo imperial em obrigá-
lo a retirar-se do Império, e mostra-se ressentido da deferência que 
com ele tivera o governo, dando-lhe uma ordem verbal por 
intermédio do Chefe de Polícia. Aí também declara o Sr. Guido, 
filho, que seria uma infame calúnia atribuir-se-lhe qualquer 
ingerência na redação dos aludidos artigos, SE EXISTISSEM! 
 
Nada havendo por ora que me demova a entrar em uma discussão 
pessoal e desagradável, não posso todavia deixar de notar que um 
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súdito do ditador de Buenos Aires tache de violenta e arbitrária, a 
ordem que o obriga a sair do Império. 
 
O segundo troço de tropa alemã que há pouco chegou de Hamburgo 
corresponde, quanto ao pessoal, instrução, disciplina e armamento, 
ao que primeiro chegara, e seguiu todo ou quase todo para o Sul 
com o General Conde de Caxias. A esta segunda força acompanhou 
o tenente-coronel, comandante do corpo expedicionário, oficial 
muito distinto e respeitável, segundo as informações que tenho 
ouvido. 
 
Acham-se aquartelados na fortaleza da praia Vermelha, onde 
anteontem fizeram-se exercícios de infantaria e artilharia, em 
presença de Sua Majestade o Imperador, do Sr. Ministro da Guerra, 
do Sr. Comandante das Armas, do Sr. Marechal J. P. dos Santos 
Barreto, presidente da comissão encarregada dos melhoramentos 
materiais do Exército, e de vários oficiais do primeiro Batalhão de 
Artilharia. 
 
Quer nas evoluções e manobras de Infantaria, quer na execução do 
tiro de artilharia e no lançamento dos foguetes de guerra, 
ultimamente muito em voga na Europa, os engajados mostraram-se 
adestrados e instruídos. O dia esteve chuvoso, soprou de manhã rijo 
sudoeste, lembrava os pampeiros do Rio da Prata; mas o exercício 
tinha sido designado para esse dia por ordem ou com ciência de Sua 
Majestade, e portanto efetuou-se apesar do mau tempo. 
 
Minha opinião acerca do tráfego de escravos, há muito que a 
manifestei em termos assaz claros e explícitos para que se me possa 
atribuir alguma simpatia ou parcialidade pelos especuladores desse 
tráfego, hoje execrado por todos os brasileiros. Mas não posso deixar 
de lamentar que o governo inglês, desconhecendo o que a 
experiência de anos lhe tem mostrado, que seus cruzeiros são de per 
se ineficazes para obstar o desembarque de escravos no litoral do 
Brasil, não agradeça os esforços que para execução da lei de 4 de 
setembro do ano passado tem feito e continua a fazer o governo 
imperial. Não posso deixar de lamentar que uma nação forte que se 
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diz movida por filantropia conculque os princípios do direito das 
gentes mais geralmente recebidos; continue, depois de tantas 
provas, algumas até exageradas, da sinceridade do governo 
imperial, a menosprezar os nossos direitos de soberania territorial, a 
atentar todos os dias contra nossa dignidade nacional. 
 
Qual é o inglês honesto que poderá justificar a violência e o 
despotismo com que o cruzeiro inglês aprisiona um navio brasileiro 
dentro dos nossos portos, ou no mar alto, e sem outro julgamento 
que o seu próprio, o declara boa presa, apodera-se do que lhe apraz, 
e deita fogo ao resto? Nem o bill atroz de Lord Aberdeen pode 
apoiar tão insólitos atentados, tão indigno vandalismo. 
 
São negreiros os navios que apreendeis, embora com ofensa dos 
direitos territoriais do Brasil; pois bem, aplicai-lhes a lei Aberdeen, 
entregai-os aos vossos conspícuos tribunais. Por que o não fazeis? 
Por que folgais de insultar-nos? Se é simplesmente pelo deleite do 
abuso da força, gozai-o até fartarvos; se é para impor-nos a lei, de 
vossos interesses, enganaivos, não haverá governo que se submeta a 
essa infâmia; e por conquista, não o obtereis com os vossos três ou 
quatro cruzadores. 
 
O iate Flor do Mar foi aprisionado pelo vapor inglês Plumper junto à 
Ilha do Bom Abrigo; dizem os apresadores que não lhe acharam 
documento que legitimasse seu destino, e sim aprestos de navio 
negreiro, que eram destinados para o patacho Valoroso, já 
aprisionado. 
 
O vapor de guerra inglês Locust foi à Enseada, na Ilha de Santa 
Catarina, e, sabendo que havia ali um depósito de aguada, caldeiras 
e outros artigos próprios para o tráfego, mandou saltar gente em 
terra, conduziu para bordo o que pôde receber e incendiou o resto. 
Foram nomeados: O Sr. Sampaio Viana, subdiretor das Rendas 
Públicas; O Sr. Dr. José Carlos de Almeida Arêas, 1º oficial da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda; O Sr. José Pedro de 
Azevedo Peçanha, 2º oficial da mesma secretaria. Por decreto de 20 
do corrente foram nomeados cavaleiros fidalgos da Casa Imperial, o 
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Sr. Bacharel Antônio Leitão da Cunha e o 2º Tenente da Armada 
Pedro Leitão da Cunha, ambos da província do Pará. Faleceu há 
dias o rico e estimado fazendeiro do município do Piraí, Antônio 
Estevão de Magalhães Pusso. Estatística mortuária da semana: 
 
Em 21 de junho – 27 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 22 de junho – 26 pessoas, das quais zero de febre amarela; 
Em 23 de junho – 35 pessoas, das quais três de febre amarela; 
Em 24 de junho – 22 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 25 de junho – 16 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 26 de junho – 25 pessoas, das quais zero de febre amarela; 
Em 27 de junho – 24 pessoas, das quais zero de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 29/06/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA CARTA 
 

Corte, 5 de julho de 1851: 
 
Celebrou-se quarta-feira, 2 do corrente, o grande mistério da 
visitação da Santíssima Virgem à sua prima Santa Isabel, que, velha 
e estéril por natureza, concebera em seu ventre o Precursor do 
Messias. Houve a procissão do costume da capela imperial para a 
Igreja da Misericórdia e festa suntuosa nesta morada de Santa 
Isabel, mãe do travesso e excelso São João Batista, símbolo da 
humildade e caridade, e, como tal, protetora dos hospitais. 
 
A festa não podia ser mais esplêndida, e a ela e à visita do hospital, 
que se lhe seguiu, concorreu tão grande número de fiéis que mal 
cabiam no templo, e que quase se atropelavam pelos corredores do 
velho e novo hospital. A devoção religiosa, ao tocante e harmonioso 
espetáculo que oferece sempre uma festa dos verdadeiros cristãos, e 
de uma festa digna de tão grande veneração, reunia-se a certeza da 
presença de Suas Majestades, sempre objeto de prazer para os 
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brasileiros, e a viva curiosidade de ver o novo hospital, essa obra 
memorável. 
 
A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia nada poupou para 
tornar brilhante e agradável a comemoração do mistério da visitação 
e a solenidade da Santa, protetora de sua instituição. A música era 
celeste, suas melodiosas notas impressionavam como um salmo de 
Davi, como o magnificat, este belo improviso da Virgem, este sonoro 
cântico da Bíblia, entoado por um coro de vozes angélicas. O sermão 
do moderno pregador o reverendo Padre Barbosa da França foi uma 
lição brilhante e lúcida que os fiéis ouviram com unção e prazer. 
Este orador sagrado tem talento, aplicação, e, além de outros dotes 
físicos, uma mímica grave e expressiva em que poucos lhe serão 
iguais. 
 
A festa terminou pelas duas horas da tarde, e nesse momento, como 
que levados por um só influxo e vontade, todos os assistentes 
saíram em massa do templo, e apressurados se dirigiram pelo 
mesmo trânsito e para um mesmo ponto – o novo hospital –. Sua 
Majestade o Imperador e Sua Majestade a Imperatriz, 
acompanhados dos seus semanários, do provedor e mais irmãos da 
Santa Casa, seguiam à frente de uma imensa e basta coluna de fiéis, 
que os não abandonou até ao fim da romaria, que parecia ter 
gravada em seus corações esta divisa cristã e política: – Deus e o 
monarca. – E não resume cada um destes dois símbolos toda uma 
crença religiosa e política; Deus, e abaixo dele o monarca, não são as 
duas principais fontes da felicidade que podemos gozar neste 
mundo e da que poderemos merecer na vida eterna? Sim, não é 
ficção, não é lisonja, é a expressão fiel do que vimos. – Deus e o 
monarca eram os dois grandes pensamentos que absorviam as 
almas dos fiéis ao saírem do templo de Isabel, animados pelos 
influxos da graça divina, edificados pela voz eloquente do seu 
levita; Deus e o monarca eram os sentimentos com que se dilatavam 
seus corações quando, unidos em um só corpo, corriam após seus 
soberanos como presos por uma corrente misteriosa, e atraídos por 
uma força invisível e superior. 
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O novo hospital é um edifício digno de ser visitado e admirado pela 
grandeza, pela solidez, pela perfeição de seu plano e execução. Foi 
aí, e há três dias, que mais uma prova tivemos da injustiça dos 
homens, da animosidade dos partidos, da miséria de nossas 
dissensões intestinas! Esse edifício, monumento de glória para nossa 
pátria, única esperança de vida para tantos infelizes, a consagração 
dos votos de tantos pios legatários, sublime esforço do gênio criador 
de um homem ilustrado e caridoso, esse edifício nos honra perante o 
mundo civilizado, que a geração atual e as vindouras cobrirão de 
bênçãos nas horas de desamparo e sofrimento, esse mesmo edifício 
tem sido o alvo de odiosos clamores, de amargas diatribes! 
 
Quem sabe se, iludido como muitos outros, também eu ali entrei 
com a sinistra prevenção de que ia ver um padrão da vaidade 
humana, uma empresa superior às nossas necessidades? No 
entretanto eu e quantos lá estivessem dominados pelos mesmos 
sentimentos reconhecemos com nossos próprios olhos, e apreciamos 
por nós mesmos os fatos, ouvimos as tradições, e confessaremos 
que, se era só de per se um alto esforço, um relevante serviço 
prestado à humanidade, o novo hospital da Santa Casa da 
Misericórdia – elevá-lo no meio de tantas imprecações e doestos é 
um ato de seráfica resignação da mais extremada fé cívica e 
religiosa. 
 
Ei-la aí está, erguida em um lado do centro da cidade, a “obra de 
luxo e ambição”, vão vê-la, antes de repetirem as mesmas injustiças, 
e de me abocanharem como admirador ignorante ou apaixonado. Eu 
os acompanharei, aos incrédulos, e, na falta do esperançoso e 
honrado engenheiro, o Sr. Rabelo, lhes servirei de guia e Cireneu. 
Far-lhes-ei medirem com a vista toda a extensão das duas alas já 
quase concluídas, a largueza e capacidade das enfermarias, sua 
ótima disposição e arranjos, contar e ver a distribuição das salas dos 
enfermeiros, dos medicamentos, das conferências, das operações 
cirúrgicas, os numerosos depósitos d’água que abastecem os dois 
pavimentos do edifício, a grande massa de luz que o ilumina por 
toda a parte, a beleza da vista exterior, a dos dois hortos interiores 
aformoseados por dois úteis e elegantes chafarizes, em uma palavra, 
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a previdência infalível, o zelo incansável, o gosto esclarecido e 
modesto, a caridade exemplar que delinearam o risco e presidiram a 
execução de uma instituição filantrópica que nada tem que invejar e 
talvez tenha muito de superior às suas semelhantes das nações mais 
civilizadas do Velho Mundo. 
 
Depois deste exame geral e rápido, chamarei a sua atenção para os 
leitos de ferro com suas cúpulas do mesmo metal, para a facilidade 
com que podem ser movidos a fim de evitar aos que sofrem a seu 
lado o triste e desanimador espetáculo de um moribundo, para levar 
sem dificuldade e desnecessários tormentos à sala de operações 
cirúrgicas o enfermo que carecer desse socorro, para facilitar ao 
médico a inspeção perfeita do seu enfermo. Notar-lhes-ei os nichos 
abertos na parede e no intervalo de cada duas camas, onde os 
enfermos acharão mesa para seus remédios e lugar para guardar 
todos os objetos de que muito podem precisar. Notar-lhes-ei 
finalmente o artifício mecânico por meio do qual se manterá sempre 
asseado um hospital de 20 enfermarias, que, na razão de 32 doentes 
em cada uma, poderão admitir 640 doentes. 
 
Em último lugar, lhes pedirei que observem como foram bem 
atendidos os socorros espirituais com uma majestosa capela no 
ponto mais elevado do edifício para depósito do Sagrado Viático, e 
um oratório para cada duas enfermarias, que de suas invocações 
tiraram os nomes que as devem distinguir. E, quando assim tenham 
tudo visto e bem-apreciado, perguntarei então aos incrédulos ou 
prevenidos: – O que há aqui de luxo, de esmero condenável, e que 
há senão simplicidade, solidez, ciência, caridade e religião? Que 
obra mais filantrópica, mais duradoura, poderia conceber e executar 
um homem que quisesse recomendar seu nome à posteridade, 
rodear-se das bênçãos de seus contemporâneos, e tornar memorável 
o reinado do Sr. D. Pedro II? 
 
Sim, quando as paixões do momento se tiverem esvaecido, como 
tudo que é mesquinho e efêmero, o atual provedor da Santa Casa da 
Misericórdia há de merecer a justiça que hoje lhe recusam alguns 
dos seus zoilos ou adversários; seu nome só merecerá louvores e 
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bênçãos, por ter honrado a sua velhice com uma criação que é um 
benefício inefável para a humanidade, e um monumento de 
civilização para o país que o possui. 
 
Vinte enfermarias deve ter o novo hospital de que tratamos, em 
linha ou paralelas umas às outras, e comunicando-se todas entre si 
por diversas salas e corredores; mas das duas alas do edifício em 
que são situadas, uma não está de todo concluída, porque tem de 
entrar por uma porção do velho hospital. Acham-se, porém, prontas 
quatorze enfermarias, e já em 2 de julho de 1852 os devotos de Santa 
Isabel festejarão a inauguração da nova e portentosa casa de 
beneficência. 
 
Segundo o plano, que estava patente aos visitantes, mais duas alas, 
uma na frente e outra no fundo, deveriam completar o edifício; mas 
informaram-me que a ala anterior, que era destinada para depósitos, 
laboratório químico, botica e residência dos empregados da 
administração econômica do estabelecimento, é julgada atualmente 
dispensável e que, para não retardar a conclusão do edifício, se 
deixará de executar o plano nesta parte. Por este modo se consegue 
uma outra vantagem, que é tornar mais espaçosa a frente do 
edifício, e, sendo esta assombrada por um renque de copadas 
árvores, que se prolongará um pouco além, do lado de Santa Luzia, 
oferecer aos doentes um ar mais oxigenado, e principalmente à 
população um agradável passeio ao longo do vistoso litoral da 
cidade, e num dos extremos do seu ponto central e mais povoado. 
 
Todo esse prodigioso trabalho, de que apenas tenho dado uma 
ligeira ideia, se tem feito em menos de dez anos, e por uma soma 
comparativamente diminuta; calcula-se que todo o edifício custará 
pouco mais de mil e duzentos contos. Para se formar uma ideia da 
severa economia com que se tem feito essa obra, basta notar que o 
chafariz da Carioca custou oitocentos contos de réis. 
 
Tem havido, é verdade, grandes legados de almas piedosas durante 
a atual administração da Santa Casa, mas esse legado e todo 
rendimento do caritativo estabelecimento seriam insuficientes se 
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não fora a atividade, zelo e prestígio do Sr. Conselheiro José 
Clemente Pereira, que soube multiplicar consideravelmente as 
rendas confiadas à sua gestão. E se não fora essa mesma confiança 
de que é credor esse ilustre cidadão, se não fora a filantrópica 
aplicação que ele lhes estava dando, não é de presumir que esses 
legados não seriam tão pingues e numerosos? 
 
Falando dos legados, não posso deixar de recordar a piedade de 
uma benfeitora da Santa Casa da Misericórdia, cujo retrato 
contemplei no vestíbulo do velho hospital, D. Luísa Avendano, 
matrona sexagenária, que vivia há muitos anos retirada do mundo, 
e habitava na casa da Rua do Sabão que faz esquina com o Campo 
da Aclamação, faleceu o ano passado, legando à Santa Casa, em 
apólices e prédios, cerca de um milhão de cruzados. O retrato, 
fielmente traçado, apresenta-a com a mão esquerda segurando sobre 
o peito um maço de apólices, e com a direita apontando para uma 
carreira de casas. O segundo retrato com que depois da visitação do 
ano passado foi enriquecida a galeria dos benfeitores do pio 
estabelecimento é do Barão de Guapemirim. 
 
A realização do grande pensamento do hospital de Santa Luzia era 
decerto bastante para satisfazer a piedade e nobre ambição de 
qualquer homem de atividade e perseverança mais que ordinárias: 
outra, porém, é a têmpera do atual provedor da Santa Casa da 
Misericórdia. Ao passo que com pulso forte vencia imensos 
obstáculos e fazia progredir aquela importante empresa, com o 
mesmo zelo e fervor promovia ele a execução de um outro 
pensamento grandioso. A casa de alienados, denominada Hospício 
de Pedro II, que se está construindo na Praia Vermelha, e vai já 
muito adiantada, é um segundo monumento de civilização, uma 
segunda criação que fixará na memória dos vindouros o reinado 
atual, e a todo o tempo atestará a energia de vontade, a fecundidade 
de recursos, o civismo do Sr. Conselheiro José Clemente Pereira. Em 
outra ocasião tratarei mais de espaço deste grande estabelecimento, 
que, não sendo de tão reconhecida necessidade como o outro, é 
assunto de observações e reparos que não estão no caso das 
apaixonadas acusações que acerca do primeiro se têm produzido. 
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Mas não são ainda bastantes para consumir todo o vigor do ilustre 
conselheiro, para satisfazer-lhe o gosto que tem por este gênero de 
criações piedosas e imperecedouras, a conclusão do novo hospital e 
do hospício de alienados! Já ele projeta, e daqui a poucos dias terá 
dado princípio de execução, e dentro em pouco tempo veremos 
majestoso, defronte da Igreja e Convento da Lapa, um apropriado 
edifício para educação dos expostos, dos inocentes abandonados à 
caridade do Estado pela indigência, pela ingratidão, pela impiedade, 
ou pelo crime. 
 
Serviços de tão grande monta valem mais que a estéril hipocrisia de 
certos benfeitores que, como diz uma de nossas ilustrações, têm a 
alma numa algibeira, o coração na outra, e a pátria dentro da gaveta. 
 
Não me despedirei por esta vez da Santa Casa da Misericórdia sem 
dar notícia de quatro primorosos bustos de mármore que estão 
colocados na sala central da primeira das duas alas do novo 
hospital, e das conferências (se me não engano), que será também 
ornada com todos os instrumentos meteorológicos de que uma 
Medicina assaz ilustrada e escrupulosa sabe e deve usar num teatro 
tão vasto e apropriado para suas rigorosas observações. 
 
Os quatro bustos são devidos ao cinzel do Sr. Cavalheiro Pettrich, e 
representam Hipócrates, Ambroise Paré, o reformador da Medicina, 
o Dr. Melo Franco, nosso compatriota, sábio naturalista, e o caridoso 
cirurgião João Alves Carneiro. 
 
Duas interessantes anedotas foram os acontecimentos profanos de 
mais importância desta semana. Começarei pela que encerra em si 
um utilíssimo aviso aos incautos. 
 
Há dois ou três dias recebeu o Sr. Senador Francisco Gonçalves 
Martins uma carta com letra e assinatura apócrifas do Sr. Deputado 
Aprígio José de Souza, e tão bem imitadas quanto era preciso para 
que sem muito reparo ou prevenção não pudesse ser a fraude 
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descoberta. Eis o texto da industriosa carta, com a sua genuína 
pontuação: 
 
Exmo. Sr. Senador Francisco Gonçalves Martins. 
 
Meu amigo. – Rogo-lhe o favor de emprestar-me hoje 100.000$, que 
amanhã lhe satisfarei; porque estou em casa de um nosso amigo, e 
me não é possível ir à casa. 
 
De seu amigo obrigado criado 
 
Aprígio José de Souza.” 
 
“N. B. – O portador é nosso, não pode ter escrúpulo.” 
 
O Sr. Gonçalves Martins, levado pelo impulso de amizade e 
cavalheirismo, e sendo este o primeiro pedido desse gênero que lhe 
fazia o seu amigo, correu à sua gaveta e respondeu no mesmo papel 
em termos muito urbanos, remetendo inclusa a quantia pedida. Mas 
um instante depois, por uma súbita desconfiança que lhe inspirou o 
semblante do portador, abriu de novo a carta, reparou na letra e 
perguntou: “Onde está teu senhor?” – “Numa casa da Lapa,” foi a 
resposta do industriado moleque. “Onde mora teu senhor?” A esta 
pergunta tergiversou o portador, mas o estar há muito pouco tempo 
no Rio de Janeiro podia explicar o seu embaraço e ignorância. 
 
Era, entretanto, uma circunstância muito importante para que, 
unida às outras, o Sr. Gonçalves Martins não persistisse em sua 
primeira desconfiança, e caísse inesperadamente no logro. Chamou 
por um de seus fâmulos, e ordenou-lhe que fosse entregar a 
sobredita carta ao Sr. Deputado Aprígio, na casa que lhe seria 
indicada pelo moleque. 
 
Apenas se apanhou no olho da rua, o pseudo-moleque do Sr. 
Aprígio abiit, excessit, evasit, erupit: deu às gâmibias e foi-se com os 
diabos. 
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As consequências que podia ter este cavalheirismo de indústria, se 
fora bem-sucedido, têm sido largamente comentadas pelos 
conhecidos das duas vítimas, escolhidas pelo meliante autor da 
carta; digo vítimas, porque 100.000$ não é coisa que se deite assim 
fora, e porque o crédito do Sr. Aprígio ficaria, no juízo privado do 
seu amigo, algum tanto abalado, quando muitas manhãs tivessem 
passado sem que chegasse aquela a que se referia a carta sem data. 
 
Referido ontem o caso ao Sr. Deputado Aprígio, vendo ele o infame 
abuso que fizeram do seu nome, e a habilidade com que imitaram a 
sua letra e assinatura, quase grita – aqui del-rei, que estou perdido! 
Tarde lhe voltou o seu bom humor, e então ninguém conjeturava 
com mais graça todo o alcance e gravidade da tramoia do que ele 
próprio. Mas confessou por fim que de todas as maganagens de que 
tem sido vítima nenhuma lhe causara a mesma impressão que esta, 
pela gracinha do bem-imitado da letra. 
 
A segunda anedota passou-se com o Sr. Carlos Guido y Spano. 
Vendo alguém a este senhor com semblante de um patriota mártir, 
pela despótica ordem do governo imperial, ordem que em verdade 
muito deplorarei se o estimável mancebo se vir na precisão de ir 
pôr-se sob o cutelo dos mazorqueiros, dirigiu-lhe a seguinte 
interpelação: 
 
Por que motivo o meu amigo tanto se incomoda com a intimação do 
governo imperial, quando não há muitos dias, e antes desse 
acontecimento, me havia dito que, na qualidade de sargento de 
milícias, voltava à sua pátria para empunhar as armas? E o supunha 
que o caso era para dar-lhe os parabéns, e que desde já o podia 
felicitar pela sua promoção a alferes! 
 
O Sr. Guido, filho, que é moço de espírito, não se espinhou como 
poderia ter acontecido, nesse picante gracejo do seu amigo ou 
conhecido. 
 
Houve ontem à noite uma esplêndida reunião em casa do Sr. 
Azambuja, oficial-maior da Secretaria dos Negócios Estrangeiros. 
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Compareceram o ministro desta repartição, o da Guerra, todo o 
corpo diplomático, inclusive os adidos, vários conselheiros de 
Estado e deputados, oficiais das Secretarias de Estado e muitos 
outros cavalheiros, que ao todo formavam uma brilhante sociedade 
de 43 pessoas do sexo feio e 37 do belo sexo. Contradançou-se, 
schottischou-se à larga, e ouviram-se vários duetos dos Puritani, da 
Cenerentola e outras óperas, cantados por alguns curiosos de 
merecimento. A iluminação, o serviço do chá e dos mais 
confortantes foram excelentes. 
 
A ópera O Fantasma Branco, produção moderna do nosso talentoso 
patrício o Sr. Dr. Joaquim Manoel de Macedo, tem sido representada 
no Teatro de São Pedro de Alcântara, e muito aplaudida pelos seus 
espectadores. O autor foi numa das últimas representações chamado 
à barra teatral e vitoriado por seus amigos, por todos os que 
conhecem quanto convém animar os moços de talento e aplicação 
do Sr. Macedo, e por um grande número de pessoas só movidas do 
prazer que lhes proporcionara, com sua divertida composição, o 
esperançoso literato. 
 
Segundo o contrato celebrado entre o Sr. João Caetano e a comissão 
diretora do teatro, é aquele empresário obrigado a representar 
anualmente pelo menos três peças novas de autor brasileiro, 
aprovadas pelo Conservatório Dramático, que é o nosso tribunal de 
censura em matéria de teatro, e que é pena não tenha um veto 
contra as traduções que cada vez mais vão deturpando a nossa 
língua. Para animar os literatos nacionais, não só impôs-se aquela 
obrigação ao Sr. João Caetano, como também a de retribuir os 
autores das peças que em duas das três primeiras representações 
(uma das quais deve ser em domingo) atraírem pelo menos dois 
terços dos espectadores que pode admitir o teatro, com o produto 
líquido da quarta récita, ficando à comissão diretora a designação do 
dia conveniente para esta récita extraordinária. 
 
O Sr. Dr. Macedo, aquiescendo a outras condições propostas pelo Sr. 
João Caetano, cedeu a sua composição, recebendo pela primeira 
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récita 150$ e 50$ por cada uma das que se lhe seguirem, até perfazer 
a quantia de 500$. 
 
O capitão do palhabote sardo Valoroso, que foi apreendido pelo 
onipotente cruzeiro inglês, e mandado para Santa Helena, consta 
que se lançara ao mar e perecera. Era homem já velho e pai de 
família. 
 
A morte parece haver decidido tomar severas contas aos lentes da 
Escola de Medicina desta Corte. Três são os professores que desde 
janeiro tem perdido essa corporação: primeiro, o Dr. Júlio Xavier, de 
saudosa memória; depois, o Dr. Luís Francisco Ferreira, e, agora, o 
Dr. Domingos Marinho de Azevedo americano. O Dr. Marinho era 
moço ainda e possuía um grande fundo de conhecimentos. Filho da 
escola, fora por ela mandado viajar à Europa, onde muito 
aproveitou. Sua prematura morte deixa vaga a cadeira de partos, na 
qual substituíra o Dr. Júlio. São três os lugares que atualmente se 
acham vagos, todos da seção de cirurgia: um de lente proprietário, e 
dois de substituto. O concurso para a primeira vaga de substituto 
deve ter lugar em setembro próximo futuro, e é de esperar que seja 
muito brilhante, atento o grande número de concorrentes, dos quais 
alguns conheço que gozam de muita reputação. Entre os inscritos 
nomeiam-se os senhores Drs. Ferreira de Abreu, Francisco Bonifácio 
de Abreu e Praxedes Pertence. 
 
Uma disposição legislativa de 1848 consagrou o princípio da 
antiguidade para a promoção dos substitutos a proprietários, tendo 
esta lugar por seções. Atualmente dá-se o caso de estar esgotada a 
lista dos substitutos da seção cirúrgica, onde vagou a cadeira de 
obstetrícia. Pergunta-se: com prejuízo do princípio de antiguidade, e 
somente para observar-se a regra dos acessos por seções, devem ser 
os substitutos das outras seções, algum dos quais conta quase 20 
anos de bons serviços, preteridos pelo primeiro dos novos 
substitutos que forem providos em virtude do futuro concurso? 
Creio que o espírito da lei o não permite, e que seria não só uma 
injustiça como um prejuízo causado à ciência; tanto mais quanto os 
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substitutos, bem que divididos por seções, nos casos de necessidade, 
servem no impedimento de lentes que não são de sua seção. 
 
As notícias da Bagagem são más. Muita gente se tinha retirado sem 
bagagem, por não ter achado um só brilhante, depois de haver 
despendido grandes quantias em exploração. 
 
Morreram: 
 
Em 28 de junho – 16 pessoas, das quais zero de febre amarela; 
Em 29 de junho – 18 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 30 de junho – 16 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 01 de julho – 23 pessoas, das quais zero de febre amarela; 
Em 02 de julho – 14 pessoas, das quais zero de febre amarela; 
Em 03 de julho – 18 pessoas, das quais um de febre amarela; 
Em 04 de julho – 16 pessoas, das quais um de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 06/07/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA CARTA 
 

Corte, 12 de julho de 1851: 
 
As novidades mais importantes desta semana, das que, sem 
nenhum escrúpulo de consciência nem comprometimento pessoal se 
podem entregar à publicidade do Jornal do Comércio, são quase todas 
do mundo político, e, portanto, força é suspender-lhe o jejum em 
que o tenho conservado há seguramente duas luas. 
 
Reúnem-se hoje as duas Câmaras Legislativas, solenidade 
constitucional que desde 1845 ou 1846 se não presenciava nesta 
Corte, e que por isso há de atrair grande número de amadores, de 
críticos ou simples curiosos. O torneio não pode ser nem dos mais 
renhidos, nem dos mais divertidos, porque tanto o projeto dos 
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moços como as emendas dos velhos são medidas que perderam o 
seu principal mérito, que era fundado na urgência e oportunidade. 
 
Entretanto, é lisonjeiro que, depois de tantos arrufos e 
desinteligências entre as duas Câmaras, a primeira execução que se 
desse ao artigo 61 da Constituição fosse por amor de um projeto 
concernente à reforma de uma parte da instrução pública. 
 
O assunto é um daqueles que mais desvelos devem merecer dos 
poderes do Estado; ideias as mais salutares e luminosas têm este ano 
aparecido em ambas as Câmaras sobre a grande necessidade pública 
– instrução e educação moral do povo. Não será, pois, impertinente 
que hoje me ocupe com objeto de tanta magnitude, quando é muito 
provável que, ao mesmo tempo que for escrevendo estas linhas, na 
sessão plenária das duas Câmaras, se esteja discorrendo sobre o 
mesmo assunto. 
 
Todos reconhecem que a nossa instrução pública carece de centro e 
carece de unidade para que possa, como convém, tomar o caráter de 
uma instituição nacional. É a instrução comum, a identidade de 
hábitos intelectuais e morais que se adquirem nas escolas, que, no 
parecer do ilustrado Sr. Cousin, constituem a unidade e a 
nacionalidade. 
 
Outro ponto sobre que não aparece divergência é que, se os 
estabelecimentos públicos devem ser a base de toda a instrução, 
porque fora o maior dos desatinos abandonar à indústria particular 
a nobre e delicada tarefa de dirigir o espírito e formar o coração da 
mocidade, não convém proscrever as escolas particulares, e sim 
impor-lhes condições e preceitos para o seu estabelecimento e 
conservação. O governo tem o rigoroso dever de difundir a 
instrução pública por todos os meios ao seu alcance, e de garanti-la 
contra os caprichos da opinião e da mobilidade dos cálculos da 
indústria, sem todavia dar garrote na liberdade do ensino. 
 
Estas ideias, que este ano têm sido lúcida e eloquentemente 
apresentadas por alguns senhores deputados e senadores, não são 



322 

 

novas; já estão em vigor em algumas províncias, e nesta a que 
pertencemos tiveram voga e reduziram-se a escrito desde 1847. 
 
Não há muitos dias numa folha diária desta Corte lemos o seguinte 
anúncio de certo diretor e talvez também professor de uma aula 
particular: 
 
“Aula de Comércio, Rua*** perto da do Ouvidor. 
 
O escopo didático desta aula é de cientificamente ocupar-se da 
prática e usos positivos do verdadeiro comércio assumido na sua 
essencialidade concreta, passando-se o mais que for possível das 
ociosas teorias. Assim o preceptor guiará o jovem aluno ao encontro 
de todos os obstáculos que por acaso pudessem fazer embaraço aos 
seus passos quando for a percorrer o incerto trilho por onde, sem 
descanso, aflui o gênio industrial, instituindo-o chefe e gerente ao 
mesmo tempo da sua casa, na sua praça, em raporto para com as 
estrangeiras. Deste modo, logo ele com o seu critério achar-se-á 
habilitado para registrar e expor nos seus livros, da maneira mais 
apropriada e clara, as operações comerciais que ele mesmo 
entreprende e conclui. Figurem-se os estudantes de ir instruir-se em 
uma verdadeira casa comercial. 
 
O mesmo método de ensino será fielmente empregado para com os 
discípulos que, destinando-se à administração econômica de bens 
privados, como de institutos públicos, quiserem instruir-se na 
respectiva contabilidade e arrumação de livros. 
 
A mocidade empregada no comércio, ou de outro modo ocupada, 
poderá frequentar esta aula todos os dias das 6 às 9 horas da noite, 
ensinando-se a cada um em separado, de sorte que nenhum 
constrangimento se há de intervir a mesma pelas chamadas de um 
supérfluo horário. Os alunos poderão sempre reassumir as suas 
lições cada vez e quando se apresentarem. No curso do dia também 
a dita aula achar-se-á aberta para estudantes de qualquer 
capacidade que quiserem aprender aritmética, matemática pura 
elementar, geometria, e os idiomas italiano, latino e francês.” 



323 

 

 
Ora, é possível que a boa-fé dos pais continue exposta aos incentivos 
do charlatanismo, que a educação da nossa mocidade continue 
abandonada à ignorância, à especulação ou à imoralidade, mesmo 
na capital do Império? 
 
Reorganizar a instrução pública em todo Império de maneira mais 
racional, de modo que atenda a todas as condições e satisfaça às 
necessidades de todas as classes da população brasileira; 
uniformizá-la de modo a infundir no coração da mocidade os 
mesmos sentimentos que devem constituir o caráter nacional; 
regular a liberdade de ensino, de sorte que não se converta na mais 
perigosa das licenças; são pontos estes sobre que vejo todos de 
acordo. Quais são, porém, os princípios filosóficos que devem 
presidir à reforma da instrução primária, secundária e superior? 
Aqui é que receio sérias divergências, porque vejo as necessidades 
públicas nesta parte como os senhores Visconde de Olinda, Cândido 
Batista, Paula Cândido, Góis de Vasconcelos, e outros ilustres 
parlamentares que se têm pronunciado pela grande necessidade de 
uma instrução utilitária ou profissional. 
 
As doutrinas que devem constituir a educação popular e a instrução 
primária não podem ser arbitrariamente fixadas, nascem da ordem 
natural das coisas, das necessidades comuns e especiais das diversas 
classes da população. Há certas noções, certas práticas e sentimentos 
que devem ser gerais, assim para as primeiras como para as classes 
superiores da sociedade. À igualdade civil, à igualdade dos direitos 
e deveres consagrados no pacto fundamental, deve-se acrescentar a 
da instrução elementar; é este um pensamento que devemos ao 
mesmo filósofo que já uma vez citamos, e que temos pelo mais 
ilustrado e útil mestre destas matérias. 
 
Ler, escrever e contar, e preceitos de moral e religião, quais os que se 
ensinam na generalidade de nossas escolas primárias, não são 
instrução bastante, não envolvem todas as noções indispensáveis às 
diversas classes sociais, são uma instrução incompleta, improfícua, 
não pode constituir a base de toda educação pública. 
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O jovem cujos pais não podem proporcionar-lhe o estudo da nossa 
desconexa e imperfeitíssima instrução secundária e científica, o 
pobre artista, o simples operário, não recebem nas escolas todas as 
noções que lhe são indispensáveis para a cultura de sua alma e de 
seu coração, para o bom exercício de sua profissão laboriosa, e para 
bem aproveitar as suas horas de descanso e de recreio. Acima desta 
numerosa classe há uma outra que, não podendo, ou não desejando 
destinar-se às profissões sábias, tem, entretanto, necessidade de uma 
cultura mais extensa e mais variada do que a da classe inferior, isto 
é, do que a dos operários e homens do campo; tem necessidade de 
uma instrução que, ficando inferior quanto aos estudos clássicos e 
científicos, a dos colégios e liceus, verse mais particularmente sobre 
conhecimentos de uma utilidade geral. 
 
Destes princípios, que tenho por inconcussos e de incontestável 
aplicação ao estado atual do nosso país, deriva, como consequência 
lógica, a necessidade de duas gradações no ensino primário. As 
escolas do primeiro grau devem ter por fim o desenvolvimento 
regular das faculdades do homem pelo ensino mais ou menos 
extenso dos conhecimentos usuais de que não podem prescindir as 
classes inferiores das cidades e dos campos. A instrução do segundo 
grau deve ser mais desenvolvida que a do primeiro, a que com toda 
a propriedade se pode dar a denominação de – elementar –, e mais 
circunscrita que a secundária; esta segunda ordem de escolas, que 
em França e na Alemanha se denominam – médias –, deve conduzir 
o menino até ao ponto em que nele se possam manifestar 
disposições particulares para os estudos clássicos, assim chamados 
na acepção rigorosa da palavra, ou para esta ou aquela profissão, 
ficando aos colégios e liceus o estender essa educação até ao grau 
em que o moço que tem recebido uma cultura clássica e liberal deve 
começar, ou estudos práticos na vida comum, ou estudos científicos, 
superiores e especiais nas academias e universidades. 
 
O homem cultiva sua inteligência e seu coração para preencher a 
missão que pela Providência lhe é destinada neste mundo, para 
melhor servir a Deus, à família, à pátria e à humanidade; mas é 
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também de necessidade que se lhe proporcionem alguns meios 
morais com que possa suavizar suas fadigas e infortúnios em 
pacíficas e honestas distrações. Sob o duplo ponto de vista do útil e 
do agradável, entendemos que o desenho, o canto, a música e a 
religião, a geografia e a história devem fazer parte da educação 
popular, observando-se no seu ensino a mesma gradação que tenho 
por indispensável numa organização regular da instrução primária. 
O desenho é necessário a todos os homens em muitos atos da vida, é 
uma habilitação útil e agradável, é um auxiliar necessário a todas as 
artes úteis. A música, além da influência benéfica que exerce sobre o 
coração do homem, além das distrações que lhe proporciona, presta-
se maravilhosamente à educação moral e religiosa. O desenho e a 
música fazem uma parte essencial da instrução popular na 
Alemanha e em França, constituem a base do que na primeira nação 
se denomina – educação estética. 
 
Como se pode desenvolver no espírito da mocidade o amor da 
pátria, senão pelo conhecimento geral da topografia do seu país, e, 
particularmente, do lugar em que habita, senão por algumas noções 
gerais da história nacional, pelas sensações que, com o poderoso 
auxílio da religião e da música, nele produzirá a recordação dos 
fatos mais brilhantes de seus compatriotas? A França, e não a França 
tresloucada de hoje, a França do tempo de Luís-Filipe, deu tanta 
importância ao ensino da música e da história pátria, que 
encarregou a uma comissão de literatos distintos a composição de 
hinos que recordassem os fatos mais notáveis da história francesa 
para serem cantados nas escolas públicas. 
 
Como negar ao jovem desfavorecido da fortuna, que se dedica às 
artes laboriosas, mais algumas noções de aritmética do que a prática 
das quatro operações; como recusar-lhe algum conhecimento de 
desenho linear ao menos, que lhe será indispensável para ser mais 
alguma coisa que estéril rotineiro? Que utilidade pode colher do 
estudo de humanidades o filho do lavrador, o filho do artista 
abastado, que se não propõe à carreira literária ou científica, e sim às 
profissões de seus pais? Em vez dessa instrução, não lhes seria 
sumamente proveitoso que, aperfeiçoando-se no conhecimento da 
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gramática de sua língua, no conhecimento da moral e da religião, da 
geografia e história do seu país, aprendesse a geometria e suas 
principais aplicações, como são a agrimensura e o desenho gráfico, e 
sobre isso as noções de física, química e botânica mais aplicáveis aos 
usos da vida, às necessidades de suas futuras profissões? 
 
Se da instrução primária passarmos para a secundária, e desta para 
a superior, reconheceremos ainda maiores imperfeições de doutrina, 
de sistema e de método, maiores lacunas, maior desconexão, mais 
impropriedades e abandono. 
 
É uma verdade geralmente confessada que a população brasileira 
sofre de uma moléstia crônica e perniciosíssima: a “empregocria”; 
mas poucos têm atinado com uma das causas que mais contribuem 
para esse mal – o sistema de instrução seguido em nossas escolas, 
colégios e liceus, quase exclusivamente literário. Nossos mancebos, 
assim imbuídos nessa instrução clássica especulativa, pela maior 
parte não aspiram senão a um título de bacharel ou doutor que lhes 
dê presunção de saber, e não descobrem outro meio de vida que o 
ofício de empregado público, o qual, seja dito de passagem, sendo 
assim distribuído por tantos, a nenhum oferece meio suficiente de 
subsistência, e há de ser por quase todos mal exercido. 
 
Longe de mim a ideia de proscrever os estudos literários: eles, como 
já alguém o disse, engrandecem a esfera do pensamento, entretêm 
inspirações generosas, e são necessários à educação moral da nação. 
Mas é preciso que pela instrução clássica se não pretira o estudo das 
ciências e artes, de que muito depende o desenvolvimento da 
lavoura, indústria e comércio. Francoeur, no seu compêndio de 
tecnologia, admira muito judiciosamente que nas escolas se ensine 
aos meninos o que se passou na Grécia e em Roma no princípio do 
mundo, e não se lhes ensine como se fabrica o pão de que eles fazem 
uso todos os dias para subsistência. 
 
Mas, pondo de parte o pouco apreço que entre nós se tem dado ao 
ensino das ciências físicas em um país tão prodigamente dotado de 
riquezas naturais, a instrução clássica, mesmo essa, está porventura 
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bem organizada? Além das noções muito superficiais de literatura e 
história que se aprendem nos colégios, há algum curso regular 
público ou particular onde o moço estudioso possa sem grande 
esforço da sua parte, sem grande perda de tempo, desenvolver essa 
instrução com que saiu das escolas? Há, porventura, mesmo aqui no 
centro da civilização do Império, um curso de Literatura e História 
Pátria? A Economia Política hoje é altamente considerada na 
organização do ensino público entre as nações mais adiantadas. No 
Brasil, onde é que se ensina Economia Política senão nos cursos 
jurídicos? E ainda aí é essa Ciência considerada do ponto de vista de 
suas aplicações mais usuais ao comércio e à indústria? 
 
Não terminaria hoje se pretendesse tocar em todos os vícios, defeitos 
e lacunas de nossa instrução pública. Por hoje, e por desencargo de 
consciência, contento-me com o que levo dito, e com o ter aplaudido 
a solicitude que esta matéria tem merecido de alguns dos nossos 
homens políticos. 
 
As proposições do Senado que hoje se discutem em assembleia geral 
serão rejeitadas no todo ou em parte, porque a própria Câmara 
vitalícia há pouco aprovou um projeto que implica com algumas das 
suas emendas que deram lugar à fusão. Mas, posto que o resultado 
da sessão de hoje, ou tenha de ser completamente nulo, ou mesmo 
pouco conveniente, por delegar ao governo tarefa que mais compete 
ao corpo legislativo, como sou dos fusionistas do artigo 61, gostei da 
fusão, e também porque considero o acordo das duas Câmaras como 
homenagem prestada à instrução pública, e promessa solene de que 
a sua reforma não será desprezada. 
 
As notícias que esta semana se receberam do Rio da Prata são muito 
lisonjeiras para a causa da civilização e para os interesses 
particulares do Império. Montevidéu, Entrerios, Corrientes e 
Paraguai estão de perfeito acordo, em estreitas relações, e em grande 
atividade para organizarem as forças libertadoras das povoações do 
Prata, e combinarem num plano comum de defesa e ataque. 
Continuavam as deserções nos arraiais de Oribe à voz do valente e 
estimável General Garzon. Os orientais, à medida que podem, vão 
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abandonando o detestável pro-cônsul do ditador de Buenos Aires, o 
Oribe, esse assassino e salteador dos infelizes brasileiros que 
possuem estâncias na Banda Oriental. 
 
Rosas invoca todo o auxílio da sua índole perversa, e com os meios 
de terror, de corrupção e de mistificações que ela lhe sugere, contará 
talvez dispor do tempo como seu instrumento. Oribe segue o 
mesmo plano de resistência passiva, vai-se contraindo quanto é 
possível, e, como o seu despótico senhor, é do acaso, de 
circunstâncias imprevistas, que parece esperar os recursos para 
escapar à desgraça que lhe acena de perto, ao tremendo agouro dos 
abutres que de contínuo esvoaçam em torno de suas tendas 
ensopadas no sangue de inúmeras vítimas. 
 
É de esperar que os povos aliados contra os canibais, que os têm 
oprimido e estorvado a sua civilização e progresso material, não se 
conservem igualmente inativos, e que dentro em pouco a bandeira 
de regeneração montevideana tremule vitoriosa na praça e na 
campanha da República do Uruguai. 
 
Mas, ainda quando o exército entrerriano, correntino, paraguaio e 
oriental não entre em operações de ataque, e se limite a sustentar os 
direitos e territórios de que estão de posse, a sua independência, 
assim como estava de direito, já está de fato estabelecida. E os 
interesses que da continuação desse estado de liberdade e 
civilização vão nascer para o Brasil e para as nações que dele se 
aproveitarem em favor do seu comércio lícito, farão que o tempo em 
que tanto confia o execrável ditador se converta no seu mais 
implacável inimigo. 
 
A navegação do Uruguai e o comércio de todos os seus portos estão 
francos de direito e de fato: as relações comerciais entre Montevidéu 
e os seus aliados já começaram e se irão cada vez mais 
desenvolvendo. Dois barcos estrangeiros já se tinham aproveitado 
do oferecimento feito pelos Estados que dominam o Uruguai, e 
dentro em pouco outros seguirão o seu exemplo. A esquadra 
brasileira festejava também a nova era do Uruguai, sulcando as suas 
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águas e correspondendo-se com as populações amigas, que as 
recebem como seu anjo protetor. 
 
Diz-se que Oribe tentou opor-se à subida pelo Uruguai dos vasos 
brasileiros, e que o bravo e ilustrado Grenfell desprezou a sua 
ridícula intimação; se é certo, obrou como se devia esperar do chefe 
da esquadra brasileira. 
 
É um princípio reconhecido no direito das gentes que o domínio dos 
rios pertence às nações que possuem as suas margens, e 
principalmente às que dispõem das suas fozes. Este princípio foi 
reconhecido pela França no artigo 6º do tratado Le Prédour, e 
igualmente pela Inglaterra no seu tratado de 1847. Desde que 
Entrerios e Corrientes, retirando os poderes que com as demais 
províncias da Confederação Argentina tinham delegado em Rosas, 
reassumiram sua soberania até a reunião do congresso geral de que 
trata o pacto federal de 4 de janeiro de 1831, o domínio do Uruguai 
ficou-lhes pertencendo em comum com o Estado Oriental, cujo 
governo legal é o de Montevidéu, e não o do pro-cônsul de Rosas. 
Tendo, pois, os três Estados ribeirinhos, Montevidéu, Entrerios e 
Corrientes, aberto a navegação do Rio Uruguai, que Rosas 
conservava fechado por necessidade do seu nefando domínio, 
ninguém mais tem o direito de opor-se a esse ato que dá a medida 
das intenções dos governos desse Estados, que assinala a diferença 
entre o seu caráter e sistema político e o caráter e vistas mesquinhas 
e opressoras do déspota de Buenos Aires. 
 
Acaba de chegar a esta Corte uma parte da famosa obra sobre o 
Cáucaso, publicada em Paris pelo Conde de Stalberg, oficial 
superior de artilharia do exército russo; quem a recebeu foi o nosso 
augusto monarca, de cuja superior inteligência e indefesso estudo 
muito deve esperar o Brasil. A obra que o mundo civilizado deverá 
ao Conde de Stalberg é uma das maravilhas tipográficas da época, à 
qual o autor consagra o seu tempo e a sua grande fortuna. As 
gravuras são executadas pelos primeiros artistas da França e são 
cada uma de custo de 2.000$. O Cáucaso, este imenso paredão, 
quase insuperável, colocado entre a Europa e a Ásia, torna-se de um 
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fácil acesso, graças aos trabalhos do Conde de Stalberg. Nesse 
panorama de um belo-horrível os olhos percorrem os abismos e os 
precipícios que os persas no quarto século tornaram acessíveis aos 
exércitos: podem-se contar os desfiladeiros, as paragens pitorescas, 
reconhecerem-se os sítios onde se deram combates, fizeram-se 
cercos e estabeleceram-se acampamentos – sobre essas montanhas 
coroadas de gelo eterno! As paisagens do lado meridional e a 
vegetação asiática que as caracteriza são fielmente reproduzidas, 
bem como as cenas do interior, que representam os costumes 
indígenas das sete nações principais que habitam os vales do 
Cáucaso. 
 
O Sr. Boulanger, artista muito conhecido, deu princípio a uma 
galeria de retratos dos nossos deputados gerais. Este artista 
tempera, enfeita e decora cada um dos ilustres representantes com o 
mesmo cuidado e amor com que o célebre Carême, uma das 
ilustrações da arte culinária, enfeitava os voláteis que lhe eram 
confiados com os vegetais, as flores e os frutos da estação. O Sr. 
Boulanger inspira-se à vista de cada cabeça provincial, e o seu lápis 
fiel copia a natureza viva com a mesma verdade com que Danton 
compõe as suas célebres estatuetas. Os grandes homens da França, 
que este artista moldou com suma habilidade em gesso, estão hoje 
fundidos em goma elástica. É um grande e verdadeiro progresso; o 
cautchuc colorido ser-vos para fazer as cabeças: conheço quem viu as 
figuras dos senhores Thiere e Victor Hugo fielmente representadas. 
Que prazer não é apalpar esse occiputs ilustres, e, comprimindo-lhes 
as fontes, produzir risíveis caretas? Cabeças de homens políticos de 
goma elástica!... O que não farão estrangeiros! 
 
Passa por certo que SS. MM. II. darão um baile em agradecimento 
aos obséquios que se têm dignado aceitar da sociedade do baile 
Cassino. O baile imperial estava, segundo se diz, destinado para o 
dia 2 de agosto, aniversário natalício de Sua Alteza, a sereníssima 
princesa de Joinville, mas foi transferido, e sem dia fixo, em 
consequência da triste nova da morte da princesa Augusta Amélia, 
mãe de Sua Majestade a Imperatriz-viúva, Duquesa de Bragança. 
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Consta-me que na noite dessa festa imperial ver-se-á uma novidade 
sumamente curiosa e de apurado gosto, uma iluminação de flores! 
Sim, uma iluminação de flores – ramalhetes de tulipas, de 
margaridas, de rosas, de camélias, de dálias, etc., dispostas de tal 
modo, que cada uma lance raios de uma luz de gás doce e brilhante, 
que realçará suas belas cores, apresentando a mais deslumbrante 
perspectiva. Se se realizar, como me asseguram, é uma verdadeira 
conquista para os nossos salões de baile, é uma inovação que será 
geralmente adotada, logo que tenhamos a tão suspirada iluminação 
a gás. 
 
Um baile imperial é uma honra e uma festa que há muito tempo se 
não vê no Rio de Janeiro. O nosso monarca parece preferir os atos de 
recatada beneficência, que lhe absorvem as sobras de sua dotação, a 
essas solenidades tão usadas pelos soberanos europeus. Desde que 
se divulgou a notícia das intenções imperiais, estes entes para quem 
qualquer baile, quanto mais um baile tão digno de ser visto e 
gozado, é uma das bem-aventuranças deste mundo, andam em 
contínua dobadoura. Os pedidos e empenhos chovem de toda a 
parte, todos querem ir, todos querem certeza de que irão, para se 
prepararem comme il faut; muitas belas julgam-se para sempre 
eclipsadas se não pisarem sobre os tapetes dos salões imperiais, se 
não dançarem uma schottisch à luz brilhante de uma rosa, de uma 
camélia ou de uma margarida. Há personagens que já têm recebido 
não menos de cinco ou seis cartas de empenho, concebidas em 
termos capazes de fazerem chorar a uma rocha de granito. Um 
convite para o baile imperial – eis a que, de hoje em diante, tenderão 
todas as pretensões, eis de hoje em diante a ambição mais ardente de 
muitos corações de um e outro sexo; desejam mais essa fortuna do 
que muita gente sentirá não ter podido ir ver as maravilhas do Hyde 
Park. 
 
Em meio desta ansiedade, de tantos receios e esperanças, em meio 
desse incessante fervet opus que no mundo elegante está causando o 
futuro baile, há uma classe de pessoas que o aguardam com frieza, 
porque entendem que a festa imperial perde muito do seu brilho em 
ser oferecida especialmente a uma sociedade particular (refiramos a 
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expressão) a épiciers. São algumas damas e senhoras que, em sessão 
magna, resolveram que, vista aquela circunstância ultrademocrática, 
não pode a festa ser considerada como um baile da Corte, e deverão 
apresentar-se todas sem brilhantes. Dar-se-á o caso que na Corte os 
brilhantes sejam sinal de gala e respeito? 
 
No domingo, 6 do corrente, à tarde, tivemos o prazer de ouvir no 
Passeio Público a banda de música das tropas alemãs. Já tínhamos 
notícia do que costumam ser as bandas de música marciais dos 
regimentos alemães, que passam pelas melhores da Europa. A que 
ouvimos, apesar de se compor somente de dez instrumentos de 
sopro, não desmereceu do que dela devíamos esperar. Tocaram com 
muita destreza e harmonia, mas não admiramos, porque as músicas 
de alguns dos nossos regimentos não lhes são inferiores. 
 
Amanhã à tarde deverá tocar no mesmo lugar uma das bandas 
militares da guarnição. 
 
Já em várias ruas da cidade corre água do grande encanamento de 
Maracanã. Este importante melhoramento, de que já uma vez falei e 
que deverá ficar concluído até o dia 7 de setembro deste ano, 
acabará com a indústria dos ilhéus carroceiros, que por isso se estão 
dando aos diabos. Consta-me que 12 ou 14 dos tais aguadeiros 
foram há pouco presos, por tentarem inutilizar algumas das bicas 
que dão água de graça a uma parte da população, livrando-a do 
tributo que pagavam a essa súcia que por aí vive em cortiços, que 
são grandes focos de depravação e desordem. 
 
Mal sabia eu quando dei notícia na minha última carta da cilada 
armada à algibeira do Sr. Senador Gonçalves Martins, com grave 
comprometimento do nome do Sr. Deputado Aprígio, que teria hoje 
de referir-lhe uma especulação de nova espécie e das mais atrevidas. 
 
O Sr. Maxwell Wright, negociante muito conhecido desta praça, re-
cebeu ontem esta carta anônima: 
 
“Ilm. Sr. Maxwell Wright. 
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Pede-se-lhe que vá pôr 1.000$ no lugar designado; esta quantia a 
vosmecê não lhe faz falta por algum tempo, e a nós tira-nos de um 
grande embaraço; tenha a certeza de que lhe será paga da mesma 
forma antes de dois meses, e não o fazendo, terá de passar pelo 
desgosto de ver arder alguma coisa que lhe pertence. 
 
Na praia de Santa Luzia está situado o novo hospital, esse hospital é 
guarnecido por fora de um muro, pois logo no princípio desse muro 
(vindo da banda do passeio) há, à superfície da terra, dois buracos 
feitos no mesmo muro, e num deles (o primeiro vindo do mesmo 
lado) nesse primeiro vosmecê porá o que lhe pedimos, cobrindo 
com alguma pedra, e embrulhado nesta mesma carta, isto deve fazê-
lo esta noite sem falta: veja bem se o faz ou não; se o fizer, seremos 
sempre seus amigos, e antes amigos do que inimigos. 
 
N.B. Em bilhetes de todas as quantias menores que 100$. Será bom 
que faça uma cruz com um carvão no muro por cima do lugar onde 
deixar o que lhe pedimos, como acima está designado”J. 
 
O Sr. Maxwell apresentou a amistosa epístola ao Sr. subdelegado da 
Candelária, e pediu-lhe que por ele satisfizesse às exigências do seu 
incógnito amigo, e, sendo possível, que o trancafiasse na cadeia. O 
Sr. sub-delegado seguiu à risca as instruções da carta, em tudo 
quanto era necessário para o seu filantrópico fim, mas até ao romper 
do dia o milhafre não tinha aparecido em busca dos 50 canários. 
 
Devo aproveitar a ocasião para louvar a esta autoridade pela 
atividade e inteligência que tem mostrado no desempenho de seu 
oneroso cargo. 
 
O capitão do iate sardo Valoroso não se deitou a afogar, como se 
disse. Foi-se muito salvo para os Estados Unidos, e, se a voz pública 
não mente, foram os nossos aliados do cruzeiro inglês que lhe 
facilitaram a viagem. 
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Há certo emitidor de vales, que quando lhos apresentam assim em 
maior número, costuma separar uma certa percentagem, dizendo 
que são falsos. Previno àqueles a quem tal acontecer, que se dirijam 
à autoridade policial, a fim de pôr-se de uma vez cobro a essa 
traficância, que ameaça desacreditar uma moeda de tão útil 
circulação. 
 
O cólera morbus nas Canárias! Dizem que esta bicha não é capaz de 
atravessar a linha: fiem-se na Virgem e não corram! Senhores do 
governo, por quem são, tomem todas e mais algumas providências 
que possam ser úteis. O negócio é muito sério. 
 
O Correio da Tarde declarou no seu número de ontem que por 
motivos ponderosos interrompia a sua publicação, e que 
oportunamente será anunciada a sua continuação ou a sua cessação. 
Morreram: 
 
Em 5 de julho – 24 pessoas; 
Em 6 de julho – 14 pessoas; 
Em 7 de julho – 26 pessoas; 
Em 8 de julho – 12 pessoas; 
Em 9 de julho – 14 pessoas; 
Em 10 de julho – 21 pessoas; 
Em 11 de julho – 20 pessoas, das quais 1 de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 13/7/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA CARTA 
 

Corte, 19 de julho de 1851: 
 
Creio que não está muito longe o dia em que havemos de festejar a 
regeneração dos povos do Prata, a queda do feroz ditador de 
Buenos Aires, o triunfo da honra e interesse do Império, a segurança 
de vida e a propriedade dos nossos compatriotas residentes na 
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Banda Oriental. Não me regulo para dar-lhe tão grata notícia 
unicamente pelo que contam em seus arroubos de patriótico 
entusiasmo os cegos da nova Cartago; ouço também as vozes 
lúgubres dos cucos de Buenos Aires; e mais do que isto, guio-me 
pelas tradições de pessoas que, posto sejam dedicadas à causa do 
Império, que é também a da humanidade, não se deixam seduzir 
por aparências falazes, e têm demasiado critério para não escrever-
nos profecias de Bandarra, ou “notícias de meia-noite”. 
 
Vi uma carta escrita por mão de um brasileiro, sim, extremoso 
amigo da glória de seu país e, portanto, ufano da posição respeitável 
em que se colocou o governo imperial, mas muito prudente e 
esclarecido para que se possa recear do acerto com que julga do 
próximo desfecho do longo e ensanguentado drama que Rosas 
concebeu e pôs em cena para saciar sua ambição e seus instintos 
brutais. Nessa carta se diz que o execrando domínio desse monstro 
com figura humana está a findar; que não tendo os seus 
estratagemas diplomáticos nem os meios suasivos da célebre 
Manuelita conseguido uma intervenção ilegítima dos representantes 
de França e de Inglaterra, a vitória das vítimas aliadas contra o seu 
verdugo comum é infalível e será pronta; que os homens que 
soltaram o grito de guerra contra o déspota e se puseram à frente da 
causa da liberdade e civilização do Prata são os que gozam de mais 
prestígio e simpatias entre as populações oprimidas, ao mesmo 
tempo os generais mais valentes e experimentados; que as forças 
aliadas que compõem o exército libertador são as mais aguerridas, e 
unem à desteridade e experiência o entusiasmo que inspiram as 
divisas de sua gloriosa bandeira. O déspota, abandonado pelos 
agentes da diplomacia anglo-francesa, vê-se reduzido a escassos 
recursos, teme a força sobrenatural do talismã da independência, 
liberdade e civilização, sente estremecer-lhe a terra debaixo dos pés, 
e por toda a parte imagina-se cercado de fantasmas ensanguentados 
que lhe anunciam que a hora da vingança divina vai soar tremenda 
e irresistível. 
 
O Contra-Almirante Le Prédour está a todo momento de óculo para 
a barra a ver se chega a ratificação do seu tratado; mas às sedutoras 
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instâncias da Sra. D. Manuelita só tem respondido com promessas 
banais. Os ministros ingleses Southern e Gore mostram-se 
interessados, e dou razão, pela salvação do déspota, mas não lhe 
poderão valer. O Almirante Reynolds, que não tem o mesmo 
interesse, compreendeu que se os brios e direitos dos americanos, 
que tanto invocara o sacrílego e fementido ditador contra a 
intervenção anglo-francesa nas questões entre os Estados do Prata, 
devem sempre ser respeitados no que eles têm de legítimo e 
sagrado, não o podem deixar de ser nas circunstâncias atuais em 
que a observância dos dogmas universais do direito das gentes está 
ligada aos interesses que não há muito moveram a Inglaterra e a 
França a violá-los, senão completamente, ao menos em pontos muito 
essenciais. O que podem licitamente desejar a França e a Inglaterra? 
O mesmo que deseja o Brasil, à exceção dos direitos especiais que 
deriva como potência limítrofe e gravemente prejudicada, e 
ofendida diretamente na pessoa e propriedade de alguns dos seus 
súditos. O Brasil tem direito a desagravar-se das violências, 
depredações e assassinatos que têm sofrido os proprietários 
brasileiros que residem na Banda Oriental, à segurança de suas 
fronteiras, à tranquilidade de suas províncias que deslindam com os 
Estados do Prata e suas confluentes. 
 
A Inglaterra, a França e o Brasil devem aspirar em comum a 
terminação da luta encarniçada com que um ditador sem lei e sem 
religião tem assolado populações que lhes devem ser caras pelos 
interesses comerciais que com elas entretinham e pela sorte de seus 
súditos ali estabelecidos e residentes. A Inglaterra, a França e o 
Brasil, todas as nações civilizadas, consultando seus interesses e as 
máximas da moral universal, não podem favorecer o triunfo do 
gaúcho que proclama o princípio de um americanismo selvático, e 
tem por base do seu detestável domínio o embrutecimento das 
populações do Prata, o seu isolamento do resto do mundo. 
 
Ou sejam por estas considerações de uma política ilustrada e nobre, 
ou sejam por quaisquer outros motivos, o que é certo é que as 
esquadras francesa e inglesa se puseram ao serviço de Rosas, que o 
Almirante Reynolds estava na melhor inteligência com o muito 
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digno chefe da esquadra brasileira, e que esta não encontrava 
embaraços adventícios e indébitos em seus movimentos. 
 
A nomeação do Conde de Caxias e o procedimento 
verdadeiramente brasileiro do chefe da esquadra Grenfell têm 
sobremodo encorajado os defensores da causa que só tem contra si a 
perversidade de um homem e a influência que, pelo terror ou pela 
corrupção, ainda ele exerce no ânimo de outros. O General Conde 
de Caxias e o Chefe da Esquadra Grenfell merecem uma quase 
exclusiva confiança de Urquiza e seus aliados; assim se exprime a 
carta que acima me reporto. 
 
Falava-se em Montevidéu do plano de ataque de Urquiza, do plano 
de defesa de Oribe; dizia-se que o exército imperial cooperaria 
contra o salteador das estâncias de nossos compatriotas. Nada se 
pode saber de positivo; tais vozes não podem nascer senão de 
conjeturas, porque planos de campanha só aparecem quando 
principia a sua execução, a menos de haver alguma indiscrição, o 
que é de todo improvável. O que, porém, é certo, é que o mistério 
não durará muito tempo, queríamos dizer, não durará muitos dias. 
 
Devo um louvor à nobre oposição parlamentar e vou pagar-lho na 
única moeda do meu vazio erário que é a sinceridade e a franqueza. 
 
Predisse que, em presença dos acontecimentos, cuja notícia foi 
seguida imediatamente da nomeação e partida do General Conde de 
Caxias, os dignos oposicionistas e dois outros representantes, que 
involuntariamente tinham cometido a falta de prestar com suas 
increpações ao governo brasileiro um apoio moral ao Nero de 
Palermo, mudariam de conselho, e, guardando um silêncio de 
prudência e de patriotismo, até fariam votos porque suas convicções 
fossem errôneas, porque a política ministerial fosse coroada do mais 
feliz êxito. 
 
Minha previsão fundada na esperança de que a ilustração e 
brasileirismo desses ilustres parlamentares dominariam o seu amor 
próprio, ou o seu espírito de partido, realizou-se, e talvez do melhor 
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modo que era possível. No Senado não apareceram mais vozes de 
que o ditador e seus agentes pudessem tirar argumento para seus 
fins; e a oposição da Câmara temporária aproveitou a ocasião 
oportuna que lhe ofereceu a discussão do orçamento do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, para, causando uma divertida surpresa 
ao Ministro e aos ministeriais, declarar que seria, de então por 
diante, muda sobre as questões do Rio da Prata, e os meios materiais 
que para resolvê-las pedisse o governo. Essa declaração assim 
apresentada pelo meio, pouco regular de um aparte, e como 
protesto contra a política externa do governo imperial, teve a graça 
da surpresa do encerramento, sem discussão, do budget do 
Ministério de Estrangeiros, mas deixou a muitos em dúvida se a 
oposição remetia-se ao terrível silêncio de Bruto, se, cansada da luta, 
despia as suas armaduras e ensarilhava por algum tempo as suas 
armas, se o silêncio era ocasional ou especial para os atos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que o silêncio fosse absoluto 
não acreditei eu, porque sei que não há oposição que seja capaz 
desse suplício, e tão generosa que faça ao governo o que ele em 
muitas ocasiões não conseguiria dos seus próprios aderentes. Mas 
também não compreendi toda a significação do silêncio 
oposicionista, e foi só depois que por sua vez entraram em discussão 
os orçamentos da Marinha e da Guerra, que ficou para mim 
manifesto o pensamento meio reservado da oposição da Câmara 
temporária. Seu propósito era, por um modo que tivesse o caráter de 
uma novidade de espírito, pronunciar-se, sem manifestações 
imprudentes, contra a chamada política belicosa, que tenho 
chamado política eminentemente brasileira, e como esta política é 
regulada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e executada 
principalmente por ele e pelos Ministérios da Guerra e da Marinha, 
daí o silêncio parcial da minoria da Câmara dos Deputados. 
 
Se, com efeito, foi esta, como geralmente se acredita, a intenção dos 
nobres oposicionistas, não sei se os seus colegas do Senado farão 
outro tanto; e se eles, para irem de acordo com estes, deixaram de 
ser coerentes consigo mesmo, discutindo os dois projetos que ainda 
dependem da aprovação do Senado, um dos quais regula para o 
caso de guerra externa o julgamento dos crimes militares, embora 
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cometidos por paisanos, e o outro agrava as penas do crime de 
pirataria. Ambos estes projetos prendem-se evidentemente às 
eventualidades que nos podem acarretar as questões do Prata. 
 
Quaisquer, porém, que sejam as modificações que tenha de sofrer o 
plano de silêncio parcial adotado pela oposição, não é menos certo 
que ela merece louvores por ter bem avaliado as circunstâncias em 
que se acha o Império para com o estrangeiro, e em atenção a elas 
impor-se silêncio sobre a discussão dos negócios do Rio da Prata. 
Referiram-me mesmo que um oposicionista muito distinto e que 
tem assento no parlamento declarou que, se houvesse de censurar 
ao governo, não seria decerto pela política que se chama belicosa, 
mas pelo mistério em que a tem envolvido. Se toda oposição tivesse 
apresentado essa opinião, com que maior brilho não apareceríamos 
perante o estrangeiro! O governo defender-se-ia dizendo que o 
segredo nas negociações externas é quase sempre um elemento 
indispensável para o seu bom resultado, e que o tempo mostraria a 
legitimidade dos meios por ele empregados e a necessidade da 
reserva que se impôs; mas a oposição mostrar-nos-ia unidos em um 
só sentimento e vontade em presença do estrangeiro que nos 
espolia, ameaça e insulta, e daqueles que procuram nosso apoio e 
nossa amizade para segurarem sua independência, e darem paz, 
liberdade e progresso a seus Estados. Ainda mais com esse 
procedimento a oposição teria conquistado para si uma parte da 
glória que incontestavelmente cabe à política seguida pelo governo 
imperial relativamente às questões do Prata. Mesmo que esta 
política fosse, por um concurso de tristes e imprevistas 
circunstâncias, mal sucedida, nunca perderia os foros de muito 
esclarecida e eminentemente brasileira. 
 
Tem havido ultimamente reuniões das pessoas mais influentes da 
oposição, com o fim, segundo se diz, de organizar o programa de 
seus princípios fundamentais e assentar a marcha que devem seguir. 
Passa por certo que nessas reuniões se resolvera declarar por todos 
os órgãos de publicidade (a tribuna e a imprensa) que a “oposição 
concentra todas as suas operações no terreno das instituições”, em 
termos mais chãos e convenientes, que a nobre oposição não quer 
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república. As palavras que acima ficam notadas em caracteres 
itálicos são a exposição mais clara e precisa que pude obter do 
programa oposicionista; não sei se a Constituinte, que tão vivamente 
tem sido apregoada pelos Argos do Norte, e conta também seus 
adeptos no meio-dia do Império, pode ser sustentada sobre o 
terreno das instituições, ou se, podendo suave e naturalmente 
conduzir à república contra as boas intenções de alguns que a não 
querem para esse fim, fica subentendido que está fora do programa. 
Se o soubesse desde já, felicitaria em termos pomposos aos 
oposicionistas que tiveram a coragem de uma tal resolução, e 
tiraram de sobre si a suspeita de uma solidariedade perigosíssima 
ao país. 
 
Entretanto, se aparecer na tribuna e na imprensa novo programa, 
será um acontecimento importante e de grande vantagem para o 
país, porque ficará sabendo que as ideias republicanas não têm por 
si o apoio de muitos ilustres oposicionistas, que mesmo se acham 
em minoria muito diminuta, embora esta conte em seu seio alguns 
homens respeitáveis, por seu talento, ilustração e probidade. Nas 
vésperas de uma eleição geral, essa manifestação é do interesse dos 
dignos oposicionistas, e um dever de honra para o homem político 
que respeita o sistema representativo, que não quer iludir a opinião 
pública. 
 
Ainda que o novo programa da oposição monárquica não exclua a 
ideia de uma Constituinte, posto que com poderes limitados, mas 
adotada como medida extra-constitucional de antemão prevista; 
ainda com essa reserva, que animará muitos espíritos que se 
apaixonam por tudo quanto é novidade, e não veem perigo na 
agitação popular e no abalo das instituições, a negação do princípio 
republicano é só por si bastante para operar grande mudança no 
partido oposicionista pela separação ostensiva de alguns homens 
importantes que, segundo se diz, aderem por convicção ao princípio 
proscrito. 
 
Não tenho dados para o asseverar, mas presumo que o Sr. Deputado 
Gabriel Rodrigues dos Santos, cujas opiniões monárquicas e 
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moderadas são conhecidas, muito contribuiu para a deliberação de 
que acabo de falar. A oposição do chefe da minoria que ele obteve 
apenas se apresentou na Câmara, por sua indisputável 
superioridade como parlamentar, a atenção com que seus próprios 
adversários o ouvem, pela facilidade, talento e moderação com que 
se exprime, dão muito peso ao seu voto, para que, unido ao dos seus 
correligionários que partilham os mesmos princípios e imitam ou 
aprovam a sua moderação, não conseguisse enveredar a oposição de 
que faz parte por uma senda mais conforme às suas aspirações e 
mais consentânea com a felicidade do país. Creio que ele por sua 
resolução e influência foi quem acelerou esse acordo da oposição 
monárquica, acordo que provavelmente muitos desejavam, e que 
sem dúvida nenhuma teve a adesão da minoria de uma e de outra 
Câmara. 
 
Não perco de vista o meu empenho dos melhoramentos materiais, 
mesmo que, em compensação dos insultos com que certos irmãos 
piedosos me obsequiaram, não tivesse este humilde anônimo 
recebido muito honrosas animações, que por este meio agradece aos 
seus autores. 
 
Mais duas empresas se projetam nesta Capital, cujos 
melhoramentos, seja dito de passagem, não aproveitam somente aos 
seus habitantes, mas também a todo o Império, já pela ideia 
vantajosa, que dão de nós aos estrangeiros, já porque servem de 
norma e animação a todas as outras províncias. 
 
Das duas empresas de que hoje tenho de falar, uma é grandiosa, e 
outra, bem que de muito menor importância, não deixa de ser digna 
de uma menção honrosa. A primeira é a demolição do morro do 
Castelo; ideia há muito aventada, nunca esquecida, mas que não 
passava de um sonho de alguns que pensam no aformoseamento, 
salubridade e riqueza da capital do Império. Tão pouca fé havia na 
realização deste projeto, que os particulares e até o próprio governo 
continuaram a edificar sobre aquele morro, que serve de padastro à 
cidade, lhe inutilizando uma parte do seu precioso terreno, e serve 
de estorvo à sua ventilação natural. 
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Agora revive a ideia debaixo dos melhores auspícios, e, sendo 
cientificamente reconhecida a possibilidade da obra, resta calcular 
sua despesa e lucros futuros. É o Sr. Conselheiro José Clemente 
Pereira e alguns negociantes de nomeada da Praça do Rio de Janeiro 
que ora dirigem a atenção para esse melhoramento importantíssimo, 
que mudará completamente a face da capital do Império, 
removendo-lhe essa imensa ilha de terra que mascara uma parte do 
seu pitoresco horizonte. Dizer que o Conselheiro José Clemente 
Pereira é um dos que estão animados do desejo de tão grande 
projeto, é dizer que pelo menos metade das dificuldades estão 
vencidas; porque ninguém conhece melhor do que ele a força do 
provérbio francês: Vouloir c’est pouvoir. Já se têm feito alguns exames, 
e outros se vão fazer, a fim de bem estimar toda a despesa e duração 
da obra, assentar no melhor meio de a executar, de avaliar com 
precisão a área, que serve de base à montanha sobre a qual se 
deverão basear os lucros da empresa, e as condições que ela terá de 
exigir do governo, já pelo favor irrecusável a um projeto tão difícil 
quanto útil, já pela porção dessa área, que será destinada para ruas e 
praças, e, portanto, inteiramente perdida para o rendimento da 
companhia. Não me esquecerei de dar-lhe informações definitivas a 
respeito deste projeto, que ainda por muitos é recebido com o riso 
da incredulidade. 
 
A outra empresa de que falei também não é ideia nova, mas vai 
realizar-se com grande modificação e para melhor. É um caminho 
sobre o mar que comunicará o campo de São Cristóvão com o Saco 
do Alferes, partindo do lugar denominado Ponta do Boticário, em 
direitura ao hospital dos Lázaros, e atravessando a ilha do João 
Damasceno. Com a fatura desta nova via de comunicação o público 
ganhará um terço da distância a percorrer pelo caminho de São 
Cristóvão; e repartindo-se pelos dois trânsitos que presentemente 
faz exclusivamente por este último caminho, sua conservação será 
menos precária e menos dispendiosa. 
 
O hábil engenheiro Taulois que, entre parênteses seja dito, contratou 
a empresa do cais dos senhores Maxwell & C., já está encarregado 
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do exame do terreno, planta e orçamento. O novo caminho é 
empresa cuja realização não sofre dúvida e só espera por aqueles 
trabalhos e dados preliminares indispensáveis. Concluído que seja, 
abrir-se-á sobre os aterros que à companhia são concedidos de um e 
outro lado uma rua paralela, que une a Praia Formosa à Rua Nova 
do Imperador. Por este meio não só se tornará mais cômoda a 
comunicação com a Imperial Quinta da Boa Vista, mas se prestará 
passagem aos moradores das imediações, a quem seria incômodo ir 
buscar o novo caminho no Campo de São Cristóvão junto ao 
hospital dos Lázaros. 
 
Os interesses de uma tal empresa não podem ser duvidosos, uma 
vez que as taxas de passagem sejam, como devem ser, módicas, 
atenta a pequena despesa da obra, e a afluência que haverá de 
passageiros, pois ninguém, a troco de uma insignificante economia, 
deixará de aproveitar-se de um caminho que encurta mais do terço 
da distância, um quarto de légua senão mais. 
 
É ainda o mesmo Sr. Conselheiro José Clemente Pereira quem 
promove mais este melhoramento na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Quando em uma das minhas últimas cartas falei do novo hospital 
da Misericórdia, não me sobrou tempo para lembrar o plano de um 
edifício para a Escola de Medicina, que existe há muito organizado 
pelo lente de desenho da Escola Militar, o Sr. Araújo Porto-Alegre, e 
nos consta parar atualmente na Secretaria da Câmara dos 
Deputados. É pena que não se leve a efeito: o local já está escolhido 
porque não escapou ao digno provedor da Santa Casa da 
Misericórdia reservar, na construção do novo hospital, terreno 
apropriado para aquele estabelecimento científico, que deve ficar 
vizinho ao primeiro a fim de que possam ter lugar, sem grande 
incômodo dos alunos e transtorno do ensino, as lições de química e 
cirurgia. 
 
Nada mais impróprio, e até parece um verdadeiro epigrama, o estar 
colocada a Escola de Medicina junto às cavalariças do Quartel dos 
Permanentes. Isto é tanto assim, que já deu lugar a um divertido 
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engano de certo fazendeiro de Mangaratiba. Indo o bom do roceiro 
levar o filho à Escola de Medicina, onde o havia matriculado, 
equivocou-se e deixou-o no corpo da guarda do sobredito quartel, 
recomendando muito que não deixassem o moço sair por causa dos 
seus estudos... 
 
A Academia de Medicina está há muito sofrendo do mesmo mal. A 
antiga e histórica sala onde foi proclamada a Constituição do 
Império acha-se com tantas e tão profundas fendas e tão coberta de 
sanefas e teias de aranha, que pode ser tomada por uma antiga 
ruína. Logo na entrada veem-se alguns livros velhos num 
antiquíssimo armário, uma mesa secular e uma enormíssima talha 
d’água, que é sem dúvida uma crítica material que alguém quis 
fazer aos oradores da sábia confraria. Segue-se depois o santuário da 
ciência com o estrado e mesa da diretoria e o séquito indispensável 
de cadeiras velhas, mobília a que se poderia aplicar o epigrama de 
Bocage: 
 

Quando a velha antiguidade 
Por esta porta entrou, 
Disse àquele canapé 

– Sua bênção, meu avó. 
 
Do teto pende um lustre tão enfumaçado e velho, que decerto foi 
vendido pelo primeiro belchior que se conheceu na Rua do Senhor 
dos Passos. Sobre a mesa vê-se um busto de gesso de um velho de 
barbas longas, que dizem ser Hipócrates, mas que asseguramos 
vender-se tal e qual na Rua do Hospício aos pios devotos por São 
Pedro ou São Paulo. Num recanto depois de levantado o reposteiro, 
veem-se alguns livros sepultados no pó e esquecidos per omnia secula 
seculorum, que pertenceram ao cirurgião João Alves Carneiro; logo 
atrás da porta descobre-se um retrato, produção de algum discípulo 
dos botocudos, que dizem representar o Dr. Melo Franco, e no 
ângulo oposto, outro representando José Bonifácio de Andrada. 
Estes grandes homens estão atirados nesse quarto, transformado em 
cabinet d’aisance, ou necessary house. É o último grau de humilhação 
por que se pode passar, e estes exemplos deviam fazer empalidecer 
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aos membros atuais da Academia de Medicina, se por acaso 
tivessem veleidades de passar à imortalidade mandando-se retratar. 
 
Desde que faleceu o Barão de Planitz, de pantagruélica memória, a 
ciência do brasão não fez grande progresso entre nós, nem foi 
explorada por nenhum artista heráldico. No entanto, a lista dos 
títulos tem engrossado e muitos destes senhores sentem profundas 
saudades do finado fidalgo alemão. Para pintarem as suas árvores 
genealógicas veem-se na dura necessidade de recorrer a maus 
gravadores, a pintores de tabuletas ou litógrafos. Certo titular acaba 
de remunerar largamente a um desse Rafaéis de botequim que com 
a mão firme plantou o tronco de seus avós sobre um barril donde 
partem em sentidos diversos ramos cobertos, não de folhas verdes, 
mas sim dos nomes e apelidos de suas consortes que faleceram e de 
seus filhos que já passaram da idade da dentição. 
 
Sobre esse tronco estão escritas em forma de legenda as palavras de 
Horácio – Vires adquirit eundo. Não sei se o titular a que me refiro 
tem espírito, ou muito dinheiro, que é o melhor substituto daquele 
atributo moral; se o conhecesse, perguntar-lhe-ia se o eundo aplica-se 
ao barril, que pode rolar para outro lugar, ou ao progresso de sua 
futura progênie, graças ao vires que também lá escreveu o pintor. 
 
Este ano veremos renovado quase todo o corpo diplomático do Rio 
de Janeiro. Esperam-se novos ministros de França, dos Estados 
Unidos, da Sardenha, da Prússia, de Nápoles e de Roma. Seis novos 
diplomatas: eis uma grande felicidade para os toleirões políticos da 
terra que a cada mudança de ministro estrangeiro julgam entrever 
um novo herói de lanternas mágicas. 
 
Suas Altezas as sereníssimas princesas, desde que vieram de 
Petrópolis, saem a passeio quase todas as manhãs. Vão à Glória, ao 
Passeio Público e a outros lugares da cidade, e aí se entretêm por 
algumas horas. Parecem gozar boa saúde. 
 
Chegou a esta Corte um filho do presidente da República do 
Paraguai. Chama-se D. Benigno Antônio Lopez, tem 16 anos de 
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idade, e veio com destino de estudar na Academia da Marinha. É 
jovem de muita viveza, e se por ele devêssemos julgar do Paraguai, 
formaríamos do tipo e caráter dos seus naturais muito lisonjeira 
ideia. O Presidente Lopez tem mais quatro filhos, o mais velho dos 
quais, D. Francisco, é maior de 22 anos, e exerce o cargo de 
comandante-em-chefe das forças de terra. Este moço, já elevado às 
honras de general, tem mostrado muita vocação para as armas, a ele 
deve o Paraguai a organização do seu exército; serviu com o General 
Paz à frente do contingente da sua nação; e no revés por que aquele 
distinto militar passara, foi o único chefe que conservou as suas 
tropas em ordem, e assim se retirou. 
 
Espera-se até ao fim da próxima futura semana o vapor inglês 
Prince, que vem substituir o Esk. Duas horas depois da sua chegada, 
sairá para o Rio da Prata um vapor inglês com os ofícios que trouxer 
para o Almirante Reynolds. 
 
As corvetas D. Francisca e D. Januária têm ordem de sair para o Rio 
da Prata, no dia 24 do corrente. 
 
Reapareceu o Correio da Tarde. Faleceram: 
 
Em 12 de julho, 17 pessoas; 
Em 13 de julho, 17 pessoas; 
Em 14 de julho, 21 pessoas; 
Em 15 de julho, 20 pessoas; 
Em 16 de julho, 17 pessoas; 
Em 17 de julho, 21 pessoas, das quais 2 de febre amarela; 
Em 18 de julho, 13 pessoas, das quais 1 de febre amarela; 
 

Jornal do Comércio de 20/7/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA TERCEIRA CARTA 
 

Corte, 26 de julho de 1851: 
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Ainda o mundo político é o que me [sic] deve merecer as honras da 
Câmara, porque fora dele os sucessos não passaram de muito 
comuns, e já se manifestaram por todos os órgãos dos noticiadores 
diários. 
 
Começarei pelo fenômeno espantoso, que vai para três semanas se 
está repetindo todos os dias, de abrirem-se as sessões da Câmara 
temporária às 10 horas da manhã maçonicamente contadas. 
Fenômeno disse eu, e creio que o Sr. Dr. Paula Cândido me não 
criticará a expressão, visto como é raridade sem exemplo nos nossos 
anais parlamentares, ou pelo menos fato considerado extraordinário 
sempre que se tem dado, e que este ano se torna espantoso pelas 
razões que passo a articular: em primeiro lugar, nunca se viu, ou 
muito tempo há que se não via, a metrópole brasileira tão travessa, 
faceta e divertida; em segundo lugar, o rigoroso frio da estação, frio 
que tem chegado a 50º da máxima escala termométrica, e que torna 
um ato de esforçado heroísmo o tirar-se um parlamentar da zona 
tórrida de dentro dos seus refolhos de lã, à hora em que toda a 
natureza ainda está coberta de uma espessa e sombria carapuça de 
névoa. 
 
Exigir que os nossos representantes não animassem o fervor 
filarmônico-dançante-teatral de que está possuída toda a população 
fluminense, fora um ostracismo dos mais tirânicos, seria privar a 
sociedade de alguns dos seus brilhantes luzeiros. Exigir que, depois 
de uma vigília passada nas regiões agitadas e deslumbrantes da 
schottisch e em todos os outros teatros da vida noturna, um digno 
representante se levante ao alvorecer, e pálido, lasso e ainda 
desacordado pelas emoções da véspera, se mergulhe numa 
atmosfera glacial e úmida, para principiar logo às 10 horas da 
manhã a discussão prosaica do deve e há de haver do grande livro 
nacional, é decerto tornar muito pesado o encargo de salvador da 
pátria. 
 
O Sr. Gabriel Mendes dos Santos, atual presidente da Câmara onde 
têm assento os elegantes do nosso parlamento, é com toda a razão o 
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objeto de amargas queixas, e o responsável, perante as belas e 
perante toda nação, pelos acidentes que seu excessivo e escusado 
rigor pode causar na preciosa saúde dos nossos augustos e 
digníssimos representantes. 
 
E se as belas, cujo progresso social, bem que tenha marchado 
lentamente, é já muito sensível, se resolverem, como por aí se 
murmura, a honrar as justas parlamentares com suas mágicas 
presenças? Quem será o responsável pelo desalinho e displicência 
em que elas encontrarem os heróis da véspera? O! Sr. Mendes dos 
Santos não refletiu bem em todas as consequências de sua 
severidade, que aliás nada aproveita ao andamento dos negócios 
públicos, pois que, aberta às 10 horas em ponto, ou às onze horas 
como era de costume, a sessão dura sempre as mesmas quatro 
horas. Ganham os que gostam de saborear os pretos feijões às duas 
horas e meia, mas perturba-se o equilíbrio entre os deveres do 
legislador e os hábitos e compromissos do homem social. 
 
Disse, fundado mais nos meus sentimentos do que em voz que por 
aí corre com pouca credibilidade, que a flor do nosso madamismo 
pretende uma ou outra vez assistir aos debates parlamentares. É 
minha convicção que ainda sofrem as senhoras, ao passo que nos 
salões de recreio se lhes concede uma emancipação completa, uma 
liberdade muitas vezes demagógica, e portanto perigosa. Cumpre 
libertar o sexo privilegiado de antiquados preconceitos que 
impedem o seu desenvolvimento intelectual; cumpre elevá-lo ao 
grau que lhe compete na escala dos entes racionais, habilitá-lo para 
exercer legítima e benéfica influência nos destinos da sociedade 
civil. Se a mulher nasceu para obedecer e ser guiada, não é menos 
certo, como diz o imortal Garret, que é ela quem manda e governa 
quando quer... quando é verdadeira mulher, e de seu próprio 
desvalimento tira o valor imenso que tem. 
 
Quantas mulheres ilustres não conta a França e outras nações da 
Europa, ilustres por seus escritos ou pela influência política que 
exerceram? E neste ponto o nosso mundo parece destinado a uma 
grande superioridade. Já sabia que os Estados Unidos, cujo 
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progresso é ordinariamente admirado pelo lado material, contava 
entre seus distintos escritores um Fenimore Cooper, rival de Walter 
Scott, um Washington Irving, um Prescott, um Audubon, que a 
morte acaba de roubar-nos, e que na carreira das Ciências se 
aproximou de Cuvier e de Humboldt. O que, porém, ignorava, e 
vem em apoio das considerações que acabo de fazer relativamente 
ao belo sexo, é o que se lê num interessante livro do Sr. Rufus 
Wilmot, livro impresso em Filadélfia, e que tem por título – The 
Female Poets of America – As Poetisas da América. Não menos de 
oitenta senhoras americanas têm direito ao título de poetisas; 
número admirável, se atender-se que a França, a mais literária de 
todas as nações, apenas poderá apontar entre as suas notabilidades 
femininas dois terços daquele número, que subam ao Parnaso. As 
oitenta musas americanas são todas filhas de ricos burgueses, de 
magistrados e doutores em teologia. E coisa singular e digna de ser 
aqui notada, porque é um alegrão que vou dar aos nossos 
negrófilos: Phillis Wheatley-Peters, negra e escrava, é uma das 
poetisas americanas de mais distinção! Nascida quase no fim do 
século passado, a filha do Negro Senegal, como lhe chama um 
crítico, representou, graças ao seu nascimento, um papel quase 
histórico, e veio como que apoiar os eloquentes panfletos de 
Benjamim Franklin contra a escravidão. Deveu sua educação à Sra. 
Wheatley, que a comprou em Boston aos 6 anos de idade, e lhe deu 
o seu nome. 
 
Hoje o nome da poetisa Phillis está quase esquecido, como se não 
houvesse memória de sua correspondência com Jorge Washington, e 
não fosse ela citada pelo abade Gregoire no seu Ensaio Sobre as 
Faculdades Morais e Intelectuais dos Negros, e recebida em 
Londres, onde esteve, com grande entusiasmo. Humilde por seu 
triste nascimento, pertencendo a essa raça que, como diz Lamartine, 
a natureza vestiu de um luto eterno, a pobre escrava foi durante um 
momento e aos olhos do universo inteiro considerada como o tipo 
supremo da sua espécie; foi no mundo civilizado a representante de 
todos os seus iguais, sua existência constitui, para assim dizer, um 
dos incidentes da história universal. 
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E já que tanto disse da insigne Phillis, não devo passar em silêncio o 
nome da Sra. Maria Brocks, que é das poetisas americanas a que 
mais celebridade merece. É autora de cantos líricos, em que se nota a 
elevação do pensamento e o estilo vigoroso, tão vigoroso, que fez 
dizer a Lamb, o humorista inglês, e um dos seus admiradores, que 
não podia ser uma mulher a autora desses versos. Maria Brocks 
escreveu um poema, insigne pela extraordinária força dos versos e 
originalidade da concepção. Sontley, um dos seus apologistas, 
chamava-a – uma pomba com asas de águia. 
 
Destes meus episódios literários não queira já algum beatíssimo 
janota depreender que, numa terra onde os poetas são tidos em 
pouca valia, pretenda eu que as moças se tornem poetisas, e apareça 
por aí maior número de paixões românticas do que ordinariamente 
aparecem. Também não desejo que as belas leiam os manifestos de 
Mazzini nem os discursos de Montalembert; mas desejo e sustento 
que é justo e muito moral que o espírito das belas seja entre nós mais 
cultivado, que elas não continuem numa condição intelectual tão 
inferior à dos homens, porque dessa grande desigualdade muito se 
ressentem a vida conjugal e a educação da nossa mocidade. 
 
Portugal, que não está hoje na vanguarda da civilização, dá-nos um 
exemplo que é digno de ser imitado pelas brasileiras, cuja ternura e 
bondade caracterizam a sua índole e caráter. Ali existe uma 
numerosa associação de senhoras respeitáveis, cujo fim é o exercício 
da caridade cristã. Esse filantrópico instituto tem por título 
Associação Consoladora dos Aflitos: é organizado e funciona como 
se fora uma sociedade de homens reunidos para o mesmo fim. Tem 
por presidente a Sra. D. Maria Miquelina Pereira Pinto, por vice-
presidente a Sra. Marquesa das Minas, por tesoureira a Sra. Duquesa 
de Palmela, por secretária a Sra. Condessa da Ribeira Grande. A 
Associação Consoladora dos Aflitos celebra as suas sessões, registra 
as suas deliberações, escreve a história dos seus trabalhos em 
relatórios anuais, como qualquer sociedade do sexo masculino. 
Ainda mais, do seu próprio seio saem comissões que vão visitar a 
pobreza em seus albergues, e aí liberalizam-lhe com voz cândida e 
mão benigna, palavras de animação e meios de subsistência. 
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Por que as fluminenses, por que as brasileiras em geral não serão 
capazes de reunir-se para fins semelhantes, e somente são reputadas 
pela turba dos janotas e dândis como entes exclusivamente 
destinados para a pesada tarefa da nossa administração doméstica, e 
para abrilhantarem os bailes e teatros? Se fosse precisa uma 
revolução social para levantar o belo sexo do Brasil da obscura e 
tirânica posição em que se acha, seria essa a primeira e a única 
revolução em que me veriam entrar: juro-o por todas as belas do 
Campestre, que são as da predileção e particular conhecimento 
deste pobre jarreta. 
 
A presença de algumas senhoras nas tribunas das duas Câmaras 
legislativas, tenho para mim que seria muito salutar; seria talvez o 
meio mais eficaz de impor silêncio a certos oradores soporíferos e 
cercar a prolixidade de muitos outros. Ao sussurro da Câmara, e à 
desatenção e risos epigramáticos das belas, que orador há aí tão 
ousado que pudesse resistir? Haveria ainda outra utilidade, 
humanizar um pouco mais os dignos parlamentares, impondo-lhes 
mútuo respeito, e evitando as cenas anticonstitucionais de que este 
ano temos sido testemunhas; digo anticonstitucionais, porque as 
invectivas, as provocações e os desafios para vias de fato não são 
meios legais de sustentar opiniões e propugnar pelos interesses 
públicos. 
 
É sobretudo na Câmara dos anciões, no meio dos gelos da nossa 
Sibéria parlamentar, como lhe chamou o ilustre Andrada Machado, 
de saudosa memória, que têm aparecido um calor e eletricidade, que 
contrastam até com o estado da nossa atmosfera. 
 
Tinha ouvido dizer (e os físicos sabem explicá-lo perfeitamente) que 
os cocheiros dos fidalgos moscovitas, enquanto esperam por seus 
amos, se metem no gelo para resistir ao frio intensíssimo do ar 
ambiente. Creio que assim também se pode explicar o calor da nossa 
Sibéria no meio do enregelamento geral. A não servir esta 
explicação, só deparo com outra numa folha de anteontem, que 
muito se distingue pelo ódio que consagra aos califórnias, isto é, aos 
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que ela supõe que tudo sacrificam ao interesse material, coisa a que 
os pacotilheiros até têm horror. Dizem os sábios e moralistas dessa 
folha, no seu número da manhã de 25 do corrente: “Há muitas 
pessoas que mesmo antes do tempo já sofrem pelo receio que têm 
do calor que hão de sofrer à vista do extraordinário descimento da 
temperatura do nosso clima”. 
 
Quem sabe? Pode ser um calor prematuro ou antecipado, esse que 
ora se sente na Sibéria, quando no Indostão há frio e frio de tiritar. 
 
O dever de cronista, já que me propus a falar no mundo político, 
obriga-me a confessar que o nobre Senador o Sr. D. Manoel é o que 
mais se distingue nesses fenômenos de anomalia parlamentar e 
física, de que acima tratei. Assim como os senhores Hume e 
Roebuck, membros da Câmara dos Comuns da Inglaterra, ambos 
freetraders, isto é, sectários dos princípios liberais que o ministério 
Whig sustenta e segue em matéria de interesses comerciais, estão 
atualmente hostilizando a John Russell e seus colegas, com evidente 
proveito de Lord Stanley e seus correligionários protecionistas; 
assim também o ilustre senador pelo Rio Grande do Norte, membro 
do partido dominante, hostiliza presentemente com todas as suas 
forças a política do gabinete de 29 de setembro, chegando ao ponto 
de qualificar de ineptos a dois ou três membros desse gabinete. 
Entretanto é este o mesmo gabinete que mereceu da confiança da 
coroa o iniciar a política que substituiu a do partido, hoje em 
oposição; é este o mesmo gabinete sobre quem pesa a 
responsabilidade de todas as mudanças de então para cá operadas 
no país, entre as quais se conta a dissolução de uma Câmara! 
 
A correlação que acho entre o procedimento do nobre senador 
oposicionista e a do representante de Sheffield, o Sr. Roebuck, não 
para nessa hostilidade ao ministério do mesmo credo político. Como 
o oposicionista inglês se propôs convencer a Lord John Russell que 
deve renunciar ao poder, assim o Sr. D. Manoel parece ter tomado a 
peito o persuadir ao ministério atual que é tempo de retirar-se. O Sr. 
D. Manoel difere, porém, do ilustre Sr. Roebuck num ponto 
importante, e vem a ser: que este procede com lenidade, com o seu 
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proverbial suavaviter in modo, como disse John Russell, 
agradecendo-lhe os seus conselhos amigáveis; e o Sr. D. Manoel 
quer chegar ao mesmo fim por meios muito diversos. Roebuck 
parece o confessor que ajuda o moribundo a morrer; o Sr. D. 
Manoel, entendendo que a prolongação da existência do ministério é 
perniciosa, quer com as suas agressões causar-lhe a morte. 
 
Neutro como sou em política, não faria o menor reparo nos desvios 
de um representante tão conspícuo como o Sr. D. Manoel, se não 
enxergasse um grande mal para o princípio da autoridade, para o 
respeito devido à entidade moral chamada governo, nesse ridículo 
amargo, nessas agressões violentas contra os representantes de um 
dos poderes supremos do país, do poder executivo. É muito difícil, 
senão impossível, persuadir a um ministério, à luz da publicidade 
de que se deve suicidar, ainda quando se o pretenda demover no 
suicídio por contrição, e não por atrição. O que, portanto, é para 
mim certo, e é isso somente que deploro, é que os díscolos, os 
arautos da relaxação social, tirem valiosos argumentos das palavras 
de um senador do Império para justificar suas filípicas e seus 
ataques brutais contra o princípio sagrado e eterno do respeito e 
obediência à autoridade. 
 
Chegamos, enfim, à quadra das novidades políticas: o termômetro, 
o barômetro, o higrômetro, o eletrômetro, e todos quantos 
instrumentos acabam em metro assim o anunciam pelas suas 
constantes variações. Não se pode negar que não estamos de todo 
fora da influência do movimento político do grande teatro europeu; 
as ondas do oceano apenas nos livram de que as lavas do vulcão 
revolucionário cheguem às nossas costas, ainda fumegantes e 
capazes de lançar-nos na mesma conflagração de que há pouco 
escapou o velho mundo. A Providência há de continuar a proteger-
nos, e permitir que demos sempre aos nossos vizinhos o exemplo de 
um povo de bom senso, e lhe provemos praticamente como são 
fecundas a união e a ordem. 
 
Já na minha última carta dei-lhe notícia de que a oposição estava 
cuidando de fixar o terreno de suas operações, definir as cores e os 
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emblemas de sua bandeira; e, aplaudindo a esses esforços, porque 
reconheço a necessidade de uma oposição esclarecida e 
constitucional, anunciei-lhe que não era de esperar que se verificasse 
o parturient montes. O que depois desse meu vaticínio tem ocorrido 
não me faz desesperar que ao menos uma vez na minha vida serei 
profeta. 
 
A confirmação, que talvez involuntariamente, o digno oposicionista 
o Sr. Rodrigues dos Santos veio dar às minhas revelações, o 
significativo protesto das duas notabilidades oposicionistas, os 
senhores Otoni, bem claramente denunciam que estamos em 
vésperas de grandes novidades. E Deus as traga, porque o país 
precisa e tem o direito de conhecer as opiniões daqueles que o 
pretendem governar, porque é da honra e dignidade de todos os 
homens políticos manifestar suas convicções e pugnar francamente 
pelo triunfo dentro da órbita dos meios legais. 
 
Assim como em França estão os partidos na mais aturada 
elaboração, reagem entre si elementos os mais opostos, e de suas 
combinações e espaços ninguém ainda pode prever quais serão os 
resultados definitivos; assim também entre nós a oposição 
compreendeu que a discordância que se mostrava nos seus órgãos 
impunha-lhe o dever de apurar os seus princípios e traçar a linha de 
seu procedimento. O que desse patriótico empenho sairá, se fusão 
ou fracionamento, se discórdia ou liga temporária, é o que não posso 
prever, nem talvez, outros mais atilados o possam também. Seja, 
porém, o que for, faço votos por que a oposição monárquica se 
mostre francamente, e assim se habilite, ou para algum dia presidir 
só por si aos destinos do país, ou para entrar em alguma 
combinação que as circunstâncias exijam das nossas sumidades 
políticas. 
 
Mas ainda não ficam aqui os acontecimentos políticos desta semana; 
estava-lhe reservada a honra de um sucesso sumamente curioso e 
importante. Na quarta-feira, 23 do corrente, despontou no horizonte 
jornalístico um novo astro, que se denomina Estrela d’Alva. Pela 
forma e pelo brilho merece o poético e soberbo título com que a 
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batizou o astrônomo que preside aos seus destinos. A Estrela d’Alva, 
como todos os corpos celestes, nasceu do lado do oriente, sobre as 
pitorescas plagas niteroienses. 
 
A “recém-chegada”, a cuja aparição saúdo com alegria e reverência, 
anuncia que o Absolutismo é o melhor sistema de organização e 
governo dos Estados, mas que no Brasil, absolutista, ou republicano 
(que depois daquele é o único sistema original e verdadeiro), todos 
devem, por dever e por honra, aceitar as instituições juradas. 
 
Não se pode ainda bem apreciar o novo astro político neste seu 
primeiro curso. Promete muito, e a julgar pela sua beleza e 
brilhantismo, é capaz de tudo quanto promete; mas parece-me às 
vezes pouco razoável para com o passado, que fulmina com 
demasiado rigor. A Estrela d’Alva fala à nova geração, “à gente que 
chega do futuro”, como ela diz em sua linguagem harmoniosa e 
simpática, mas imprimindo em nosso passado – o ferrete da 
imprevidência, da ineptidão e até da corrupção, – não sei se a esse 
anátema escapará toda essa geração a quem pertencem os destinos 
futuros do Império, e menos sei como poderá ela tolerar o presente 
que está entregue nas mãos dos representantes desse passado 
vergonhoso. 
 
É a primeira vez, depois que no Brasil foi jurado o sistema 
monárquico-constitucional-representativo, que um brasileiro 
declara-se francamente pela imprensa entusiasta da monarquia 
pura; e se esse brasileiro é o que a voz pública indicia, é essa 
convicção tanto mais notável quanto, dotado de uma inteligência 
superior, e de um espírito observador, ninguém se achou em 
condições mais favoráveis para comparar os diversos sistemas de 
governo do que ele, que, tendo residido muitos anos nos Estados 
Unidos, passou-se para a Rússia, e desta para a França, onde 
ultimamente presenciou e pôde novamente comparar o sistema 
republicano com o monárquico absoluto. 
 
Acabam de chegar do Havre três industriais, notáveis pela novidade 
dos fins a que cada qual se propõe. Um é arquiteto de profissão, e 
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pretende estabelecer, em todas as casas da capital, latrinas inodoras. 
Outro, que é dinamarquês e negociante, vem procurar dentes sãos 
de brancos, negros ou mulatos, mortos no Brasil, por isso que o 
meio-dia da Europa já não fornece hoje, apesar da sua abundância 
de formidáveis mandíbulas, senão um pequeno número de bons 
dentes. O terceiro viajante traz uma pacotilha de narizes postiços de 
cautchuc e de gutapercha, pintados e com os seus competentes 
bigodes. 
 
A muito conhecida família Pineros, de Buenos Aires, é só quem hoje 
ali possui a raça de cavalos frisões, tão afamada nas províncias do 
Prata. O Sr. Southern, ministro da Inglaterra, teve desejos de possuir 
uma pare-lha daqueles cavalos, e em dias de maio próximo passado 
dirigiu-se à quinta dos senhores Pineros para comprá-la. Os 
representantes dos senhores Pineros recusaram vender-lha, e o Sr. 
Southern voltou para a cidade com toda a sua fleuma britânica. No 
dia seguinte, porém, apareceu na quinta dos senhores Pineros um 
ajudante de campo do General Rosas e convidou-os a mandar ao Sr. 
Southern, com a menor demora possível, os cavalos frisões que 
possuíam. Era escusado acrescentar que os senhores Pineros 
atenderam ao convite: os cavalos foram mandados ao Sr. Southern, e 
podem ser vistos hoje na cavalariça da casa em que este cavaleiro 
reside em Buenos Aires, casa que pertence ao Dr. Montes de Oca, 
muito conhecido nesta Corte, e cujo aluguel é pago pelo General 
Rosas. 
 
Está provado que existe hoje na cidade do Rio de Janeiro uma meia 
dúzia de brilhantes associados para viverem à custa da bolsa alheia. 
O primeiro ato por que essa quadrilha de industriosos se denunciou 
ao público foi a carta apócrifa com que pretenderam surripiar cem 
mil réis ao Sr. Senador Gonçalves Martins; o segundo foi a ameaça 
de incêndio com que também tentaram extorquir um conto de réis 
aos senhores Maxwell Wright & Comp.; há um terceiro fato muito 
recente, de que vou inteirar o público. 
 
Em dias da semana passada recebeu o Rev. Vigário da Candelária 
uma notificação do mesmo gênero, porém muito mais interessante 
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por certas circunstâncias que os leitores apreciarão no seu exato 
valor. Chamo a atenção de todos, e particularmente de certo 
“publicista de porte grave e majestoso”, inimigo jurado dos 
califórnias, para as duas cartas que em seguida público, cuja 
moralidade não carece de comentário para que se torne bem 
saliente: 
 
“Ilustríssimo Reverendíssimo Senhor, 
 
Vossa senhoria sabe que existem agentes para presenciarem 
qualquer fato que se pratiquem, e serem ao depois esses fatos 
publicados pela Pacotilha. Eu sou obrigado àquilo que vejo dar 
parte; e ontem eu fui testemunha de um fato que teve lugar na ponte 
das barcas de Niterói às 4:30 horas da tarde com vossa senhoria : dá-
lo ao público, é por certo sacrificar a moralidade de vossa senhoria , 
pois que é vossa senhoria um homem público, e além disso pároco 
de uma freguesia da Corte, e o fato a que me refiro é tal, que seria de 
suma importância a sua publicação para os inimigos de vossa 
senhoria ; estou portanto vacilante entre o meu dever de dar esse 
fato ao público, e a repugnância de o fazer por ir ele ferir muito a 
moralidade de vossa senhoria reverendíssima, e portanto deliberei 
sacrificar o meu dever, fazendo assim um serviço a vossa senhoria e 
à sua reputação, pois que seria de muito pesar para vossa senhoria 
se a Pacotilha publicasse o que eu presenciei na ponte das barcas 
ontem à tarde; resta porém agora que vossa senhoria queira também 
remunerar este meu serviço. Tal publicação depende só de mim, 
porque fui a pessoa que estava ao pé de vossa senhoria , e que vi o 
que se passou, e alguns pretos que também estavam ao pé, mas que 
essas testemunhas nada valem para ferir a reputação de vossa 
senhoria , o que vale muito, sim, é a publicação do fato pela 
imprensa. É portanto mister saber se vossa senhoria me quer dar 
alguma gratificação para tal fato não sair ao público; entre o 
dispêndio e a reputação, vossa senhoria escolha aquilo que mais 
prezar. A resolução que vossa senhoria tomar, pode deixá-la por 
escrito em carta fechada na mão do Sr. padre coadjutor que eu cá 
virei por ele, seguro e sem medo de cilada alguma que me queira 
armar, pois que, quando tal coisa acontecesse de se me armar 
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alguma cilada, o resultado seria ser sempre o fato publicado, e com 
maior escândalo, por que traria mais o agravo da cilada; basta que 
na resposta que vossa senhoria deixar em carta fechada na mão do 
Sr. padre coadjutor, vossa senhoria diga isto: ‘Dou-lhe tanto para 
que tal fato se não publique e pode vir amanhã receber da mão do 
Sr. padre coadjutor’. O fato a que me refiro, e que fui testemunha, é 
o seguinte: 
 
‘Vossa senhoria , enquanto esperava a hora da barca partir, esteve 
na entrada da ponte a conversar 3 com uma crioula gorda que 
costuma a estar ali, e que ontem também estava com uma bandeja 
vendendo pão-de-ló; um homem rústico da roça que também estava 
ao pé presenciou tudo, mas esse seguiu o seu destino, e ainda que vá 
na roça contar isso que viu, não sabe quem é o sacerdote que tal fez, 
e por isso não falará no nome de vossa senhoria ; os pretos que 
vendem doce e que estão também sempre à entrada da ponte 
também viram, mas esses a nada se aventuram a dizer, e apenas 
ontem, depois que vossa senhoria se retirou, eles e a tal crioula 
ficaram falando dos padres... porém não conhecem que vossa 
senhoria é o vigário da Candelária, e portanto não corre perigo 
algum; porém eu, Reverendo Senhor, que conheço tanto a vossa 
senhoria , e que sou um dos que fornece artigos para a Pacotilha, 
sou digno de ser temido e respeitado; e fique vossa senhoria certo 
que, se eu fosse um malvado sem religião, sem moral, e sem coisa 
alguma, não usava desta contemplação, preferindo antes que vossa 
senhoria me gratifique, de que o seu desdouro e quebra da 
reputação. Vossa senhoria não poderá negar que com efeito esteve 
conversando baixinho com a tal preta gorda de bandeja de pão-de-
ló; e, portanto, se a Pacotilha publicar esse fato, vossa senhoria o que 
há de fazer? Há de chamar o artigo à responsabilidade, por certo 
que não, pois isso seria fazer o fato ainda mais público’. 
 
Vossa senhoria na minha opinião, embora sacerdote, está no caso de 
ter mulher, pois que é um homem como outro qualquer, e não se lhe 
pode negar esse direito da natureza; há porém a grande diferença 
que é de vossa senhoria ser preciso usar de todo o recato para isso 
em razão do lugar que ocupa; eu não tenho culpa da indiscrição que 
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vossa senhoria praticou, pondo-se com tais coisas com uma preta 
em um lugar tão público como a ponte das barcas; o que faço é 
cumprir um dever a que estou obrigado, e que, se me paga para isso, 
e ainda faço muito grande serviço a vossa senhoria , e traição a 
quem sirvo, em ter esta contemplação, porém como a traição que 
faço a meu amo é para salvar a reputação de um pároco, suponho 
que qualquer pessoa de senso me havia de desculpar sabendo disso. 
 
À tarde virei pela decisão de vossa senhoria . 
 
O artigo que deve ser publicado, no caso de vossa senhoria assim o 
querer, é o seguinte: 
 
‘Sr. Antônio, vá naquela freguesia desta cidade, cujos paroquianos 
são os maiores proprietários, e cuja freguesia ainda não tem capela-
mor, e diga ao vigário dela que não é bonito, quando vai à tarde 
para Niterói, estar com conversa amorosa na ponte das barcas com a 
crioula gorda que vende pão-de-ló, pois que lembre-se do ditado 
que diz: ‘Os namorados cuidam que os mais têm os olhos tapados,’ e 
que portanto se abstenha disso, que não é próprio de um Sr. vigário, 
e já de cabeça branca.’” 
 
“Rev. Sr. Vigário. 
 
Todos os cálculos que vossa senhoria há feito são infrutíferos: eu só 
tenho a dizer a vossa senhoria que tenho tido muita bonomia; fui 
antes de ontem pela resposta à casa do Sr. padre coadjutor, e nada 
achei de resposta. Quero ainda que vossa senhoria hoje durma 
tranquilo, participando-lhe que na Pacotilha de amanhã não é 
possível vossa senhoria ser enfardado, porque eu ainda não 
apresentei o fato a meu amo, porém, na de 14 do corrente, o será 
irremediavelmente, salvo vossa senhoria não o querendo. 
 
Portanto, se convém a vossa senhoria o que lhe propus na minha 
carta, isto é, dar-me uma gratificação para que tal fato seja oculto ao 
público, vossa senhoria nesse caso deixe em carta fechada na mão 
do Sr. coadjutor uma quantia razoável, contanto que não toque a 
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nenhum extremo, quero dizer que essa quantia não seja – um milhão 
– nem também seja – meio tostão, – e dê ordem ao Sr. padre 
coadjutor que entregue essa carta ao seu preto, que eu lá irei buscar 
na mão dele. 
 
E fique vossa senhoria na inteligência que é a última vez que irei 
procurar por tal resposta, e se eu não a achar, só Deus será capaz de 
fazer com que vossa senhoria não seja enfardado na Pacotilha de 14 
do corrente. 
 
Rio, 6 de julho de 1851, às 11 horas do dia. 
 
N.B. – Algum dia vossa senhoria saberá donde parte isto, e qual o 
motivo pelo qual assim procedo;vossa senhoria pense bem, e não se 
arrependa. 
 
Veritas. 
 
N.B. – A missa das dez horas assisti eu, e fui muitas vezes visto por 
vossa senhoria , que estava passeando na sacristia, e eu estava 
medindo todos os seus passos, vendo, observando e traduzindo 
todos os seus gestos”. 
 
As poucas linhas que escrevi a semana passada relativamente à 
Academia de Medicina motivaram reclamações nascidas de uma 
extrema suscetibilidade que devo respeitar. É evidente para quem 
ler desprevenido e atentamente o que disse do edifício em que a 
respeitável corporação celebra as suas sessões científicas, que não foi 
minha intenção metê-la a ridículo, e sim lamentar que não tenha ela 
nem o governo podido dar àquele edifício uma decoração condigna 
à sua tradição histórica e ao fim a que tem sido destinado. Escreveu-
se-me dizendo que não fui bem informado, que a casa onde outrora 
funcionava o Senado da Câmara Municipal, e que é ainda histórica 
por ter sido dela proclamada a Constituição do Império, não está no 
estado sombrio e ruinoso que figurei. Não é de data muito recente a 
visita que tive a honra de fazer à casa da ilustre corporação, cujos 
serviços tanto aprecio, que deploro cordialmente o desgosto que tem 
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dispersado seus membros e tornado menos assíduos e recuados os 
seus cuidados pela higiene e saúde pública. Entretanto, descontado 
o que o leitor esclarecido saberá descontar, bem que não costume 
dramatizar como o Sr. Jacques Arago “dramatizou” acerca do Brasil, 
que ele viu através do prisma de sua cálida imaginação, descontada 
o que se pode chamar liberdade de um cronista do meu gênero, fica 
ainda muito de exato e triste no que outro dia disse. Em que pese ao 
meu incógnito reclamante, faço votos por que se reparem as ruínas e 
se melhore a decoração do histórico edifício em que se reúne a 
prestante Academia Imperial de Medicina. 
Faleceram: 
 
Em 20 de julho – 19 pessoas; 
Em 21 de julho – 19 pessoas; 
Em 22 de julho – 18 pessoas; 
Em 23 de julho – 18 pessoas, das quais 1 de febre amarela; 
Em 24 de julho – 17 pessoas; 
Em 25 de julho – 21 pessoas. 
 

Post Scriptum. – 27 de julho 
 
Já que o Jornal do Comércio pregou-me a peça de não dar hoje 
publicidade à minha carta, como está escrito na obrigação que me 
passaram todos os seus redatores e acha-se reconhecida pelo ex-
tabelião Gomes Guerra, aproveito-me deste contratempo inesperado 
para dar-lhe notícia da deliciosa Recreação Campestre de ontem à 
noite. Como sempre, foi florida, radiante, engraçada e harmoniosa. 
 
Não apareceu a Estrela d’Alva, mas os astrônomos discorreram 
largamente sobre o astro refulgente. Houve um turbilhão de 
apaixonados do pano verde, mas nem assim o salão da graciosa 
schottisch ficou rarefeito um só instante. Acabou a folia hoje pelas 
duas horas da manhã, já se sabe, depois do confortante chocolate 
com pão-de-ló. 
 
E por falar em pão-de-ló: os Cossacos, os indefectíveis Cossacos, 
bateram-se destemidamente com a gente do Sr. Francioni, e fizeram 
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destroços horríveis. Caíam sobre as dulcíssimas ou nevadas 
bandejas, que nem praga de pixoxós sobre espesso arrozal; era dito e 
feito, num só abrir e fechar de olhos. Se o Sr. Ministro da Guerra 
pudesse fazer uma leva de 200 desses Cossacos, bastaria esse troço 
de guerrilheiros para dar cabo de Rosas, Oribe e toda a súcia de 
masorqueiros. 
 
A schottisch é, como tenho dito, e não cessarei de dizer, a minha 
predileta do repertório dançante; mas por isso mesmo que a prezo, é 
que é ela indisputavelmente o mais grave, cadencioso e delicado de 
todos os movimentos de Terpsícore, não está ao alcance de todos, 
nem posso sem impaciência tolerar que qualquer saltarelo se meta a 
dançá-la. A par do habilíssimo schottischista, o Sr. Varela, filho do 
saudoso ex-redator do Comércio del Plata, a par de outros que com 
ele ombreiam, apareceu ontem um desasado que, em vez do balanço 
compassado e gracioso da bela schottisch, atirava com o pé como se 
quisesse fazer saltar o sapato, e retraía-o como se levasse uma 
dentada de siri ou caranguejo. Foi o meu pesadelo toda noite; Deus 
lhe perdoe, e lhe recorde este anexim: cágado, para que queres 
botas, se tens as pernas tortas? 
 
A maior novidade da noite foi um gigante que lá apareceu, com 
farda e divisas de segundotenente da nossa Marinha, que deixa 
abaixo de si umas boas quatro polegadas ao Sr. Pitada, despachante 
d’Alfândega! Parece que a nossa raça vai em tal progresso, que será 
preciso levantar o céu. 
 
 

Jornal do Comércio de 28/7/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA QUARTA CARTA 
 

Corte, 2 de agosto de 1851: 
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Nunca esta tarefa que espontaneamente tomei sobre meus débeis 
ombros me pareceu tão pesada como hoje. O dever de cronista não 
me permite passar em silêncio o sucesso proeminente da semana, o 
fato em que muito se tem falado desde segunda-feira. É triste de 
contar, vou aventar a ferida que me está sangrando no coração, e 
que sangrará no coração de todos os bons brasileiros, e maior será o 
meu suplício do que o daqueles que me lerem, mas o rigor do 
encargo que me impus assim o exige, todos os filhos do Brasil 
devem refletir sobre a afronta que nos acaba de ser feita, que fere 
profundamente nossa soberania e abate nossos brios nacionais. 
 
Que desgraçado e singular contraste! Quando o povo inglês, sim, o 
povo inglês, digo-o na acepção mais vulgar da palavra: quando o 
povo inglês, guiado por um pensamento grande e generoso, constrói 
um vasto e maravilhoso edifício para nele reunir, como em uma só 
família, todos os povos da terra, a esses sentimentos de paz e de 
fraternidade responde o ministério inglês mandando nos vilipendiar 
no que uma nação pode ter de mais caro e sensível em nossa 
dignidade e independência! 
 
É doloroso dizê-lo, mas excede tudo que de mais violento, iníquo e 
vil tem praticado o gênio atrabiliário de Lord Palmerston, a 
atrocidade e insulto que acaba de cometer o cruzeiro inglês no 
apresamento do brigue Piratinim. Moralizem como quiserem, ainda 
uma vez o repetirei, o procedimento do ministério atual no que diz 
respeito à repressão do tráfego de africanos, não poderão com razão 
e verdade negar que essa repressão se tenha feito tanto quanto o 
permitem nossas circunstâncias atuais, e até com excesso em certos 
casos de que falei em uma de minhas primeiras cartas. O nosso 
cruzeiro, reduzido a pequena força e sujeito a eventualidades em 
consequência dos embaraços com que lutamos ao sul do Império, 
tem todavia desenvolvido a mais ativa e eficaz vigilância, e a 
estatística dos apresamentos dava-lhe até certo tempo, e creio que 
ainda hoje, se se descontarem os atos de atroz pirataria, 
superioridade sobre o cruzeiro inglês, aliás, composto de maior 
número e de melhores vasos, e animado por mais fortes estímulos 
morais e materiais. 
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Se, como acabo de dizer, e até a própria rainha Vitória o disse este 
ano ao seu parlamento, o governo promove a repressão do 
contrabando de africanos tanto quanto está em suas forças; se, além 
de importantes apresamentos feitos pelo seu cruzeiro, tem ele 
deportado a uns, e obtido que outros indivíduos indigitados como 
traficantes de carne humana ou fugissem, ou se retirassem 
espontaneamente do Império; com que aparência de honestidade e 
fundamento justificará Lord Palmerston os insultos, a pirataria 
selvática do seu cruzeiro?! 
 
Até onde quer o governo inglês levar a sua atrocidade e torpeza 
para com o Brasil, que nutre e enriquece em seu seio a uma 
numerosa porção de súditos de Sua Majestade a Rainha Vitória, 
para com o Brasil, que é um dos principais consumidores dos 
produtos ingleses, e o fito de muitos dos seus empreendedores? 
 
O brigue Piratinim saiu da Bahia com um carregamento lícito, com 
seus papéis vistos e legalizados pelas autoridades fiscais e policiais; 
não foi à costa buscar africanos; trazia escravos da Bahia, entre os 
quais muitos mulatos, cabras e crioulos. Em presença destes fatos e 
circunstâncias, qual foi, entretanto, o procedimento dos delegados 
de Lord Palmerston? Porque o navio trazia escravos a seu bordo, 
apreenderam-no, rebocaram-no para a barra do Rio de Janeiro, 
transferiram os escravos para bordo do vapor Sharpshooter; entraram 
com eles neste porto, e os baldearam para sua presiganga Crescent! 
Não pararam aqui a insolência e o vandalismo; o pirata tornou a 
sair, tirou da sua presa tudo que podia ser agradável às goelas e ao 
estômago da sua equipagem, tudo que podia ser trocado por libras 
esterlinas, – 37 volumes de louça fina e grossa, quatro estátuas de 
jardim, um candelabro de mangas de vidro, vinhos da Madeira, 
xerez, conservas, doces etc., etc.; – e cometida esta piratagem, 
fizeram uma grande fogueira, chegaram-lhe fogo, e foram para 
barlavento ver e admirar o poder e a civilização da Grã-Bretanha 
sob a administração de Lord Palmerston! 
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A propriedade brasileira foi com todo esse vandalismo saqueada e 
destruída! Esse aviltante e bárbaro espetáculo durou desde as 6 
horas da tarde até às 4 da manhã, quando desapareceu o Piratinim 
perto das plagas fluminenses, para onde o impelira o vento que 
soprava do mar, como que querendo salvá-lo do barbarismo inglês! 
 
Que prepotência, que iniquidade, que infâmia, praticadas em nome 
de uma grande nação que já está congraçando-se com todos os 
povos do mundo, fazendo a mais solene e admirável ostentação de 
um cosmopolitismo sem exemplo! Honra à nação inglesa, aos seus 
próprios súditos aqui residentes, que se correm de tão escandalosos 
atentados; desprezo e maldições sobre esse governo arbitrário, atroz 
e cínico! 
 
O cruzeiro inglês pretende que seja um crime o comércio de 
escravos entre províncias do Império? Que lei ou que tratado o 
proíbe? Atrever-se-ão a negar que os escravos encontrados a bordo 
do Piratinim não são ladinos? Mas, concedendo de barato que assim 
fosse, não estava essa propriedade defendida por certificados legais? 
Por que, pois, em respeito à nação que tão hospitaleira e útil é à 
Inglaterra, não sujeitaram o apresamento à decisão dos tribunais do 
país? Por que nem sequer os foram submeter ao juízo 
arbitrariamente criado por Lord Aberdeen para os navios 
brasileiros? 
 
O que será do comércio, da navegação e da propriedade brasileira, 
se passar em julgado que o cruzeiro inglês não tem nenhum freio, 
nenhum corretivo na pirataria que está exercendo em nossos mares, 
contra a nossa bandeira, sob o pretexto de repressão do tráfico? 
Teme o governo inglês que os seus tribunais, como há pouco o de 
Santa Helena no julgamento do brigue Mogano, demonstrem a 
iniquidade do seu cruzeiro, embora o absolvam da indenização, 
consequência necessária da reconhecida iniquidade? Mas então por 
que, para salvar as aparências do seu infame e atroz procedimento, 
não corrompe a consciência desses juízes que se não atreveram a 
fechar de todo os olhos à justiça e ao decoro? 
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Dirá o governo inglês que os escravos transportados da Bahia pelo 
brigue Piratinim são do número daqueles que ilicitamente se 
introduziram no Império? Não, porque há entre eles muitos mulatos 
e crioulos. Mas, concedendo por hipótese que houvesse a bordo do 
Piratinim alguns africanos, se o governo inglês pretende levar tão 
longe o seu africanismo, não vê que seu intento é infernal, que tende 
a conflagrar o país; não vê que todos os nossos proprietários se 
levantarão contra uma exigência que tanto tem de iníqua quanto de 
perigosa? 
 
Se o governo inglês está no firme propósito de insultar-nos, de 
perseguir nossa navegação e comércio, por que não é franco, por 
que não nos declara a guerra abertamente, por que comete a 
deslealdade e baixeza de simular relações amigáveis conosco, ao 
passo que todos os dias o seu cruzeiro atenta contra nossa 
soberania? Por que não retira daqui o seu representante, que está na 
triste posição de fazer perante o nosso soberano protestos de 
amizade em nome de sua nação, presenciando, no entretanto, sem 
que lhe possa pôr cobro, o vandalismo dos piratas ingleses? 
 
Não é possível que a nação brasileira continue a sofrer impassível os 
repetidos insultos e espoliações dos agentes de Lord Palmerston. Se 
não temos a força marítima e a riqueza da Grã-Bretanha, se a época 
atual torna ainda maior a nossa inferioridade, temos muitos meios 
indiretos de chamar à razão o insolente bretão, e esses meios 
fundam-se no dogma da sua política internacional, que tem por 
único móvel os interesses britânicos; quantas libras esterlinas 
tirarmos à sacola inglesa, são outras tantas balas de 92 que 
meteremos no bucho do possante leopardo. 
 
A população deve confiar no patriotismo do governo imperial, e não 
imitar com represálias violentas o vandalismo do cruzeiro inglês. 
Mas deve aquecer-se ao fogo sagrado da independência e da honra 
nacional, e dispor-se para uma resistência à milanesa, logo que os 
homens patriotas que lhe devem servir de farol derem sinal de que é 
chegada a ocasião. Respeitemos a vida e a propriedade dos súditos 
que estão entre nós e não são responsáveis pelos malefícios do seu 
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governo; mas, se for indispensável essa represália, privemo-nos de 
todos, ou quase todos os artigos de produção inglesa; esta represália 
valerá mais que a pólvora e bala contra a Grã-Bretanha; e por esse 
modo forçaremos a que o comércio inglês nesta Corte, e nas praças 
de Londres, Liverpool, Manchester, etc., nos pague a hospitalidade e 
lucros que lhes damos, pronunciando-se contra os insultos e 
violências de que somos vítimas. Mesmo quando a França, a 
Alemanha e outras nações não se aproveitassem do interdito 
imposto ao comércio inglês, mesmo quando ficássemos reduzidos 
aos nossos próprios recursos, deveríamos imitar a lição que nos 
deram os milaneses e os romanos, privando-se do uso do fumo e de 
outros artigos porque eram tributários direta ou indiretamente à 
Áustria e a Nápoles. Ainda hoje são necessárias leis severas de Pio 
IX para evitar que seus súditos promovam a interdição do fumo. 
 
Se a opinião pública lá e cá habilmente agitada, e a guerra comercial, 
não forem assaz poderosas para defender nossa propriedade e nossa 
soberania, se for preciso expormo-nos a todas as eventualidades de 
uma guerra material, lembremo-nos que “muito pode o galo no seu 
poleiro”, meçamos a distância que nos separa das ilhas britânicas, 
recordemo-nos das suas misérias para com Rosas, atentemos para o 
estado da Europa, e, finalmente, confiemos na proteção divina, no 
nosso patriotismo e valor, nos imensos recursos do nosso solo. 
 
Não terminarei este artigo sem tocar em um revoltante escândalo de 
que está cheia toda a cidade do Rio de Janeiro. Sabe-se que há quem 
viva entre nós exercendo o ofício de espião pela maneira a mais 
oprobriosa e detestável. Come a quatro carrilhos, servindo a todos e 
atraiçoando a todos. Ora recebe dos tímidos ou dos criminosos, ora 
recebe da polícia, ora da legação inglesa; ora atraiçoa aos primeiros, 
ora aos últimos, algumas vezes a todos simultaneamente. 
 
O Sr. Gomes Leitão sofre hoje um prejuízo de mais de 60.000$; o 
proprietário do brigue Piratinim lamenta a perda do seu barco, que 
nunca fez uma viagem à costa d’África, nem se empregou no 
comércio de escravatura, porque o primeiro não se prestou a uma 
exigência de 2.000$ ou 4.000$, confiado na legalidade de sua 



368 

 

transação! O que há ainda de mais notável é que o vil denunciante 
soube da viagem do Piratinim não por via da indigna espionagem de 
que ele se serve, mas por informação da própria vítima que, 
conhecendo-o do tempo em que ele era um dos principais agentes 
da venda de escravos, caiu desprevenido em comunicar-lhe a 
compra que havia feito na Bahia, e toda a história de sua lícita 
transação. 
 
Tínhamos ouvido falar nos salteadores das montanhas da Itália, que 
cometiam o que na língua de Lord Palmerston se chama black mail, 
isto é, que prendiam nas estradas os proprietários ou negociantes 
ricos, levavam-nos para os seus covis e os não deixavam de lá sair 
sem que recebessem a importância das ordens que lhes extorquiam 
para os seus sócios ou comitentes das cidades onde residiam ou 
comerciavam. Mas decerto que está muito acima desses 
montanheses italianos o denunciante que vive entre nós, insultando 
o pudor público, e comprometendo a muitas pessoas que, ou nunca 
traficaram em escravos, ou já abriram mão desse comércio desde 
que reconheceram que o não poderiam fazer impunemente, ou pelo 
menos sem grande perigo. 
 
Não será possível pelas nossas leis, não estará ao alcance desse 
poder discricionário de que algumas vezes tem usado o nosso 
governo, o procedimento daquele ou daqueles que andam por meio 
de nós, ameaçam de deportação ou de apresamentos, extorquindo o 
dinheiro alheio? Não será cúmplice dos atentados do cruzeiro inglês 
esse ou esses denunciantes, que não denunciam somente o crime, 
mas também fomentam contra o comércio lícito a pirataria inglesa? 
 
Por esta folha soube-se há dias que o vapor norte-americano 
Susquehanna trouxera uma carta escrita da Madeira, com a notícia da 
ratificação do Tratado Le Prédour. Bem que esse ato do governo 
francês não pudesse servir de invencível obstáculo à nova bandeira 
levantada nas margens do Uruguai, e mesmo se tornaria 
impraticável na conjuntura atual, todavia era uma contrariedade 
para a aliança anti-rosista e um apoio moral para o feroz ditador. 
Por um desses pressentimentos inexplicáveis e muito naturais, 



369 

 

suspeitei da falsidade da notícia, e desconfiei que fosse comunicada 
para cá, ou diretamente por algum agente de Buenos Aires, ou 
indiretamente por algum que lhe tivesse caído no laço. Com efeito, 
realizou-se o meu pressentimento, ao menos em parte, e pouco 
durou a doce ilusão dos rosistas, pois imediatamente chegou o 
vapor inglês Prince com a feliz nova de que tal notícia não tinha 
fundamento, e que a publicação da circular de Urquiza muito 
concorrera para isso. 
 
Hoje sei mais que à sobredita circular deve-se principalmente o não 
ter ainda o governo francês decidido sobre o Tratado Le Prédour. O 
para sempre memorável manifesto de Urquiza foi publicado pelo 
Times do dia 9 de junho e imediatamente reproduzido por todas as 
folhas francesas não adstritas à legação argentina. Estas saíram logo 
declarando apócrifa a circular, alegando que, se assim não fora, os 
agentes ingleses e franceses que se acham no Rio da Prata não se 
teriam descuidado de remeter aos seus respectivos governos cópia 
desse importante documento. O Journal des Débats acrescentou que 
esta publicação fraudulenta era manejo da legação de Montevidéu, 
tendente a procrastinar a solução sobre o Tratado Le Prédour, que 
pendia da Assembleia Nacional. O Ministro da República do 
Uruguai, o Sr. Pacheco y Obes, chamou para logo à 
responsabilidade aquele jornal, e esse processo, que devia começar 
no dia 26, foi dilatado por oito dias, a requerimento do procurador 
do réu. 
 
Não obstante a insinuação das folhas assalariadas, foi geralmente 
considerada como fidedigna a publicação do Times, e da circular 
tiraram os adversários do Tratado Le Prédour os mais valiosos 
argumentos com que conseguiram demover o governo francês da 
opinião em que estava, e o fizeram abraçar a política prudente de 
esperar pelo desfecho ou desenvolvimento da nova emergência. 
 
Deus dê muitos anos de vida aos editores do Times, e a quem lhe 
mandou para lá a circular de Urquiza, muito antes que o pudessem 
e quisessem fazer os senhores Le Prédour, Gore e Southern. 
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Tenho a satisfação de anunciar-lhe mais uma empresa industrial, 
criada sob os melhores auspícios e fadada para ser útil ao país e aos 
seus interessados. Organizou-se nesta Corte uma associação, cujo 
título – Sociedade de Mineração de Mato Grosso – indica o que ela é. 
Tem por diretores no Rio de Janeiro os senhores Custódio Teixeira 
Leite e Joaquim Leite Ribeiro, ricos capitalistas, e o Sr. Dr. Luís 
Bompani, formado em medicina. A administração e trabalhos de 
mineração ficam em Mato Grosso a cargo dos sócios os senhores 
José Joaquim de Carvalho e Dr. Medardo Rivani.  
 
Vi impressos os estatutos desta sociedade, que acaba de obter um 
privilégio do governo, e posso assegurar que foram redigidos por 
pessoas doutas e experientes. As ações são de 500$ cada uma, e o 
fundo é por enquanto de 60.000$, podendo ser elevado quando a 
companhia o julgar conveniente. Apenas instalada a sociedade, 
acharam compradores todas as suas ações. Já vão em caminho os 
representantes e principais gerentes da companhia em Mato Grosso, 
e levaram consigo 40 escravos e diferentes máquinas, das quais 
algumas são de nova e útil invenção. 
 
A máquina de escavação, por exemplo, pesa 60 arrobas, e extrai do 
fundo do rio, seja qual for a sua profundidade, 480 arrobas de terra 
por hora. A de lavagem ocupa somente duas pessoas no seu manejo, 
e executa o trabalho que fariam 40 escravos pelo processo rotineiro. 
Como era a de mais novidade, foi há dias experimentada, e a 
experiência provou exuberantemente a eficácia que lhe assegurava o 
seu inventor. Lançando-se-lhe dentro uma porção de ouro em pó 
misturado com uma desproporcionada quantidade de terra, a bela 
da máquina separou o precioso metal e restituiu-o a seus donos com 
uma quebra insignificante. 
 
A Sociedade de Mineração de Mato Grosso promete grandes 
vantagens à província de que deriva o seu apelido, e foi fundada 
com perfeito conhecimento geográfico e geo-gnóstico dos terrenos 
que vai explorar. 
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Vinte léguas ao norte da capital de Mato Grosso, e duas ao sul da 
Vila da Diamantina, existe a mais alta serra denominada – Sete 
Lagoas. As lagoas, assaz profundas, que se encontram no cume 
daquela serra e lhe dão nome, comunicam-se subterraneamente e 
vão formar, a pequena distância, um notável tremedal, que, 
simulando na sua superfície uma firme planície coberta de linda e 
frondosa pastagem, absorve todo animal que, ou tangido pelas 
feras, ou iludido pela sedutora verdura, tenta atravessá-la. Este 
lindo sorvedouro, que representa uma larga fita de variegadas cores, 
estende-se por espaço de quase uma légua, e desaparece para 
produzir daí a pequena distância uma enorme cascata cujas águas 
são os fontanais do grande e majestoso Paraguai, que, respeito ao 
cabedal, não é inferior a nenhum rio do mundo senão ao Amazonas. 
A Serra das Sete Lagoas é um dos ramos da cordilheira conhecida 
pelo nome de Amambaí, e abrange no seu tortuoso curso uma 
grande superfície em forma circular, que, vista do ponto mais 
culminante, próximo à cascata, semelha uma profunda e vasta bacia, 
que, rota em sua base, dá passagem aos rios Paraguai e Sant’Ana, 
que algumas léguas adiante reúnem suas águas e correm juntos. 
Estes dois rios mostram-se tanto mais ricos de diamantes e de outras 
pedras preciosas quanto mais o explorador se aproxima de suas 
cabeceiras; e os minerais preciosos são encontrados em tal estado 
que nenhuma dúvida deixam de que são trazidos pela corrente da 
sua maior altura, isto é, da imensa bacia, onde por isso a crença 
geral supõe que existe depositado um pingue tesouro diamantino. 
 
Uma outra observação confirma essa crença dos homens mais 
inteligentes e conhecedores do lugar. Há no Rio Sant’Ana, logo 
abaixo de uma das suas maiores cachoeiras, uma ilha evidentemente 
formada pelas terras roladas das cabeceiras do dito rio, isto é, da 
vasta bacia. Ora, sendo essa ilha explorada por diferentes mineiros, 
acharam estes nela imensa riqueza, de que se não souberam 
aproveitar pela sua imperícia e pela deficiência de máquinas 
apropriadas, sendo que ainda hoje ali se desconhece o uso das 
bombas. Como a execução era feita numa altura inferior ao maior 
nível do rio, as águas constantemente inutilizavam todos os 



372 

 

trabalhos dos rústicos exploradores. É nessa ilha que a companhia 
vai fazer as suas primeiras explorações. 
 
O governo, que já reconheceu a utilidade desta empresa, animou-se 
e favoreceu-a com a concessão de um privilégio, não lhe recusará o 
auxílio de alguma força que lhe será necessária. Os lugares que vão 
ser explorados contêm, pelo lado dos Martírios, ao norte da 
província, numerosas tribos de índios bravios; e pelas nascentes do 
Cabaçal, que vertem da Serra do Itapirapuã, obra de 600 léguas ao 
oeste de Cuiabá, e 20 ao norte da Vila Maria, existe um forte e antigo 
quilombo de pretos, que, tendo sido batido em outras épocas, 
quando se fizeram as primeiras descobertas de ouro, transferiu o seu 
aquartelamento do interior das matas. Assevera-se que estes pretos 
mandam de vez em quando emissários seus a Cuiabá e a Poconé, e 
que estes aí se comunicam clandestinamente com certas pessoas que 
remetem frequentemente para esta Corte não pequena quantidade 
de ouro. 
 
Faço os mais fervorosos votos pelo próspero futuro da Sociedade de 
Mineração de Mato Grosso, e estimarei que ela me habilite com 
informações para dar notícias ao Amigo Ausente e a todos os que 
me lerem. 
 
Rematarei com esta anedota que encontrei numa folha inglesa 
denominada – Naval and Military Gazette. É uma correspondência 
escrita desta Corte em 5 de janeiro e que tem por epígrafe – The man 
who has nothing to learn! O homem que não tem mais nada que 
aprender! 
 
O maligno correspondente noticia que o vapor inglês Geyser, 
comandado pelo Sr. Tatham, tendo estado a cruzar, regressou a este 
porto com um formidável buraco ao lado de estibordo, produzido 
por uma forte pancada que dera sobre o cachopo existente nos 
mares ao sul do Rio de Janeiro, entre a Ilha Grande e o continente 
vizinho. E, tendo dado esta triste notícia, acrescentou que o dito 
cachopo não está marcado na carta, mas que é particularmente 
mencionado nas instruções do Almirantado para ser evitado nas 
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viagens pela costa oriental da América do Sul; que o piloto (máster) 
do Geyser declinou de si a responsabilidade de levar o navio por 
aquela direção, considerando a passagem como perigosa, mas que o 
comandante Tatham fê-lo por sua conta, e acelerando a marcha do 
vapor levou-o imediatamente sobre o penhasco. 
 
Conclui o correspondente dizendo que, antes de deixar este porto, o 
comandante Tatham declarara em público que na ocasião de ser 
nomeado para comandar o vapor Geyser, de Sua Majetade, lembrara 
aos lords comissários do Almirantado a conveniência de recair o 
comando sobre um oficial mais moço, visto como ele contava 24 
anos de serviço de Sua Majestade, and had nothing to learn! 
 
O correspondente que assim satirizou a perícia naval britânica do 
comandante do Geyser assinou-se – Um que sabe que ainda tem 
muito que aprender (posto que seja muito mais antigo que o 
comandante Tatham). 
 
Faleceram: 
 
Em 26 de julho – 26 pessoas; 
Em 27 de julho – 14 pessoas; 
Em 28 de julho – 19 pessoas; 
Em 29 de julho – 28 pessoas; 
Em 30 de julho – 20 pessoas; 
Em 31 de julho – 16 pessoas, sendo uma de febre amarela; 
No dia 01 de agosto, 22 pessoas. 
 

Jornal do Comércio de 03/08/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA QUINTA CARTA 
 

Corte, 9 de agosto de 1851: 
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Se eu morasse no largo da Constituição, por exemplo, no belo 
edifício em que reside o nosso simpático desembargador, poderia às 
três horas e meia da manhã, a despeito da escuridão do céu, 
começar a escrever esta, com que completo três dúzias de estiradas 
cartas, ao clarão de uma imensa fornalha em que se converteu o 
desventurado Teatro de São Pedro de Alcântara, que hoje semelha 
uma ruína de Nínive ou Babilônia. Ontem representou-se ali o 
Cativo de Fez, etc., até uma hora e vinte minutos da manhã, e hoje já 
não existe do primeiro teatro da América Meridional senão o vácuo 
e as quatro paredes que o encerravam! Foi ocasional ou obra de 
vândalos suscitada pelas recordações de Fez, esse belo e horrível 
espetáculo que iluminou toda a cidade e seus contornos a horas 
mortas da noite?! 
 
Quando a torre de Sant’Ana deu o sinal, que foi sucessivamente 
repetido por quase todas as outras, já as labaredas do abrasado 
teatro alumiavam o horizonte. O clarão era tão intenso, que poucos 
deixariam de assustar-se, supondo o incêndio a poucos passos de si. 
Toda a cidade ergueu-se como um só homem; ao susto geral 
sucedeu a curiosidade, e uma multidão imensa de povo tinha, 
dentro em poucos minutos, ocupado todo o espaço adjacente que 
lhe foi franqueado para ver a tragédia de fogo que se representava 
no Teatro de São Pedro de Alcântara. A multidão conservou-se 
absorta ante esse belo horrível até o romper do dia, a despeito da 
chuva, que desde às 4 horas da madrugada começara a cair com 
força. Descrever as sensações que se operavam nessa massa de 
espectadores de todas as classes, vestidos à pressa, alguns até em 
trajes caseiros, é impossível. Mas o que é certo é que o povo, como o 
menino, se entretém com tudo aquilo que o fascina e lhe parece 
maravilhoso. As reflexões, as conjeturas e os juízos temerários, a 
dor, as imprecações, a alegria, e novos projetos de teatro apareceram 
quando o quadro tinha perdido o seu sublime, e a destruição 
triunfado dos esforços humanos. 
 
Até uma hora e vinte minutos da madrugada, como disse, uma 
parte da população se divertia dentro do soberbo edifício que as 
chamas acabam de devorar. Àquela hora retiraram-se os 
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espectadores, e pouco depois todos os artistas e operários, deixando 
o teatro completamente deserto e abandonado à sua má estrela. As 
três horas e meia manifestou-se o incêndio, e instantes depois o 
teatro era uma cratera de que saíam com horrível estridor espessas 
colunas de fogo e fumo, que dominavam toda a cidade. 
 
A sentinela da guarda do Tesouro foi, ao que parece, quem primeiro 
viu o prólogo do espantoso espetáculo e deu rebate à população que 
repousava. É de supor que começou o incêndio pelo cenário, em que 
minutos antes se tinham representado cenas menos maravilhosas, 
porém dignas de um povo civilizado. Quando chegaram os socorros 
e as autoridades, o fogo já tinha lavrado com imenso furor, e quando 
se lhe ia dar o primeiro ataque, desabou o teto do edifício com 
horrível estampido, arremessando as telhas à grande distância. 
 
Já era tarde, a consumação era inevitável, procurou-se circunscrevê-
la nesse reduto, e salvar as casas da vizinhança, que corriam 
iminente perigo de serem também abrasadas, ou levadas de rojo 
pelas ruínas do extinto teatro. A parede que deita para a 
Lampadosa, se desaba, teria obstruído a Rua da Lampadosa, e 
levado consigo as casas fracas e velhas que lhe ficam fronteiras. Por 
duas vezes o incêndio comunicou-se ao madeiramento do telhado 
da casa contígua àquela em que reside o Sr. Suckow. 
 
Conseguiu-se sitiar o incêndio no seu foco, e era um quadro 
maravilhoso o que apresentava o teatro, sobretudo olhando pela 
parte posterior. Entreviam-se através das labaredas da monstruosa 
fornalha a ossada semicircular dos camarotes e da tribuna imperial. 
 
Não se pergunta como o incêndio teve tempo de extinguir o teatro. 
Quem viu a fúria com que ele começara, e o desenvolvimento 
espantoso que instantaneamente adquiriu, quem hoje observa as 
suas ruínas, só admira como ainda existe o quarteirão da 
Lampadosa, e, o que é ainda mais extraordinário, como puderam 
escapar às chamas a casa contígua por onde Suas Majestades 
entravam para o camarim donde viam os espetáculos nas noites 
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ordinárias, a cocheira também contígua, que fica ao lado da Escola 
Militar, e o telheiro de azeite da Rua do Sacramento. 
 
Do que existia no teatro salvaram-se somente os livros do escritório, 
uma mesa que continha algum dinheiro, e os móveis da sala de 
entrada de Suas Majestades, pertencentes à casa lateral de que acima 
falei. 
 
No meio deste espetáculo de horror e ruínas passou-se uma cena 
assaz singular. O dono da cocheira que fica no canto do teatro, e dá 
para a Escola Militar e para a Rua da Lampadosa, apressou-se a 
safar os seus trens, e receoso de que lhe não chegasse o tempo, 
soltou os animais, que dispararam espavoridos pelas ruas 
adjacentes. 
 
Compareceram os ministros e todas as autoridades cuja presença se 
tornava necessária. Fez-se o que era humanamente possível, todos 
merecem os mais sinceros elogios. 
 
Da corveta francesa Brillante saltaram imediatamente quatro oficiais 
com 100 marinheiros, uma bomba portátil e vários utensílios. 
Procederam como o têm feito em todas as circunstâncias análogas: 
com incansável atividade, com vigor, ordem e sistema. 
 
E os ingleses! A marinha inglesa aproveitou decerto a oportunidade 
para atenuar os ultrajes que nos tem feito, dir-me-á talvez alguém. 
Procurei-os muitas vezes, mas debalde. Perguntei por eles a um 
oficial nosso, e este me disse: “Lá estão eles naquela esquina, 
manejando uma bomba como leões”. Corri ao lugar indicado... e dei 
com os franceses! Caí então em mim, e lembrei-me de que 
atualmente a ignominiosa e triste missão dos marinheiros ingleses 
da estação do Brasil é queimar e saquear a propriedade brasileira, e 
não salvá-la das chamas. 
 
Com desgraçada sina nasceu o Teatro de São Pedro de Alcântara! É 
a segunda vez que o incêndio o devora. A primeira foi na noite de 
25 de março de 1824, em que no Rio de Janeiro se jurou a 
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Constituição outorgada pelo fundador do Império, de gloriosa 
memória. E sendo reconhecido que desde então andou sempre mal, 
é de crer que sobre o terreno em que assentava paire algum espírito 
malfazejo, do qual será prudente para sempre arredá-lo; as 
prevenções às vezes realizam as superstições. 
 
E desaparece o teatro quando fagueiras notícias nos chegavam da 
harmoniosa Partênope, quando se nos anunciavam cantores e 
bailarinos! Malfadada companhia italiana! A primeira foi assolada 
por um flagelo sem igual entre nós; a segunda vem achar o palco 
que se lhe destinava coberto de ruínas! 
 
Hoje devia-se discutir no Senado a desapropriação do teatro: o fogo 
pediu a palavra e encerrou a discussão, sem que aos proprietários 
ficasse o mais insignificante recurso, nem mesmo a uma indenização 
de algum seguro, porque não se tinham prevenido com essa 
garantia. Sinto o prejuízo do Sr. Bregaro, a quem pertencia metade 
dessa propriedade, e dos herdeiros do Sr. Joaquim Valério Tavares, 
a quem tocava a outra metade. Mas, enfim, é caso julgado e sem 
mais apelação, e os fluminenses não podem ficar por muito tempo 
reduzidos somente ao pequeno Teatro de São Francisco. As 
companhias italianas não tardam, e é urgente que se lhes dê casa 
para as suas harmonias e dançados. 
 
Se é exato o que me dizem, a diretoria do extinto teatro não se 
deixou acabrunhar pelo sinistro, que acaba de sofrer, e hoje mesmo 
adotou providências que me parecem as mais felizes nas 
circunstâncias em que nos achamos. Vai-se a toda pressa restaurar o 
Teatro de São Januário; e um dos melhoramentos, o mais 
importante, a meu ver, será rasgar as paredes de separação dos 
camarotes, substituindo-as por uma divisão apenas da altura do 
avarandado da frente. Por este meio se corrigirá o grande defeito 
dos camarotes desse teatro, tornando-se-lhe bem visível a cena. 
 
As poucas e mal alinhavadas reflexões que aventurei, há duas 
semanas, em defensa do belo sexo, deram-me uma tal popularidade 
entre as matronas e as moças de futuro, que bastaria só esta 
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conquista para consolar-me das pragas que me tem atraído esta 
pieguice semanal, se a bondade de alguns homens me não tivesse já 
amparado, com sua imparcialidade e critério, contra a antipatia e 
maledicência de outros. Nunca a minha modéstia se viu tão 
ameaçada, nem o meu anônimo correu tanto risco de ser descoberto, 
como quando soube das dissertações e louvores de que era objeto a 
minha penúltima carta, e dos delicados e sedutores esforços que se 
faziam para descobrir o seu autor. Duas das nossas matronas mais 
respeitáveis, acompanhadas de duas excelências masculinas, e de 
dois anjos de candura, foram em comissão à casa de certo sujeito 
indigitado como autor das Cartas ao Amigo Ausente, para pedir-lhe 
que entregasse ao Mazanielo, libertador do belo sexo, um ramalhete 
de flores peregrinas em demonstração do agrado com que foi 
recebido o seu manifesto de guerra contra os antiquados 
preconceitos que oprimem uma classe que tão útil pode ser à 
sociedade como é à família, e que só por si representa mais de 
metade da nação. 
 
Eis-me, portanto, colocado na mais honrosa e difícil posição, 
obrigado a pugnar pelos direitos do sexo amável e amado, obrigado 
a lutar contra a turba antipática e intolerante dos ginjas, e contra os 
abusos dos audaciosos pintalegretes e dos vaidosos borifrates. É um 
empenho superior às minhas cansadas forças, e do qual não posso 
colher outro fruto que capelas de guanabaras, dálias e saudades, que 
já não são para os meus obliterados sentidos e que de mais a mais 
me chegam senão por tableta, já estragadas pelas narigadas dos 
medianeiros. Mas Deus é grande, e há de auxiliar o fraco campeão 
da obra prima de sua criação. 
 
Cumpre, entretanto, fixar bem o programa da revolução que pelos 
meios pacíficos e constitucionais me proponho fazer para libertar o 
belo sexo do cativeiro em que vive. Fique bem entendido que não 
quero reviver as loucas e funestas tentativas de Catarina Theot, de 
Olímpia de Gouges, a fundadora de sociedades de “mulheres 
livres”, e outras notabilidades femininas que pretenderam 
emancipar-se da tutela dos homens e aspiraram aos mesmos 
empregos e direitos que eles. No ponto de vista do heroísmo, só 
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daria meu voto para que as minhas patrícias, se alguma vez se 
vissem em iguais circunstâncias, imitassem a honra e valor das 
matronas romanas; que, por exemplo, como a mãe de Pausânias, 
quando a pátria fosse traída por algum de seus filhos, fossem as 
primeiras a auxiliar a vingança popular. Pausânias, tendo 
pretendido atraiçoar seu país em favor dos persas, descobriu-se o 
seu infame projeto, e, para escapar à merecida vindita, refugiou-se 
em um templo de Minerva, que foi logo pelo povo rodeado de 
montões de pedras para vedar-lhe a saída. Teotona, sua própria 
mãe, foi quem conduziu para o templo a primeira pedra. Que 
heroísmo, e como sempre pareceu hediondo o crime de traição à 
pátria! 
 
Não pretendo mesmo que as mulheres daqui em diante estudem 
política e se intrometam nas misérias dos nossos partidos. Deus nos 
livre de um mulherio eivado dessa lepra. Onde iríamos parar com 
essa república de publicistas de saia, quem resistiria às seduções 
dessas varoas? Se as blusas já dão tanto trabalho ao mundo, o que 
não seria se houvessem blusas e mantilhas! Vá de retro, Satanás! 
 
Não desejo mesmo que entre nós apareçam salões políticos como o 
da princesa de Lioven. Mas então o que queres? Me perguntarão as 
belas. Quero que as mulheres não vivam entre nós quase como na 
Turquia, constantemente encerradas; que não apareçam somente 
nos bailes, nas procissões e igreja; que não aprendam somente a 
desmamar meninos, a vestir à moda, a cantar e polcar. 
 
Quero que não se cure somente dos seus dotes físicos, que se dê a 
essas plantas medicinais uma cultura mais vigorosa, que lhes 
aumente a virtude, que as torne mais úteis e mais capazes de resistir 
às vicissitudes do tempo. 
 
Assim como os machacazes procuram adonisar-se, sem que deixem 
de aperfeiçoar o seu moral e desenvolver a sua inteligência, assim 
também a mulher não deve ser amanhada, como árvore de que se 
não quer senão a sombra, a bonita vista, a flor e o fruto da estação. 
Assim como se estuda para magistrado ou para guerreiro, também 
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se deve estudar para ser esposa e mãe. As mulheres têm uma ciência 
que lhes é especial, como os homens têm muitas que lhes são 
privativas. 
 
A mulher não deve somente ter lágrimas e risos, é necessário elevar 
sua inteligência, para que, compreendendo as vicissitudes de seu 
marido, possa não só consolá-lo, mas dar-lhe prudentes conselhos 
nos momentos de desespero. 
 
Finalmente, a missão do belo sexo não é só gozar os prazeres 
materiais da vida e torná-la menos pesada aos homens; cabe-lhe 
uma missão muito mais importante, uma influência muito eficaz no 
presente e futuro da sociedade por meio da ação que exerce sobre o 
homem, na dupla qualidade de mãe e de esposa. 
 
O meu programa, portanto, consagra como fim a reabilitação do 
belo sexo à sua mais elevada categoria de entes racionais e parte 
importante da sociedade civil: e como meios, o aperfeiçoamento de 
sua educação, e a concessão de maior dose de liberdade e 
independência. 
 
Ter-me-ão as belas compreendido? A remessa de um novo 
ramalhete será o sinal afirmativo. Quanto aos jarretas que ainda 
sonham com os cebolas do Egito, e aos franchinotes, que não querem 
moças capazes de apreciar a sua inópia e sensaboria, não me dão 
cuidado. E viro folha. 
 
Este mês é um dos de mais agitação e folia que se tem visto. Nem já 
sei a conta dos bailes que nele tem havido e estão para haver. Além 
dos bailes mensais, que são numerosos, conta-se mais um 
esplêndido serão que teve lugar há dias em casa do Sr. Senador 
Lopes Gama, o baile – Recreio dos Militares – dado no sábado 
passado, um baile magnífico que dá no dia 15 o Sr. Comendador 
Manoel Lopes Bahia, ao qual se dignam de assistir SS. MM. II., e no 
dia 21 o baile da Sociedade Francesa de Beneficência, que não pode 
deixar de ser muito concorrido, pelo fim e pelas senhoras que o 
promovem. 
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O baile – Recreio dos Militares – repete-se periodicamente, e tem por 
teatro o Salão da Floresta. É um divertimento por meio do qual a 
oficialidade da Corte, sob a presidência do Sr. Visconde de 
Camamu, suaviza os trabalhos da vida militar, estreita os laços da 
fraternidade que a deve unir em defesa da pátria e se congraça com 
os seus concidadãos paisanos. O presidente dessa associação, oficial 
valente, brioso e ríspido no cumprimento da disciplina militar, 
cidadão acostumado no trato da fina sociedade, é não só uma 
garantia de que a associação não degenerará do seu caráter atual, 
como a melhor prova que se pode dar do bom gosto que preside às 
suas reuniões recreativas. 
 
Não sei se todos terão observado esta verdade, de que os dignos 
oficiais da sociedade de que trato dão uma viva demonstração. Os 
divertimentos harmônicos e dançantes, longe de serem prejudiciais 
ao caráter dos militares, despertam-lhes os instintos guerreiros, 
exaltam-lhes o moral e os tornam apaixonados da sua vida ativa a 
aventurosa. De mim o digo; guarda nacional da reserva como sou, 
depois de ouvir os sons melífluos da schottisch, e os seus engraçados 
movimentos, fico capaz de fazer frente a trinta gaúchos do animoso 
Rosas. Se a música produz em mim esse calor marcial, o que não 
acontecerá aos jovens e briosos militares que compõem a sociedade 
– Recreio dos Militares? 
 
A reunião de sábado foi das mais concorridas, e dela fizeram parte 
muitos membros da Câmara dos Deputados. Não se podia 
agradecer com mais delicadeza os votos que muitos desses 
convidados deram contra o pequeno acréscimo que se tinha 
proposto nos escassos vencimentos dos nossos militares. 
 
Chegaram alguns dos diplomatas, cuja vinda anunciei não há muito 
tempo. São personagens de linhagem e precedentes dignos de serem 
conhecidos. 
 
O Conde Afonso de Oriola, ministro residente da Prússia, é filho do 
falecido 7º Conde de Oriola (da casa de Alvito), par do reino em 
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Portugal e gentil-homem da Câmara Del Rei D. João VI. O 7º Conde 
de Oriola foi também ministro plenipotenciário de Portugal no 
Congresso de Viena, e depois residiu em Berlim com o mesmo 
caráter. Casou em Gottingen, e, quando caiu D. Miguel, deixou o 
serviço português e naturalizou-se prussiano. 
 
O Sr. Nicolau de Gruther, encarregado de negócios de Nápoles e de 
Parma, descende da casa dos príncipes de Santa Severina. Serviu na 
Rússia, e é casado com uma senhora daquele país. 
 
O Sr. de Lisle de Siry, ministro plenipotenciário de França, serviu 
durante todo o reinado de Luís-Filipe em Nova Granada, no caráter 
de encarregado de negócios, e é parente do atual Ministro da 
Fazenda em França. 
 
Concluirei esta sinopse biográfica com a notícia de que os três 
distintos diplomatas ainda estão à procura de casa. 
 
A morte, depois de visitar os senadores e deputados, passou-se para 
as academias da Corte. Já tinham falecido este ano um lente da 
Escola Militar, e dois da Escola de Medicina; agora acaba de falecer 
o Capitão de Fragata Bernardo José de Almeida, lente da Academia 
de Marinha. O ano passado, a primeira escola perdeu um lente, e a 
segunda outro. Não lhe parece que os tais doutores devem ir-se 
pondo bem com Deus, pelo sim, pelo não? 
 
Entretanto, se, como parece, devemos acreditar no que dizem certos 
senhores deputados, as escolas de Direito mereciam muito mais a 
visita do medonho espetro do que as da Corte. 
 
Faleceram: 
 
No dia 2 de agosto – 16 pessoas; 
No dia 3 de agosto – 12 pessoas; 
No dia 4 de agosto – 17 pessoas; 
No dia 5 de agosto – 19 pessoas; 
No dia 6 de agosto – 12 pessoas; 
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No dia 7 de agosto – 25 pessoas; 
No dia 8 de agosto – 25 pessoas; 
Em toda a semana não houve um só caso de febre amarela. 
 

Jornal do Comércio de 10/8/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA SEXTA CARTA 
 

Corte, 16 de agosto de 1851: 
 
Só quem não conhecer o lindo bairro da Glória e não tiver gozado o 
vasto e variegado horizonte do pitoresco anfiteatro sobre que está 
assentada a elegante igreja que lhe dá o nome, só quem ignorar a 
tradição dos milagres que tem feito a imagem de Nossa Senhora, a 
cujo serviço é dedicado aquele templo, não poderá compreender o 
fervor religioso do dia 15 de agosto na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Ontem a devoção subiu de ponto, o concurso popular excedeu em 
muito a memória que há destes últimos anos. Haveria alguma razão 
eventual para assim animar-se a população fluminense, para mover 
essa extensa e condensada coluna de fiéis que ocupavam a graciosa 
igreja, o terrado que a cerca, a ladeira que lhe serve de escada, a rua 
que daí parte e corre ao longo da baía, da baía que forma o campo 
azul desse risonho quadro? Que sentimento novo e acidental, além 
da fé religiosa e da obediência aos usos tradicionais, reuniu ontem 
esse tão numeroso corpo de devotos, que recordava as legiões de 
anjos que foram esperar a exaltação da Santíssima Virgem, Soberana 
Rainha do Céu e da terra generosa e solícita advogada da mísera 
humanidade? 
 
Atrativos materiais não os houve extraordinários; de festas e 
distrações não anda o povo fluminense tão carecido. Todo esse 
movimento, toda essa alegria, todo esse fervor pode ter sido simples 
efeito das tradições da igreja, da sua vez que neste dia nos convida 
para gozarmo-nos todos em o Senhor, celebrando a assunção e 



384 

 

exaltação gloriosa da Mãe do Redentor, Rainha no céu e na terra, 
poderosa Medianeira entre o cristão arrependido e o seu Juiz 
Supremo da infinita misericórdia. 
 
O entusiasmo religioso de ontem pode ter sido a repetição de uma 
prática secular mais vivamente despertada pela doçura e beleza do 
dia, e por uma geral e feliz disposição dos espíritos. Mas eu creio 
que não; e se outros não sentiram nem pensam assim que ao menos 
por piedade me deixem ficar nessa fagueira ilusão. 
 
Caros compatriotas, brasileiros distintos e prestantes, movidos pelo 
dever e pelo coração, lá foram nas campinas devastadas pela fera 
dos Pampas vingar as ofensas da pátria, defender seus direitos, 
batalhar por sua glória. Que havia de mais natural e de mais 
patético, de mais condigno a corações brasileiros do que irem todos 
pressurosos rodear o soberano no milagroso templo de sua 
particular devoção, e com ele celebrando o triunfo da Santíssima 
Virgem, invocar sua inefável e poderosa misericórdia em favor de 
nossos bravos, entoar-lhe preces pela glória das armas imperiais? 
 
Quando a honra, os interesses e a segurança da pátria exigem que 
vamos em terras estranhas combater contra inimigos que suprem a 
fraqueza com a insídia e a ferocidade, um governo estrangeiro 
egoísta, fementido e despótico manda insultar-nos dentro do nosso 
território, perseguir nosso comércio costeiro, saquear e queimar 
nossos navios mercantes. A festa da Virgem, cuja imagem se tornou 
célebre por tantos prodígios, cujo templo domina a hospitaleira baía 
do Rio de Janeiro, próximo da qual se têm representado algumas 
dessas cenas de dor acerba para os brasileiros, e de eterno desdouro 
para a nação inglesa; a festa da protetora de nossos portos não era 
motivo para exaltar o sentimento nacional tão profundamente 
ferido, e levar-nos de tropel ao sagrado templo à busca das emoções 
religiosas e de resignação bastante para resistir com prudência às 
agressões britânicas? Muito intensa é a dor que exprimem todos os 
brasileiros pelos graves e sistemáticos insultos do cruzeiro inglês, 
para que não acredite que todos compartilharam essas sensações 
que experimentei durante o festivo dia de ontem. 
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Data de mais de 32 anos a devoção da família imperial com Nossa 
Senhora da Glória. Nasceu de uma promessa que o imortal 
fundador do Império fizera à milagrosa imagem, se a virtuosa e 
nunca assaz chorada primeira Imperatriz do Brasil fosse bem 
sucedida no parto em que deu à luz a atual rainha de Portugal, que 
por isso recebeu o nome de D. Maria da Glória. Essa prova dos 
sentimentos religiosos dos dois augustos finados, a tradição desse 
edificante exemplo de fé católica, de piedade e amor conjugal, está 
impressa num painel que lá se acha exposto. Desde então Suas 
Majestades tomaram por devoção fazer uma romaria todos os 
sábados à linda igreja do outeiro da Glória, e assistir à festa anual do 
dia 15 de agosto. Foi em uma dessas romarias semanais que, 
fulminado por uma violenta apoplexia, caiu morto no terrado da 
igreja o respeitável pai do atual camarista, o Sr. Werna Magalhães. 
 
O Sr. D. Pedro II, herdeiro das virtudes e da glória de seus augustos 
pais, herdou também essa simpática devoção, e ontem foi mais uma 
vez cumpri-la com Sua Majestade a Imperatriz. O tempo, que esteve 
áspero, incômodo e ameaçador nos dias anteriores, ontem pela 
manhã apresentou-se de vestes novas e semblante risonho. Nada, 
pois faltou para que a festividade fosse das mais solenes e 
concorridas. 
 
À noite houve para o geral da população o divertimento favorito, o 
complemento necessário e infalível das nossas festas campestres, um 
fogo de vistas, felizmente dos melhores a que tenho assistido. 
 
Não parou aí o júbilo e solenidade do dia que tão gratas impressões 
deixou-me. Houve em casa do Sr. Comendador Manoel Lopes 
Pereira Bahia um esplêndido baile, que Suas Majestades honraram 
com suas augustas presenças, e a que concorreu quase tudo que há 
de mais grado, de mais elegante, de mais belo, de mais estimável e 
de mais conhecido na alta e média sociedade do Rio de Janeiro. 
Todas as classes, todas as profissões nobres, todas as ciências, todas 
as opiniões ou personalidades lá estiveram representadas. Houve 
queue até às três horas da manhã, de carros, caleches, traquitanas, 
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seges, cabrioletas, em uma palavra, de todos os veículos que dão 
que fazer aos calçadores municipais. 
 
Há muito tempo se não via no Rio de Janeiro, dizem os juízes deste 
melindroso assunto, tanto gosto, tanta louçania, tanto luxo; luxo 
louçania e gosto, assim da parte dos hóspedes como da parte dos 
convidados. O soberbo edifício, morada habitual do opulento 
comendador, achava-se suntuosamente decorado e brilhava ontem 
com suas mil luzes. Dois coretos otimamente colocados espalhavam 
a harmonia por toda a parte e excitavam o movimento nas três 
regiões que ocupava o mundo dançante– no centro e nos salões 
laterais. Uma banda de música marcial do Corpo de Permanentes 
achava-se colocada no jardim térreo que fica na parte oriental do 
edifício e tocava nos intervalos para todos os insaciáveis de música, 
e especialmente para os que nessas ocasiões iam saborear o bom 
havana à luz do céu ou à luz do “pano verde”, para eles 
apaixonados que preferem o whist, o écarté e o voltarete a quantas 
danças há no mundo, para o povo que esperava pelo fogo, ou se 
entretinha em gozar quanto lhe era possível do brilhantismo, do 
movimento e das sinfonias dessa bela imagem da Corte de Babel. 
 
Às nove horas, pouco mais ou menos, chegaram SS. MM. II, que 
foram recebidos aos alegres sons do hino nacional e com um 
movimento geral de alegria e de curiosidade. 
 
Desde então começou o moto-contínuo das contradanças, das valsas, 
da schottisch, dos passeios e o eterno tête-à-tête das praças que 
formam a reserva da milícia dos bailes. 
 
Sua Majestade o Imperador dançou a primeira contradança com a 
Excelentíssima Senhora Viscondessa de Abrantes, e Sua Majestade a 
Imperatriz com o Sr. José Lopes Pereira Bahia. De igual honra 
gozaram a Exma. Sra. do Sr. José Lopes Pereira Bahia, a 
Excelentíssima Senhora Viscondessa de Mont’Alegre, Mme. de 
Saintgeorges, a Excelentíssima Senhora Magarinos, a princesa de 
Santa Severina, a Excelentíssima Senhora do Sr. Souza Franco, o Sr. 
J. L. Pereira Bahia, os senhores deputados Figueira de Melo e 
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Bandeira de Melo, o Sr. Ministro da Justiça, M. Saintgeorges, os 
ministros francês e americano e os secretários das legações austríaca 
e russa. 
 
Às 11 horas, houve uma suspensão de armas quase obrigada para 
ver ou esperar que ardesse o lindo fogo de artifício. Às 2 horas, deu-
se princípio à reconciliação dos membros com o estômago, ao 
inverso do apólogo do Menino Agripa. Primeiro, Suas Majestades e 
certos cavalheiros e damas, e sucessivamente os demais convidados, 
respeitados os impreteríveis e hereditários privilégios do belo sexo. 
A reconciliação foi para alguns estômagos sobremaneira prolongada 
e laboriosa, apesar dos sorvetes, ponches nevados, doces e 
refrigerantes de diversas espécies que compuseram a “ceia volante” 
e foram o entretenimento constante daquelas poderosas máquinas 
digestivas. 
 
A ceia confortante foi apreciada como uma maravilha de delicadeza 
e bom gosto. Todo o serviço do baile foi o melhor possível. 
 
Às 3 horas da manhã, retiraram-se Suas Majestades, e 
imediatamente como que todos obedeciam a um toque de retirada 
geral. Era decerto uma hora honesta de dar repouso a esse corpos 
agitados, a essas almas embriagadas de prazer, a esse peitos 
ofegantes, a essas cabeças profundamente revolucionadas. 
 
Não há retirada agradável, ainda mesmo as que os generais infelizes 
chamam honrosas. E se a retirada de um baile é sempre o princípio 
da prosa que no dia seguinte vai suceder às ilusões da véspera, a 
retirada matinal de um baile tão numeroso é um verdadeiro 
suplício. Agora começa a soar a monótona e interrompida ladainha 
de nomes das notabilidades do Largo de São Francisco de Paula e da 
Rua da Lampadosa. Que sensaboria não é ouvir chamar pelo 
Mateus do Sr. Miranda, pelo Anastácio do Sr. Carneiro, pelo Fidélis 
do Sr. Major! Até nessa cena burlesca em que termina a brilhante 
comédia de um baile se verifica o aforismo da Bíblia: “Os últimos 
serão os primeiros”. 
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As honras da semana pertencem indispensavelmente à brilhante 
reunião de sexta-feira, da qual apenas dei uma pálida e grosseira 
ideia; mas o assunto que durante ela ocupou e continua a ocupar a 
atenção dos que entendem que não se leve esta vida somente a 
filosofar e a rezar é o meio de encher o terrível vácuo que deixou-
nos o incêndio do primeiro teatro brasileiro. A população 
fluminense está privada da sua, para assim dizer, única distração, e 
não pode, nem deve permanecer por muito tempo nessa monotonia 
e tristeza. 
 
Tem sido amplamente debatida a questão de dever-se ou não 
edificar um novo teatro, de melhorar-se provisória ou radicalmente 
o Teatro de São Januário. Que a civilização da capital do Império e 
sua numerosa população exigem um teatro maior e mais perfeito do 
que o que as chamas devoraram, é ponto incontrovertido. Alguns, 
porém, combatem esse plano com a razão muito atendível de que a 
época não é azada para novas despesas, pelo gravame que já 
suporta o Tesouro com uma infinidade de melhoramentos, pelos 
sacrifícios que nos impõe a guerra com Oribe. Dizem mais que seria 
muito reparável ter-se negado o aumento de soldo aos militares por 
aquelas considerações, filhas do nosso estado financeiro e da 
gravidade das circunstâncias, e decretar-se agora a construção de 
um suntuoso edifício para divertimento público. 
 
O corpo legislativo e o governo, melhor do que nós outros, podem 
avaliar até que ponto essa razão de economia deve prevalecer contra 
a necessidade que há de um bom teatro, e o voto popular que o 
reclama. Terei por mais acertado o que decidirem; mas, no 
entretanto, seja-me lícito aventurar algumas breves reflexões. 
 
Resolva-se ou não o que é condigno à civilização do Rio de Janeiro, 
o que a maioria da população está pedindo pelas suas cem vozes; o 
que é para mim indubitável é a inconveniência de ir enterrar 
grandes somas no estreito, acaçapado, velho e feio Teatro de São 
Januário, que a esse defeito reúne o de ser vizinho da ponte de 
descarga geral da cidade. Se o argumento de economia prevalecer, 
então é preciso serem coerentes, aplicando-o aos melhoramentos da 



389 

 

gaiola de São Januário, não despendendo senão o que for 
absolutamente indispensável, certos de que o Rio de Janeiro há de, 
mais dia menos dia, ter um novo teatro, per fas ou per nefas. Nestas 
coisas o povo é ditador, e pode dizer o que dizem todos os 
revolucionários quando galgam o poder: 
Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. 
 
Mas será exato que a construção de um monumento consagrado à 
instrução e recreio do público, ao progresso da literatura e arte 
dramática, virá exaurir os cofres públicos, ou fazer-lhes uma 
dolorosa sangria? Não o creio eu, e comigo muita gente que passa os 
seus dias a calcular juros compostos. 
 
Está calculado que o produto de oito loterias, das quais sete já eram 
destinadas à sustentação do extinto teatro, dará para a nova 
construção; e que essa renda, sendo continuada por dez anos, com a 
receita de espetáculos do projetado edifício, poderá amortizar o 
capital despendido, naquele curto período. No entretanto, não terá o 
governo que suportar nenhum outro ônus que prestar o seu crédito 
para que os seus delegados, ou os empresários a quem for cometida 
essa construção, possam obter a juro módico a antecipação gradual 
do produto ânuo das loterias destinadas a esse fim. 
 
Por este modo, sem nada retirar dos cofres públicos, sem grande ou 
novo sacrifício do Estado, teríamos um templo dramático que 
fizesse honra à capital do Império, que estimulasse os talentos de 
nossos literatos, que abrisse um futuro lisonjeiro aos nossos músicos 
e artistas cênicos. A nova construção daria emprego a muitos 
operários e seria uma ótima escola para o progresso intelectual de 
nossos arquitetos e oficiais mecânicos. Finalmente, o novo edifício, 
além de prestar todas as vantagens que apontamos, além de servir 
de um agradável rendez-vous, se o local fosse bem escolhido, no 
Campo da Aclamação, como é o desejo mais geralmente 
pronunciado, além de todos esses benefícios quitaria o Tesouro de 
uma parte da subvenção, que até hoje tem prestado, visto como teria 
de cessar a despesa do aluguel do prédio. É reconhecido que o 
Estado deve possuir um bom teatro como casa de recreio público e 
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escola de civilização; e por outro lado também se convirá em que 
tais empresas não podem ainda achar entre nós muitos concorrentes 
pelo atraso da arte dramática e muitos vícios que só o tempo terá 
força para corrigir. Mas estará ainda tão acanhado entre nós o 
espírito de empresa, que, em presença dos lucros que o furor dos 
diletantes promete ao novo teatro, se não forme, como último 
recurso, uma associação que mediante algum auxílio se proponha 
essa obra tão útil e tão necessária? 
 
Sic licet parvis componere magna, lembraremos que a ideia desse 
portentoso Hyde Park, de que hoje se ufana a Grã-Bretanha, e que lhe 
tem atraído a admiração e a curiosidade de todo o mundo 
civilizado, que lhe trouxe uma massa enorme de abastados 
consumidores, que são avaramente tributados por mil diferentes 
meios, também essa maravilha do século XIX deixaria de aparecer se 
somente dependesse do voto da Rainha Vitória e do Ministro 
Palmerston. Só o Príncipe Alberto animou a grandiosa empresa com 
o seu voto, o que deu origem a um picante epigrama de certo 
escritor, pelos créditos que El-Rei goza de hábil fabricante no seu 
gênero. 
 
Entretanto, o edifício de Hyde Park lá está brilhando com seus 
cristais e com os pavilhões de todos os produtores do universo. E 
como se elevou esse imenso bazar, criação que excede, pelo sublime 
do pensamento e pelo arrojo da execução, à fama de qualquer 
personalidade da época – talvez porque os que há um século 
passaram por gênios, hoje não passariam de talentos superiores, tal 
é a altura a que já tem subido a perfeição humana? 
 
Como se criou o edifício de Hyde Park, perguntava eu? – Nada se 
pediu ao orçamento nem ao Estado. Fizeram-se reuniões; calculou-
se o que custaria um edifício digno da empresa; para construí-lo 
apelou-se para todas as inteligências, e quando foi de mister achar-
se recursos econômicos, o Banco de Inglaterra abriu os seus cofres, 
com a condição única de que se lhe dariam as garantias pelos 
adiantamentos. Logo os nomes mais ilustres concorreram e selaram 
com a garantia de sua riqueza a grande obra nacional. Mencionam-
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se lords que ofereceram afiançar a empresa por 64.000$, por 160.000$ 
e por 320.000$. Um simples particular assinou por 384! Eis o que é o 
patriotismo, a fé, o crédito. 
 
Ao mesmo tempo que esse testemunho significativo de confiança 
era dado à opulência da Inglaterra, os subscritores dos bilhetes da 
época (season tickets) ajuntavam a sua garantia à dos cidadãos 
generosos que acabavam de pôr em prática, com tamanha resolução, 
aquele pensamento grandioso. Hoje é fora de dúvida que a operação 
produzirá lucros não só para a Inglaterra, mas até para os próprios 
empresários. 
 
Tão grande é a diferença entre a empresa do Palácio de Cristal e a de 
um novo teatro para o Rio de Janeiro, quão considerável é a 
diferença entre a dificuldade que na Inglaterra oferecia aquela 
empresa e a que mesmo entre nós oferece a segunda. O exemplo, 
pois, não é extravagante, há nele uma lição muito proveitosa que 
deverá ser aproveitada, se os poderes do Estado puserem os pés à 
parede e recusarem-se a todas as solicitações públicas para um novo 
teatro. 
 
Sua Majestade o Imperador foi há dias em pessoa examinar a 
construção e estado do Teatro de São Januário, mostrando-se 
destarte solícito pelo que é do agrado público e pelo crédito de seu 
governo, empenhado nos contratos das novas companhias 
estrangeiras de canto e baile que estão a chegar. Consta-me que os 
consertos principais que se vão ali fazer consistem, além do asseio 
geral, em alongar o cenário, fechar os dois primeiros bastidores de 
cada lado e correr a linha de cadeiras que já existem por debaixo das 
frisas, até ao terço da plateia. Em torno do teatro e contíguos a ele 
existem uma padaria, um depósito de carvão e um armazém de 
bebidas espirituosas: nem de propósito se reuniriam elementos mais 
próprios para um terceiro incêndio. Esses estabelecimentos vão 
desaparecer dali, fechando-se as casas em que estão, ou destruindo-
as mediante a devida desapropriação. 
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O Sr. D. Carlos Guido y Spano esteve preso há dias por algumas 
horas no Quartel dos Permanentes, e como sobre a sua prisão tem 
corrido boatos menos exatos, vou referir-lhe o que houve. Estando a 
terminar o prazo marcado ao Sr. Guido para retirar-se do Império, e 
não podendo ele sair dentro desse prazo por motivos puramente 
pessoais, procurou o Sr. Chefe de Polícia para expor-lhe as 
circunstâncias em que se achava, mas procedeu de modo tão 
inconveniente que sua senhoria , para fazer respeitar a sua 
autoridade, teve de mandar recolher o Sr. Guido ao Quartel dos 
Permanentes. Ali refletiu este cavalheiro nas palavras que tinha 
proferido, e dirigindo-se de novo ao Sr. Chefe em termos dignos de 
ambos, foi mandado pôr em liberdade. O Sr. Guido sairá para a 
Europa no paquete de setembro; 
 
Post-Scriptum 
 
17 de agosto de 1851. 
 
O Jornal do Comércio aquiesceu de boamente ao pedido que dirigi-lhe 
para que não fosse publicada hoje a minha carta que, descrevendo 
cenas de prazer, ofenderia o sentimento de um grande número de 
seus leitores, profundamente penalizados pela perda que o Brasil 
acaba de sofrer, da qual só tive notícia quando concluía a primeira 
parte da dita revista semanal. Foi também a minha primeira 
demonstração de respeito à memória de tão distinto brasileiro. 
Amanhã ainda a dor será viva, mas a publicação será forçada, e por 
isso tolerável. 
 
A morte acaba de correr o pano à cena de uma das vidas mais 
brilhantes e mais caras ao Brasil. Do Conselheiro de Estado 
Francisco de Paula Souza já não restam senão os despojos mortais, e 
a memória de seus serviços à independência da pátria, de sua 
superior inteligência, de sua vasta erudição, de sua poderosa 
dialética, de sua brilhante dicção, de suas glórias parlamentares, de 
sua dedicação à causa pública, de suas virtudes cívicas e domésticas. 
Como filósofo, como erudito, como orador lúcido e fluente, nenhum 
dos nossos homens políticos o tem excedido, e poucos se lhe terão 
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igualado. Em aferro aos princípios salutares da nossa constituição 
política, em patriotismo, em probidade e desinteresse, seu exemplo 
será sempre citado com admiração, às gerações vindouras. 
 
Nunca desejou o poder para o qual o chamavam seus talentos 
parlamentares e sua alta reputação, e do qual o desviava sua 
modéstia, sua consciência escrupulosa, ao ponto de neutralizar 
todas as outras qualidades de estadista que possuía em grau 
eminente. Essa virtude em excesso, a inexperiência do mundo real, 
que ele mais conhecia pelos livros do que pelo trato humano e pela 
prática dos negócios, justificavam a sua repugnância à governação 
do Estado, e tornaram sombria a sua rápida passagem pela região 
do poder. Era homem de conselho e de discussão; sua vida de retiro, 
sua timidez, aliás filha de uma virtude, o inabilitavam para dirigir a 
pública administração. 
 
Morreu rodeado de seus numerosos amigos, com a mais notável 
resignação cristã, no seio de uma numerosa família a quem amava 
extremosamente, a quem legou seus exíguos bens e a riqueza do seu 
nome. 
 
Foi uma grande perda para o Brasil, e maior ainda para a província 
de São Paulo, que ele representara desde a Assembleia Constituinte; 
para a província de São Paulo, que sucessivamente tem visto 
desaparecer em menos de dois decênios quase todos os seus homens 
ilustres. 
 
Acabo de assistir aos derradeiros ofícios e às derradeiras 
homenagens que a religião do altar, a religião do Estado e a religião 
da amizade tributaram aos restos do ilustre finado. Seis amigos dos 
mais íntimos e mais antigos foram por ele escolhidos para conduzir 
o seu féretro ao último jazigo, os senhores Cônego Geraldo, Barão 
de Ipanema, Tristão Ramos da Silva, Brigadeiro João Crisóstomo, 
Senador Vergueiro e Marquês de Valença. Este último senhor não 
pôde comparecer, e foi substituído pelo Sr. Conselheiro Campos 
Melo. O féretro foi transportado no coche imperial, destinado para o 
saimento dos conselheiros de Estado, e à porta do Cemitério de 
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Catumbi foi recebido pela Irmandade dos Mínimos de São Francisco 
de Paula, a qual, em observância às regras de sua Ordem, não pode 
permitir que os seis senhores acima mencionados acabassem de 
cumprir os derradeiros ofícios que de sua amizade exigira o finado. 
Entre os irmãos que dali levaram o caixão para o carneiro, notei os 
senhores Conselheiro Montezuma e Desembargador Luís Fortunato, 
que pegavam nas argolas de diante. 
 
A encomendação foi feita na capela do cemitério e essa e todas as 
despesas do cemitério correram por conta da Irmandade. Depois das 
últimas cerimônias religiosas e de terem vários amigos lançado o 
seu quinhão de cal sobre o corpo inanimado, dirigiram-se todas as 
vistas para o Sr. Manoel de Araújo Porto-Alegre, que, como orador 
de uma comissão de doze membros enviada pelo Instituto Histórico 
e Geográfico do Brasil, recitou um discurso que produziu a mais 
profunda sensação. Faziam parte da comissão o presidente perpétuo 
do Instituto, o Sr. Senador Cândido José de Araújo Viana, e o 
secretário, o Sr. F. A. de Varnhagen. 
 
A chave do caixão foi confiada ao Sr. Salerno Toscano de Almeida, 
também em virtude de disposição que fizera o finado. 
 
O regimento de cavalaria da guarnição desta cidade acompanhou o 
féretro até ao cemitério e 98 veículos compuseram o préstito funéreo 
do preclaro cidadão, cuja alma encomendamos às orações dos fiéis. 
 

Jornal do Comércio de 18/8/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA SÉTIMA CARTA 
 

Corte, 23 de agosto de 1851: 
 
Os que comprazem em ver escândalos, os que até consideram o 
insulto, a irrisão cínica, a calúnia e a difamação, estes ídolos do 
nosso jornalismo político, como instrumento de nível da nobreza 
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contra a democracia, ou desta contra aquela, esses devem estar 
satisfeitíssimos com o que por aí vamos presenciando. O homem 
degenerado, notável por seus escândalos e torpezas, e às vezes 
também por sua crassa ignorância, tem um rendoso meio de vida 
publicando um papelucho em que especule com a calúnia e a 
depravação, em que dê larga expansão à sua perversidade e 
gangrena moral, e sirva de instrumento a todas as paixões violentas 
ou desonestas. E quanto mais abjeto é esse arauto da infâmia, da 
destruição moral da sociedade, tanto maior é a sua audácia, mais 
furiosa a sua difamação. Suas faces estanhadas já não coram, suas 
pústulas estão patentes, o catálogo de suas abjeções está completo e 
é de todos conhecido. Só poderia recear certo gênero de repressão 
material, mas esse ente corrompido até à medula, e que por via de 
regra é igualmente covarde, sabe escolher as suas vítimas. Este cão 
danado de nova espécie tem um faro apuradíssimo que o desvia de 
todas aquelas pessoas que poderiam cortar-lhe a língua ou quebrar-
lhe os dentes. 
 
A lei francesa não admite prova da difamação pessoal; entretanto, se 
entre nós há alguma coisa de fato inviolável, é o difamador que 
acabo de caracterizar. 
 
Não conheço propaganda mais funesta do que essa, que alui os 
esteios morais da sociedade, que rebaixa todos os caracteres 
respeitáveis, que nivela o homem honesto com o imoral, que entrega 
ao escárnio e aos insultos da crápula, da devassidão, da abjeção, da 
insolência e do crime os mais distintos servidores do Estado, e todos 
aqueles que por seu talento, aplicação e moralidade constituem as 
esperanças do país. 
 
Mal haja a nossa política mesquinha e individual, de cujos ódios e 
ambições esses inimigos da ordem e do progresso moral do país 
tiram a sua alimentação. Dir-me-ão que em toda a parte a política 
apresenta e mantém esses excessos?! Que nação civilizada nos pode 
servir de exemplo para justificar essa degeneração social? Quisera 
que algum desses espíritos fortes que aplaudem, como repressão 
moral, ou como meio de guerra política, essa especulação de que 
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vive um pugilo de homens ignorantes e perdidos para sempre na 
opinião pública, me citasse uma nação de primeira ordem onde tais 
excessos deturpem a imprensa jornalística. 
 
A sátira mordaz, o epigrama picante, a caricatura engraçada, a 
violência de sentimento, a energia de expressão dos jornais ingleses 
e franceses não admitem comparação com as escurrilidades, as 
arrieiradas, a vil e desenfreada difamação que constituem o 
alimento habitual de certos papeluchos que entre nós se publicam e 
sustentam-se à custa da timidez, da cegueira política ou do soldo 
estrangeiro. E o que dá a medida do abastardamento a que temos 
chegado é que poucas serão as folhas diárias, das que se dedicam 
também aos interesses políticos, que possam competir em circulação 
com alguns desses infames pasquins que são tanto mais procurados 
quanto mais imoderados no gênero que os distingue. 
 
Toco hoje nesse cancro que vai solapando aceleradamente nossa 
moralidade e convertendo a imprensa num instrumento funesto 
contra a ordem e a civilização do país, para fazer sobressair a 
influência maléfica que os excessos de alguns representantes da 
nação deve de exercer para o acoroçoamento desses sicofantas. Não 
tem paralelo os abusos da tribuna com os transbordamentos dessas 
sentinas; mas a ignorância, a perversidade e a corrupção, que tudo 
degrada e nivela, tiram dali argumentos para justificar-se e 
animação para prosseguir no seu infernal empenho. 
 
É convicção minha, já uma vez manifestada, que a desenvoltura de 
que muitas vezes são teatro as nossas Câmaras legislativas concorre 
poderosamente para alimentar a dissolução dos que especulam pela 
imprensa com a calúnia e o insulto. Se um representante da nação 
não duvida converter o templo da lei em praça de regateiras; se não 
é capaz, em lugar tão solene, de sopear suas paixões pessoais; se não 
duvida atacar o princípio moral da autoridade nas pessoas dos seus 
depositários; se não hesita em baratear doestos e acusações 
gravíssimas aos seus colegas e a todos os que são causa de seu 
despeito; como é possível clamar com proveito contra os 
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desregramentos do jornalismo e fazer calar esses janízaros da 
anarquia, esses traficantes de torpezas e difamações? 
 
Manifestei esta minha convicção quando tive de notar os excessos 
que assinalaram o começo da presente sessão legislativa. Então 
gracejei com o caso, porque esperava que a própria reflexão dos seus 
autores lhes mostraria dentro em breve o que havia de lamentável e 
sinistro em seu procedimento, quanto com isso perdia a sua 
dignidade pessoal, o prestígio da corporação a que pertencem e a 
força moral da autoridade. Manifesto-a de novo, e em termos mais 
enérgicos, porque os excessos têm continuado e com progressiva 
violência, porque eles iam produzindo uma cena lúgubre entre dois 
respeitáveis senadores, dos quais um se recomenda à consideração 
pública como um dos nossos primeiros estadistas e o outro também 
pela sua posição social e por seus talentos. 
 
Sei que estas palavras, como as que então escrevi, me acarretarão 
muita animadversão. Mas tenho consciência de que sou justo, e 
assim presto algum serviço ao meu país, e teria coragem para 
arrostar as antipatias e rancores de quem quer que seja, ainda 
mesmo que não estivesse abrigado pelo anônimo. Não tenho a 
estulta pretensão de agradar a todos, não sou desses que ainda em 
vida fazem estimativa do número de carruagens que poderão 
formar o seu cortejo fúnebre. 
 
Pode-se com muito fundamento atribuir o frenesi de que estão 
possuídos alguns dos nossos parlamentares à indiferença com que a 
população responde aos seus patrióticos excitamentos. Debalde se 
tem procurado desviar a sociedade fluminense do seu exclusivo 
empenho pelos interesses reais do país para as eternas e 
indeterminadas questões de política especulativa, para as funestas 
recriminações pessoais e intrigas de localidade. Debalde se tem 
tocado o alarme pelas liberdades públicas ameaçadas; subsiste 
inalterável o bom humor e tranquilidade dos fluminenses. Não 
exagero o estado do espírito público do Rio de Janeiro. O calor, a 
violência e a irritação só às vezes aparecem nas Câmaras. A 
população ouve com placidez a notícia dos furores parlamentares, 
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registra os seus tristes acidentes, e passa logo a conversar sobre o 
novo banco, sobre os novos melhoramentos materiais e morais que 
se projetam, e acaba por discutir os negócios de teatro e baile. 
 
Não exagero dizendo que uma febre dançante se apossou do 
espírito, ou antes das pernas dos habitantes desta boa cidade do Rio 
de Janeiro. Por toda a parte e todos os dias ouve-se falar de bailes, 
uns com antecedência anunciados, outros de repente improvisados. 
Vai-se visitar a um conhecido velho, na intenção, após a tarefa do 
dia, de gozar alguns minutos de repouso, e eis senão quando acha-
se um homem numa sala de dança. Se alguém vai à casa de um 
amigo para passar algumas horas em agradável prática, e esse 
amigo tem irmãs, filhas ou primas, acham-se lá dois homens que 
lhes possam servir de vis-à-vis, improvisa-se imediatamente uma 
contradança. E como fugir a esta nova espécie de leva forçada? 
Pede-se com tanta graça, com palavras tão doces, que, a menos de 
faltar a todas as regras da civilidade fluminense, não há alternativa, 
é forçoso aceitar o convite e dançar muito risonho. 
 
Mas, dir-me-eis, com as vossas remotas recordações e os hábitos 
atuais de vossa vida de sertanejo, é possível que seja fiel a descrição 
que me fazeis da cidade do Rio de Janeiro no ano de 1851? – Nem 
mais, nem menos! Aqui executa-se a polca, acolá a contradança, 
mais adiante a valsa, e por toda a parte a graciosa e delicada 
schottisch, que muitos alteram a seu bel-prazer, sem se lembrarem 
que outrora a dança era uma arte, senão quase uma ciência. 
 
Sim, todos esses pianos que se ouvem de trinta passos, percorrendo 
as ruas desta cidade, todos esses pianos, desde uma certa hora da 
noite, formam orquestras mais ou menos harmoniosas, mais ou 
menos estrugidoras; e a mocidade estudiosa das escolas, todos 
aqueles sobre quem repousam os futuros destinos do país, 
entregam-se a exercícios coreográficos, para não dizer ginásticos. 
 
Todo este preâmbulo, talvez um pouco longo, teve por fim fazer a 
transição do árido assunto das coisas políticas para a história dos 
nossos passatempos, para dizer que, depois do brilhante baile do 
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Comendador Bahia, e não obstante mais dois ou três que tenho em 
perspectiva, assisti anteontem ao baile da Sociedade Francesa de 
Beneficência. 
 
Deve-se a uma inspiração feliz, a um sentimento nobre, essa 
interessante reunião. Por meio de um prazer mundano realizou-se 
uma ideia santa, um preceito do Evangelho, a caridade cristã. 
Algumas senhoras, entre as quais primou em zelo e bondade a 
esposa do ex-ministro francês o Sr. de Saintgeorges, tomaram sob 
sua valiosa proteção essa caridosa empresa, que teve o mais feliz 
sucesso. 
 
O belo sexo é decerto o mais próprio para promover esses atos de 
beneficência; e com efeito em toda a parte é a caridade feminina a 
que mais se dedica a socorrer os infortúnios dignos de compaixão. 
Para solicitar do rico um óbolo do seu supérfluo, para solicitar de 
todos os que vivem acobertos da necessidade, que troquem uma 
beneficência por um dos prazeres que lhe são habituais, que voz 
mais persuasiva do que a do coração feminino? 
 
Conta-se que um fidalgo estrangeiro, desejando apresentar seus 
cumprimentos à Sra. de Vaudémont, pedira ao príncipe de 
Talleyrand que lhe indicasse a sua morada: “Não sei, respondeu o 
príncipe, mas perguntai ao primeiro pobre que encontrardes”. Há 
no Rio de Janeiro, e em todo Brasil, muitas senhoras a quem poderia 
caber esse belo elogio, se o belo sexo já tivesse entre nós a liberdade 
e influência que deve ter, mediante uma civilização mais adiantada. 
 
A caridade reuniu nesse baile, que deu-se anteontem no lindo 
pavilhão da Campestre, indivíduos de classes e condições as mais 
diversas. Havia artistas, especieiros, comerciantes de pequeno e 
grosso trato, militares, médicos, advogados, deputados, senadores e 
ministros: os pequenos acotovelando-se com os grandes, e todos 
confundidos nesse utilíssimo e bem entendido sistema de igualdade. 
 
Viam-se algumas damas trajadas com simplicidade e decência, 
outras com muita elegância e luxo. Algumas tinham só a graça 
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natural, outras reuniam esse bom-tom que só o uso do mundo 
elegante sói dar. 
 
Esse baile, cujo nome e objeto eram franceses, representava uma 
fusão de todas as nacionalidades: o gosto e o espírito que nele 
reinavam não eram o gosto e o espírito franceses; o espírito e a graça 
dos filhos dessa bela nação, sob o céu dos trópicos, e a influência dos 
costumes brasileiros, tomaram um caráter particular e indefinível. O 
que mais caracterizava essa animada e pacífica multidão era a 
linguagem que entre ela se falava. As duas línguas dominantes 
eram, por indisputável direito, o francês e o português; mas os 
franceses procuravam mostrar que sabiam esta, e os brasileiros que 
sabiam aquela, e essa porfia, que não era porfia, que não era simples 
amor-próprio, produzia uma espécie de vasconço que ofenderia os 
ouvidos dos puritanos de uma e outra nação, mas que para mim foi 
uma das coisas mais agradáveis da união franco-brasileira. 
 
A diplomacia apresentou-se em estado completo. As legações 
francesas, inglesa, austríaca, italiana, norte-americana, todas as que 
abrilhantam a nossa Corte, lá estiveram, alegres e dançantes. 
Misturava-se com toda a massa flutuante, mas tinha um rendez-vous 
certo no meio desse rendez-vous universal. Entre as senhoras desse 
pequeno congresso sobressaíam a Sra. de Saintgeorges, principal 
protetora da festa, e a Sra. Princesa de Santa Severina. 
 
Quanto ao divertimento em si mesmo, foi o melhor possível, como o 
primeiro ensaio desse gênero. Tirou-se todo o partido que era dado 
tirar do pitoresco pavilhão da Campestre. A multidão apenas se 
podia mover; e no meio das nuvens de poeira que levantavam as 
doudejantes valsas e as arrastadas contradanças, exalavam-se os 
doces perfumes das flores que formavam os lindos ramalhetes das 
damas. Os refrescos e entretenimentos do estômago foram 
distribuídos com profusão e ordem admirável. 
 
Estimo em mais de 3.000.000$ o produto líquido dessa filantrópica 
reunião. 
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Não está abandonado o plano de um novo teatro. Pelo contrário, em 
vez de um é muito provável que tenhamos dois, graças à boa 
disposição geral dos espíritos, ao gosto que entre nós se tem 
desenvolvido para os espetáculos cênicos, e ao patriotismo que vai 
aparecendo entre os capitalistas do Rio de Janeiro. 
 
A ideia de um teatro digno da capital do Rio de Janeiro preocupa o 
governo, e a de um teatro provisório, destinado a servir enquanto o 
primeiro se for com vagar, e portanto com perfeição, e sem grande 
sacrifício construindo, está formulada, e pode-se dizer que 
realizada. Sobre o plano do primeiro abrir-se-á um concurso entre os 
arquitetos europeus; e para a empresa do segundo é este o projeto: 
 
Formar-se-á um capital de 100.000.000$, representado por 200 ações 
de 500.000$ cada uma. Os acionistas serão indenizados do 
empréstimo que fizerem com o usufruto de cadeiras e de camarotes, 
na razão do número de suas ações. Os de uma ação gozarão de uma 
cadeira por espaço de três anos, ou por 300 representações se não 
houver este número durante aquele período. Os de três ações terão 
um camarote da terceira ordem; os de quatro, um da primeira; e os 
de cinco, um da ordem nobre. Devendo a plateia conter 1.200 
lugares, e cada ordem 30 camarotes, fica grande espaço para o 
público em geral, porque pretende-se não admitir mais do que 100 
acionistas de plateia, e mais do que 10 em cada ordem de camarotes. 
 
Este plano de teatro provisório tem por si a aprovação das pessoas 
mais influentes, mas ainda não há opinião decidida sobre o local. 
Querem alguns que seja na Praça da Constituição, e parece que 
assim se resolverá. Não vejo mesmo lugar que possa entrar em 
concorrência com aquele, excluído o Campo da Aclamação, onde se 
deve levantar o novo monumento. 
 
O Sr. João Le Long, delegado em Paris da população francesa no Rio 
da Prata, publicou naquela capital, em princípios do mês passado, 
uma brochura sobre a questão dos tratados Le Prédour, na qual 
transcreve uma carta dirigida pelo Sr. Southern, ministro inglês em 
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Buenos Aires, ao Sr. Gore, encarregado de negócios da Inglaterra em 
Montevidéu. 
 
O Sr. Le Long, que declara ter em seu poder a carta original, 
transcreve-a na sua brochura para mostrar à Europa a opinião que o 
Sr. Southern forma de Buenos Aires, no momento mesmo em que o 
General Rosas o enche de presentes, lhe dá uma casa para morar, 
põe os seus agentes à sua disposição, e lhe prodigaliza mil atenções. 
Eu vou trasladar a mesma carta da brochura do Sr. Le Long para as 
colunas do Jornal do Comércio, a fim de mostrar ao Brasil o mesmo 
que aquele senhor mostrou à Europa, e para que pela opinião do Sr. 
Southern se conheça quais são as intenções de Lord Palmerston a 
nosso respeito, qual o pensamento insólito que dita as violências do 
cruzeiro inglês. 
Leiam todos os brasileiros: 
 
“Buenos Aires, 30 de julho de 1850. 
 
Meu querido senhor. – Depois que vos escrevi, recebi pela Fama a 
vossa carta e o Comércio. Conto que tereis recebido o cesto de caça 
que vos mandei pela Nueva Carmen. 
 
Não quiseram deixar ir um só passeio no W. J. Pease, nem morto 
nem vivo. E contudo pedi que deixassem ir o Sasini. A ordem era 
rigorosa; estou certo que Ximeno a teria infringido para servir-me, 
se a tanto pudesse ousar. Não o podia fazer sem que isso se 
soubesse, porque tanto eu faço sabe-se logo. 
 
Como sou aqui o único ministro, esta posição me põe muito à vista. 
Sempre que consigo alguma coisa, não faltam pessoas invejosas que 
disso se prevaleçam para falarem de mim. Pelo menos é o que 
dizem as mulheres. É a resposta que me dão quando me torno 
importuno, e nisto há sua verdade. Basta que eu vá três vezes 
seguidas a uma casa para que a reputação de todas as moças se 
perca por um mês; digo por um mês, porque não há nódoa que dure 
além daquele prazo, embora seja de roubo ou mesmo de morte. 
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... Buenos Aires é um porto feio, incômodo, meio civilizado, 
verdadeiro porto de aldeia, conquanto queira ser porto de mar, 
cidade com um mercado onde se acha reunido um montão de 
lavradores, que não residem em suas herdades, que possuem 
vastíssimas estâncias, entregues a capatazes que vivem de sangrar e 
matar gado para venderem os couros. 
 
Corre aqui que Hudson se retirou da cidade (Rio de Janeiro) e se 
embarcou em um dos vasos de guerra. 
 
Creio realmente que Lord Palmerston tem intenção de castigar os 
brasileiros. Presumo que quer conseguir um melhor estado de coisas, 
fazendo passar os brasileiros pelo fogo, assim como pelo fogo se dá à 
ferradura a sua verdadeira forma. É um novo método de bem selar e unir as 
relações políticas. 
 
Sois muito feliz em ter por companheiro a M.C.; não há ninguém em 
Buenos Aires que lhe possa ser comparado. Faz-me grande falta o 
Almirante Le Prédour. Gore gosta demais de falar das mulheres, e é 
frívolo; é, porém, moço de coração divertido e cordial. Perdoe-lhe o 
falar das queridas mulherzinhas, porque, nos países espanhóis, não 
há realmente outra coisa de que valha a pena a gente ocupar-se. 
 
Quanto ao peixe destinado ao príncipe judeu, se vier, venha dirigido 
a ele diretamente. Ximeno manda-me imediatamente todo o peixe 
que vem para mim, e conquanto eu consinta em contrair esta 
obrigação por aquilo que é para mim, não tenho o menor desejo de o 
fazer para obsequiar o judeu. 
 
Aí vos mando umas línguas, e com prazer vos remeterei algumas 
das que o governador me costuma mandar com profusão. Sei, 
porém, que lhe será agradável que eu lhas peça em vosso nome e 
vou-o fazer incontinenti. 
 
H. SOUTHERN”. 
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Corre de plano que na reunião que houve quinta-feira passada 
combinaram os oposicionistas no seu programa e resolveram dá-lo à 
luz da publicidade. Consta-me que não se acharam presentes os 
senhores Costa Ferreira, Alencar, Chichorro, Urbano e Otonis: se o 
não comparecimento de todos estes senhores foi ocasional ou 
voluntário, é o que ignoro. 
 
As ruas Direita e do Ouvidor foram hoje atravancadas por um 
caixão-monstro, puxado por oito juntas de bois e 24 homens 
munidos de bulhas, espeques e outros instrumentos. Pesava o tal 
caixão 10 toneladas e continha um prelo mecânico pertencente ao 
Jornal do Comércio, que já possuía três. Gastou o tal monstruoso fardo 
três dias para vir do guindas-te grande do Arsenal de Marinha à 
Rua do Ouvidor; e se não fora o valioso auxílio do Arsenal, quando 
teria ele chegado ao lugar do seu destino? Este novo prelo, de uma 
construção inteiramente nova, dizem-me que imprime 6.000 
exemplares por hora. 
 
O trânsito pela Rua do Ouvidor, defronte desta tipografia, ficou por 
algumas horas quase interceptado: mas não estava nas mãos do 
proprietário do prelo evitá-lo, visto que a máquina vem já armada, 
porque os construtores assim o julgaram necessário. Foi, portanto, 
um incômodo que a população terá desculpado, como desculpa 
muitos outros a que todos os dias é obrigada. 
 

Jornal do Comércio de 24/8/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA OITAVA CARTA 
 

Corte, 30 de agosto de 1851: 
 
A sociedade fluminense está a tal ponto atacada da febre dançante e 
fascinada com os prazeres da comédia dos bailes, que começo a 
recear pela saúde e felicidade das belas, pelos fundos dos pais e pelo 
crédito comercial de muitos elegantes. Creio que dou a medida do 



405 

 

esto bailarino da Corte do Rio de Janeiro, nesta quadra excepcional, 
dizendo que o preço das luvas de pelica teve um aumento de mais 
de 50 por cento, e que ainda pelo custo fenomenal de 3.000$ cada 
par, é difícil encontrar esse artigo de impreterível e perdurável bom 
gosto. Só as neveiras do previdente Francioni resistem a esse 
prodigioso consumo, e não há ver-lhe o fim. Quando a sede de 
privilégios domina a todos os empreendedores, de sorte que poucos 
países haverá em que a indústria seja tão privilegiada como no 
Brasil, admira como não tem aparecido algum pretendente ao 
monopólio das luvas de pelica. Se não é impossível imitar a 
perfeição dos luveiros franceses, asseguro que a indústria das luvas 
de pelica, cuja matéria-prima abunda entre nós, seria uma das mais 
úteis e lucrativas. 
 
Voltemos, porém, ao nosso propósito, que não é decerto tratar agora 
de inovações industriais. É digno de uma cançoneta o heroísmo com 
que o nosso belo sexo suporta o violento exercício coreográfico de 
dois, três e seis bailes por semana. Está acima de toda a poesia, 
quanto mais da minha rude prosa, a palidez dessas sedutoras 
fisionomias, o amortecimento desses olhos feiticeiros, o descorado 
desses lábios graciosos, vistos na manhã que sucede a uma noite de 
baile. Nem a Esmeralda da Notre Dame de Victor Hugo, envolvida 
em seus cabelos negros e encerrada nas lajes úmidas de uma cela, 
apresenta tão delicados traços, tão bela expressão do sofrimento 
moral e romântico. 
 
É porque a doudejante valsa, a estouvada polca e a cadenciada 
schottisch fatigam e embriagam, produzindo efeitos que semelham 
as agonias do sentimento e da paixão, que eu começo a desconfiar 
dos seus excessos, e, sem cantar a palinódia, tenho por humanidade 
e dever, e até por amor dos bailes, recomendar aos janotas que deem 
balanço às suas caixas quatro vezes por semana, e vou lembrando 
aos dândis, que não perdem folia, que atendam a que uma casaca do 
pano da exposição de Londres não é eterna, embora o Sr. Garnier as 
faça pelo módico preço de 84.000$. 
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Sábado passado tivemos o luzido baile da Lísia, cujo nome lhe 
assenta tão bem como de Direita à rua mais torta desta cidade; 
quarta-feira houve a festa dos nautas no Arsenal de Marinha, e o 
espetáculo teatral da sociedade Recreio do Comércio; anteontem 
teve lugar o aristocrático Cassino, que difere do Cassino italiano em 
que a sua posição, posto que linda, não é montanhosa, e em que a 
sua sociedade, posto que do grande tom, não conversa e joga 
somente, arrasta-se, salta e volteia como todas as outras de que a 
música é o principal excitante. A todas estas reuniões numerosas 
acrescentem-se os divertimentos dos salões particulares, e veja se, se 
não houver um armistício para esse lidar incessante, ou se os 
generais que presidem a esses combates de braço, perna e estômago, 
de olhos e corações, não souberem dividir as suas forças, onde 
iremos parar, se não é de temer uma quebra geral, tristes revezes e 
matéria vasta para os nossos dramaturgos. 
 
Esta semana foi uma semana digna da pena de Balzac. Desapareceu 
o símbolo da bandeira por que pleiteava um dos dois partidos em 
que se dividiram os amadores da cena do Teatro São Francisco. A 
dama a que estes cavaleiros serviam com denodo e desinteresse, a 
atriz de sua predileção, desapareceu... como, não sei! Desertarão 
para as fileiras dos Orsotistas esses heróis que ficaram tão 
desconcertados como o desenganado namorado das quartinhas? 
Tentarão vingar a triste decepção que lhes causaram, ou 
escarmentados voltarão a seus quartéis e pendurarão suas armas e 
armaduras teatrais? Eis uma grave questão para tema inesgotável 
desses pirilampos que vagueiam pelas plateias, bastidores e 
camarins de nossos teatros e teatrinhos, para os Camaradinhas, 
Montanhistas (!), Orsotistas, Martinhos, e os mais que se seguem. 
 
No mundo diplomático houve eclipse de uma das mais belas de 
suas estrelas... Nem todos os temperamentos podem suportar o 
calor ardente dos trópicos... Foi uma desgraça que sinceramente 
lamentamos: e bem que esteja pública e notória, e entregue às 
pesquisas policiais, minha pena não se atreve a referi-la, e sobre ela 
só lançarei a eloquência daquelas duas reticências. 
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Lembra-me, entretanto, um caso que há duas semanas devia ter 
contado, e que, como quase sempre acontece, omiti para não irritar 
os revisores do Jornal do Comércio, que há muito tempo, e sem muita 
razão, andam de candeias às avessas comigo. 
 
Sabe-se como os ingleses gostam de laranjas, que as comem desde as 
cascas até os caroços. Um boyzinho de quatorze anos, pertencente à 
guarnição de um dos recém-chegados vapores da carreira de 
Southampton, bispou, perto de certo camarote do dito vapor, um 
caixão de laranjas, depois de haverem largado desse porto. À meia-
noite, quando o rapazinho acabou o seu quarto, foi fazer uma visita 
aos dourados pomos. As luzes estavam apagadas, e o boyzinho nas 
suas apalpadelas bateu contra outro camarote. Mãos que tal fizestes; 
o inquilino, que, pelo que disse e fez, sonhava com a fuga de Helena, 
supôs que ia repetir-se o caso de Menelau, saltou da cama, e 
agarrando o raptor, bradou – aqui del-rei! – Acudiu gente e riram-se 
todos, vendo que o caso, então, era só de laranjas. 
 
A festa que teve as honras esta semana, em que completo os meus 
quarenta anos de cronista, foi a cerimônia do batismo do Imperial 
Marinheiro. Um brigue-barca não é coisa do outro mundo para quem 
já viu uma nau, muitas fragatas e corvetas caírem ao mar, mesmo 
nos estaleiros do nosso jovem Brasil. Mas ver um brigue-barca correr 
da terra para o reino de Netuno, em presença de SS. MM. II. e de sua 
Corte, em presença do madamismo fluminense e dos bravos da 
nossa armada, é sempre um espetáculo agradável e variado. Se ao 
atrativo que oferece uma reunião, assim composta, alegre e pacífica, 
se une a beleza do local e os arroubos da musa marcial, então nada 
mais falta para que o ato tome as proporções de um acontecimento 
curiosíssimo e divertido. Ora, nenhuma dessas condições que acabo 
de mencionar deixou de verificar-se no numeroso concurso que o Sr. 
Joaquim José Inácio reuniu outro dia no Arsenal de Marinha. 
 
Este estabelecimento naval, só por si, é um passeio aprazível; 
sempre o foi, e muito mais hoje com o gradil de ferro que borda o 
seu cais fronteiro à Ilha das Cobras, com a aleia que corre no mesmo 
sentido, e vai terminar no elegante pavilhão imperial, construído ao 
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lado oriental do estaleiro, e finalmente com o novo edifício adjacente 
à casa da intendência e contadoria da Marinha. As pessoas que 
tiveram convite especial e preferiram ver do alto e tranquilamente 
esta cena de movimento e confusão, porque, já o disse, olhava-se 
mais para a multidão do que para o Imperial Marinheiro, esses 
pejaram o salão e as janelas do novo edifício. Por baixo e do lado do 
estaleiro havia um pequeno estrado com teto de lona, onde se 
abrigaram os espectadores do sexo feminino que se temiam do sol, e 
não tinham entrada na plateia superior. Em torno do Arsenal e até a 
Ilha das Cobras, estava o mar coalhado de botes com seus toldos 
flutuantes e remos meio arvorados. A ilha, esta era literalmente uma 
pinha de povo em todos os lugares acessíveis. Contados os 
espectadores de aquém e de além mar, e os intermediários, 
concorreram para cima de 3.000 cabeças. Esta afluência explica-se 
pelo gosto que o povo tem para as festas militares, e pela escassez de 
entretenimentos que justamente mereçam o nome de públicos e 
gerais, não obstante a multiplicidade de bailes. 
 
O jantar dado no novo edifício a Suas Majestades e a um grande 
número de convidados, entre os quais o comodoro e mais oficiais do 
vapor de guerra norte-americano, foi um verdadeiro triunfo do Sr. 
Francioni; quase que posso dizer que teve o seu Marengo nessa 
batalha gastronômica. Os inimigos com que o afamado general teve 
de combater eram tantos, que formaram-se a dois de fundo em 
derredor da mesa de 76 talheres. A primeira fileira sentou-se e 
começou a fazer fogo de garfo, faca e copo; a segunda ia 
substituindo os primeiros combatentes, à medida que estes lenta e 
tardiamente se retiravam por cansados, ou para repartirem com os 
seus companheiros de armas uma parte da glória do combate. 
Durou a ação até às 6:30 horas, tendo começado às 5 horas. Honra 
seja feita à força gastronômica das duas nações: os americanos e os 
brasileiros mostraram-se igualmente fortes nesse dia. Os ferreiros de 
Lord Palmerston, segundo a expressão do Sr. Southern, não 
estiveram presentes. 
 
O Imperial Marinheiro quis mostrar-se valente e resistiu ao impulso 
que recebera para cair ao mar. Este ato de insubordinação arrefeceu 
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um pouco o regozijo geral, pelo desprazer que causara ao autor da 
festa; mas o arrefecimento passou logo, foi como a nuvem que 
apenas por instantes intercepta os raios de um sol brilhante. A festa 
teria menos uma surpresa, teria menos um episódio interessante, se 
as coisas corressem como de ordinário. A mestrança do nosso 
Arsenal teve mais uma ocasião de mostrar seus recursos, e em vez 
de uma só emoção de prazer houve duas, a segunda mais forte do 
que a primeira. O silêncio simpático e universal que sucedeu ao 
contratempo e as explosões unânimes com que foi aplaudido o 
triunfo que pouco depois obtiveram os nossos empregados provam 
o sentimento puramente brasileiro de que estava possuída toda essa 
multidão. Os oficiais norte-americanos foram os que primeiro e com 
mais fervor cumprimentaram ao digno inspetor do Arsenal de 
Marinha, cujo dissabor só se pode avaliar pela reação que nele 
manifestou-se ao ver o Marinheiro sulcando as ondas. 
 
Hoje há presunções de que aquele sucesso não fora natural: e 
procede-se a averiguações, que talvez demonstrem que não são 
essas presunções destituídas de fundamento. É o primeiro caso 
desse gênero que se dá no Arsenal da Corte. Noutros estaleiros, quer 
nacionais quer particulares, têm eles acontecido por diversas vezes. 
Na Bahia, houve o mesmo contratempo quando se deitou ao mar a 
fragata Baiana, as corvetas Defensora e Dez de Fevereiro, e a escuna 
Artilheira. A nau Pedro II, então Imperador do Brasil, encalhou logo 
ao cair ao mar. A grande galera Conceição Oliveira, depois charrua 
Dezesseis de Março, que foi o navio-almirante da Sabinada, teve a 
mesma sorte. No Pará, a fragata Imperatriz e uma outra do tempo 
do governo português não foram mais felizes. 
 
Se no mês de agosto, que para muitos foi, como diz o rifão, mês de 
desgosto, houve tanto movimento e folia, o mês de setembro não se 
anuncia menos estrepitoso, e tudo faz crer que será um dos mais 
animados. No dia 6, há um esplêndido baile, que dá o Sr. José 
Maxwell na sua bela casa de residência de Andaraí Grande. No dia 
7, temos a festa aniversária de nossa emancipação política, e 
inauguração dos chafarizes do multíplice encanamento das águas 
do Rio Maracanã. Alguns dias depois terá lugar o baile imperial. 
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Para esta grande festa já se veem os preparativos no paço da cidade. 
As salas foram novamente forradas e tapetadas. No pátio da 
portaria das damas estabeleceu-se um passadiço volante, para que o 
serviço do baile se faça sem incomodar os convidados. 
Exteriormente, e junto ao passadiço que atravessa a Rua da 
Misericórdia, está-se fazendo uma construção também provisória e 
para o mesmo fim. Algumas janelas têm de ser rasgadas para 
servirem de porta a este último passadiço. 
 
Como falei na solenidade do dia 7, devo lembrar uma providência 
que talvez não seja desacertada, e, se o for, relevem-na, porque não 
peço nada pelo conselho. Na parada do dia 14 de março, alguns 
guardas nacionais caíram no Largo do Paço, extenuados pelo calor 
ardente do meio-dia; não seria conveniente e possível que a parada 
tivesse lugar à tarde, para não fatigar demasiado a tão grande 
número de cidadãos em dia que todos querem divertir-se? 
 
Para que a semana que hoje acaba fosse em tudo e por tudo das 
mais célebres deste ano, coube-lhe a honra da publicação do tão 
falado programa da oposição e da discussão da lei contra os espiões 
na Câmara temporária. 
 
Não direi quais são os pontos essenciais do novo credo político da 
ilustre oposição, de que são órgãos os senhores Rodrigues dos 
Santos, Sales Torres Homem, Souza Franco e José Pedro Dias de 
Carvalho, porque o Jornal privou-me desse prazer, antecipando, a 
pedido não sei de quem, a publicação desse importante documento. 
Por ele se vê que as ideias de um progresso regrado têm ganho 
muito terreno: não porque eu tenha motivos para crer que os 
signatários do programa professam de há muito essas convicções, 
mas pela coragem que eles tiveram de as manifestar de um modo 
tão solene e aparatoso. 
 
Se eu fosse homem público, aderiria de boamente a esse programa, 
com restrições sobre o desenvolvimento de alguns pontos, e 
oportunidade de outros. A eleição direta é para mim a principal das 
reformas políticas de que carece o Império, e será uma desgraça, se a 
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nova Câmara não vier autorizada para realizá-la, isto é, para livrar-
nos da guerra civil da eleição primária e acabar com o sufrágio 
universal que hoje temos, dando-nos um corpo eleitoral que 
represente a inteligência e a propriedade do país, e não seja filho das 
cabalas do governo ou das facções. A descentralização, de que 
parece falar o programa, meramente administrativa, e tendo por fim 
tirar às províncias certas peias que estorvam, sem necessidade dos 
interesses da união, a solução dos negócios locais, também teria o 
meu voto, se eu pudesse aspirar às honras de salvador da pátria. 
Algumas providências que diminuam a desigualdade e vexações do 
recrutamento atual me parecem necessárias; umas, conservando-se 
o programa no terreno elevado das proposições gerais, não sei 
porque seus nobres autores desceram a uma medida, decerto 
secundária em um prospecto de reformas políticas, qual a que trata 
do castigo corporal da tropa de linha. Se refletirem que as primeiras 
nações militares ainda não julgaram conveniente dispensar esse 
meio de repressão militar, que até os Estados Unidos o empregam, 
não terão de renunciar a esses desejos, seguramente muito 
louváveis, mas incompatíveis com a manutenção da disciplina do 
exército? 
 
Pelo que tenho ouvido, o programa conta não poucos sectários no 
partido dominante, se o desenvolvimento de certas teses nele 
estabelecidas é tão restrito como se deve esperar do espírito de 
moderação de que deram prova os seus autores, proscrevendo as 
ideias exaltadas que pregoam algumas folhas oposicionistas. 
 
Tem esse programa, como todos os seus antecessores, um grande 
defeito, é não tratar das questões políticas, olvidar quase 
completamente as questões administrativas, que mais interessam 
aos cofres públicos, à sorte das classes operárias e à prosperidade da 
nossa lavoura. Entretanto, cremos que os ilustres oposicionistas que 
subscreveram esse manifesto político prestaram um relevante 
serviço ao país, opondo a autoridade de seus nomes às exagerações 
que se apregoam como voto de todos os adversários da opinião que 
hoje preside aos destinos do país. 
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A discussão da lei que regula o julgamento de certos crimes 
militares está esgotada. Havia, segundo me consta, da parte da 
maioria, desejos de ouvir maior parte dos membros da minoria, 
entre eles o Sr. Rodrigues dos Santos. Este senhor falou hoje, e antes 
dele falaram quatro ou cinco dos seus colegas; a matéria, já muito 
debatida no Senado, deve-se considerar exausta. 
 
É hoje indubitável que haverá prorrogação. Diz-se que irá até 15 de 
setembro. 
 
A chapa dos candidatos à senatoria por São Paulo não está ainda 
fixada, segundo é voz corrente. São candidatos os senhores Carneiro 
de Campos, Pacheco, Ramalho, Silva e mais algumas pessoas do 
partido dominante. A oposição parece que abandonará o campo; 
mas até o lavar dos cestos é vindima. 
 
Termino com uma triste nova. Faleceu hoje às 11 horas da manhã, e 
sepulta-se amanhã, pelas quatro horas e meia da tarde no cemitério 
de Catumbi, a mãe do muito conhecido e estimado Cônego Geraldo, 
oficial-maior da secretaria do Senado. Tinha 86 anos feitos a 14 de 
julho. Era senhora virtuosa, e digna por muitos títulos do amor que 
lhe consagrava seu extremoso filho. 
 

Jornal do Comércio de 31/8/1851. 
 

 
 

TRIGÉSIMA NONA CARTA 
 

Corte, 6 de setembro de 1851: 
 
Amanhã é o primeiro dia dos fastos brasileiros. A festa de 7 de 
setembro, o aniversário do heroico grito que soou nas margens do 
Ipiranga, é a primeira das fagulhas do Império americano. O 
entusiasmo deste dia cresce com o correr dos tempos, com as 
saudades dos principais autores desse famoso ato, que marcou a era 
da independência da pátria; a primeira geração da nossa liberdade 
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vai de dia em dia extinguindo-se, mas também com a morte 
extinguem-se os ódios, apaga-se a memória dos erros e fraquezas 
dos homens; fica e se perpetua a tradição dos feitos brilhantes dos 
primeiros patriotas. Hoje, mais um motivo se une às recordações 
saudosas dos patriarcas da independência para aquecer e inflamar o 
entusiasmo que desperta nos brasileiros o sol do dia 7 de setembro; 
este motivo, não é preciso que eu o diga, porque todos o sentem; 
que brasileiro há aí cujo coração se não comova, neste grande 
aniversário nacional, pelos perigos que correm nossos irmãos nas 
campinas do Estado Oriental e pelo denodo e religião com que esses 
bravos se votam à defesa da pátria? Se é sempre um dia de emoções 
este o mais santo do nosso calendário político, no momento atual em 
que o pavilhão auriverde tremula além de nossas fronteiras para 
vingar as ofensas da pátria e sustentar seus direitos, essas emoções 
devem ser e são decerto mais gratas e apaixonadas. 
 
Também, a cerimônia nova que este ano aparece nesta festa nacional 
não podia ser nem mais tocante, nem mais risonha, nem condizer 
melhor com o grande fim do brado do Ipiranga – a felicidade dos 
brasileiros. Amanhã, a uma hora da tarde, quando romperem as 
salvas nacionais, terá lugar a inauguração popular do vasto 
encanamento de Maracanã. Nesse momento os cristalinos e 
abundantes mananciais da Tijuca, por uma rede de numerosos 
condutos, virão oferecer-se em todos os pontos da cidade à 
população fluminense, e com sua frescura e riqueza simbolizar a 
pureza dos sentimentos que animam neste dia a todos os brasileiros, 
e a fertilidade deste oásis americano. 
 
A poderosa Inglaterra, cujo governo tantas exportações nos tem 
arrancado, em nobre, justo e refletido ressentimento contra seus 
insultos e atentados, a poderosa Inglaterra ainda não tem na sua 
capital, na cidade do Hyde Park um aprovisionamento de água como 
atualmente possui a cidade do Rio de Janeiro. Ainda em maio deste 
ano apresentava o ministro Sir Jorge Grey um projeto tendente a 
acabar com os privilégios de várias companhias encarregadas desse 
serviço, confiando-o a uma só empresa, sob direta e ativa inspeção 
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do governo. E mesmo depois desse melhoramento, a rainha dos 
mares terá nesta parte de invejar a sorte do gigante americano. 
 
O Sr. Coronel Frias, que teve a fortuna de ligar seu nome a este 
monumento de utilidade pública, o digno ex-inspetor das obras 
públicas, deixou-nos assentadas as bicas em vários pontos das ruas 
de Matacavalos, dos Ciganos, do Cano, do Hospício, da Alfândega, 
do Sabão e Direita. Seu ilustrado e zeloso sucessor, o Sr. Coronel 
Antônio Joaquim de Souza, auxiliado pelo Sr. 1º Tenente de 
Engenheiros Antônio Pedro de Monteiro Drumond, prosseguiram 
com igual fervor nessa grande obra, e realizaram o anelo do nobre 
Ministro do Império e do público, dando prontos para a festa de 
amanhã os dois novos chafarizes dos largos do Valdetaro e da Lapa, 
e espalhando mais 21 bicas pela Rua Nova do Conde, Largo da 
Providência, Rua das Flores, do Saco, do Areal, do Senado, do 
Hospício, do Cano, da Assembleia, da Misericórdia, de D. Manoel e 
dos Pescadores. O chafariz do Largo do Moura, que só possuía duas 
bicas, alimentadas pelo aqueduto da Carioca, foi dotado com mais 
um par, e todas quatro são agora abastecidas pelo encanamento 
geral de Maracanã. 
 
A cidade do Rio de Janeiro já se pode hoje chamar a cidade das 
náiades, e mais direito terá a essa ficção mitológica quando o seu 
solo e asseio forem tidos em melhor conservação, e por isso faço 
votos para que a empresa dos engenheiros Rivère e Bonini, ou 
qualquer outra do mesmo gênero, seja levada a efeito. 
 
O aniversário da nossa emancipação política será hoje festejado não 
só com o cintilar das baionetas, o estampido dos canhões e os 
acordes marciais, não só com a pompa militar e as galas da Corte, 
mas ainda com a alegria e as bênçãos da pobreza por tão assinalado 
benefício. Sitienti populo foi a legenda que o imortal fundador do 
Império mandou inscrever na fachada do chafariz de Matacavalos; 
sitienti populo foi o filantrópico pensamento que o Sr. D. Pedro II fez 
realizar no ano em que vamos; sitienti populo é a bela inscrição que 
em todos os alvergues se traduzirá amanhã na linguagem própria 
do coração de um povo bom e amigo do seu soberano. 
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Louvores ao governo imperial, louvores aos seus diligentes e hábeis 
empregados pelo bem que fizeram à população fluminense, 
preservando-a do flagelo da seca, dando-lhe hoje um espetáculo tão 
útil e divertido. 
 
Expliquem como quiserem os nossos fisiólogos sociais, é uma 
verdade fundada em fatos inumeráveis, confirmada por uma série 
imensa de circunstâncias – que a população fluminense está atacada 
de uma febre que lhe dá para aborrecer as eternas e banais 
discussões políticas, para viver distraída e contente, tocando, 
cantando e dançando. Vede a atividade que vai pelos 
estabelecimentos do bom-tom, a dobadoura em que andam, sem ter 
mãos a medir, todos os artistas da indústria bailarina, os sintomas 
de um sofrimento moral e romântico que apresentam as belas, o 
delírio dos dândis e as preocupações dos janotas. Estamos em uma 
época verdadeiramente excepcional; não se fala, não se pensa, não se 
sonha, não se trabalha senão em bailes. As ocupações sérias da vida, 
se não param, é porque seguem o seu movimento natural, porque 
sem elas o dia se tornaria insuportável, porque servem para esperar 
sem grande tormento a volta da noite e dos prazeres da véspera. 
 
“Quando é o baile de fulano? a que reunião vai hoje?” é a pergunta 
de todos e de todas as horas; substituiu esta outra interjeição muito 
cediça e aborrecida: “Que novidades há?” Outrora um baile era 
quase tão raro como achar-se uma moça com veleidades de ser 
freira; hoje o maior embaraço é escolher entre os saraus que há na 
mesma noite, ou conciliá-los entre si e com vários outros 
passatempos diurnos e noturnos. 
 
Uns tremem pela reação horrível que já se lhes antolha, que lançará 
esta hoje risonha e efervescente cidade em profunda inércia e 
tristeza. Outros temem os excessos do romantismo, uma revolução 
nos costumes e a ruína de muitos. Eu tenho por pânicos os temores 
de uns e outros. 
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A febre dançante há de remitir, porque são ocasionais as causas que 
a produziram e mantém de alguns meses a esta parte. Mas o Rio de 
Janeiro não há de retrogradar para esses tempos sonolentos em que 
se passava a noite a jogar a bisca, ou a fazer cruzes na boca ouvindo 
histórias da carochinha. Por mim ao menos, não receio esse ataque 
de estupor, enquanto a inimitável e impagável Campestre tiver por 
anfitriões o previdente Sr. Desembargador Miranda e o caprichoso 
Sr. Fialho. 
 
Também não enxergo esse perigo no fervor dos bailes, nem sob o 
ponto de vista financeiro, nem em relação aos costumes, uma vez 
que os pastores cuidem de suas ovelhas, a liberdade dos salões não 
transcenda dos limites atuais, e ninguém se exponha à merecida 
sorte de Ícaro. 
 
Que os bailes são utilíssimos à indústria, dizem-no e o provam com 
os seus borradores os feudatários do mundo elegante; mas eles 
também pulem os costumes, e preparam, pelo exemplo, a elevação 
das sociedades deserdadas, concorrendo assim para a civilização 
popular, como eu a entendo. Há mesmo quem pretenda que a 
educação das mulheres não se pode operar sem os bailes; que as 
mulheres criam-se no salão, como o general no campo da batalha, 
como o homem de ciência no gabinete, como o homem de Estado 
nos escritórios de jornal e nas discussões da tribuna. 
 
O programa dançante da semana foi realmente pomposo. Segunda-
feira, sarau em casa do Sr. Deputado Pereira da Silva; ontem, em 
casa de outro parlamentar, o Sr. Justiniano José da Rocha; hoje, em 
Andaraí Grande, daqui a duas léguas, o baile do Sr. José Maxwell; 
afora as reuniões de que não tenho notícia, outras que não menciono 
por serem muito circunscritas, e algumas porque são periódicas e se 
anunciam pelos jornais. 
 
O sarau de que primeiro falei foi uma das reuniões mais divertidas e 
de mais gosto que tem testemunhado o Rio de Janeiro. Neste gênero 
de divertimentos não é só a grandeza e a profusão que se apreciam. 
A arte e a delicadeza que a eles presidem, o brilhantismo dos 
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concorrentes, a alegria e a animação que os anfitriões da festa sabem 
inspirar na sociedade que reuniram em torno de si, são as condições 
indispensáveis que podem tudo por si e sem as quais a comédia do 
salão torna-se fria e monótona. 
 
Gosto, brilhantismo, atrativos de mais de um gênero, fervor sagrado 
não faltaram nos hóspedes e nos convidados da reunião da Rua 
Direita. O belo sexo apresentou-se fascinante, misturando com suas 
graças naturais as mais peregrinas galas, e com seus risos o doce 
aroma de delicados e lindos ramalhetes. A dança e o canto, e nos 
curtos intervalos, o passeio e o diálogo, fizeram que as horas 
passassem como instantes. 
 
O Sr. Pereira da Silva com sua respeitável senhora saem no paquete 
deste mês para a Europa, onde se pretendem demorar até alguns 
meses do ano próximo. É uma viagem de distração e de saúde; mas, 
não obstante, o talentoso parlamentar e o ilustrado escritor há de 
achar ocasião de ser útil ao seu país e de aumentar o cabedal de seus 
conhecimentos. 
 
O sarau de segunda-feira foi dado pelo estimável fluminense em 
despedida aos seus amigos e colegas. Esta circunstância devia muito 
concorrer para o extremoso porfiar em afeto e alegria que distinguiu 
a sua bela reunião. Como se o nosso compatriota se quisesse 
recordar da poesia nacional e das imagens sedutoras do nosso solo, 
teve o Sr. Amat a complacência de cantar ao violão algumas das 
composições pastoris do nosso distinto vate o Sr. Dr. Antônio 
Gonçalves Dias, as quais foram ouvidas com aquele encanto e 
ternura que inspiram a música e a poesia brasileiras. 
 
O grumete, enquanto descansa, desfia estopa – é anexim que 
aprendi outro dia na função do Imperial Marinheiro. O meu mais 
prestante Argos, apenas terminou a penosa tarefa do dia, largou-me 
ontem uns apontamentos que só hoje pude decifrar, e foi-se para o 
segundo sarau de que já fiz menção. Eu a escrever e ele a colher, 
estamos no caso do grumete, e merecemos desculpa quando 
fraquearmos. Mas as desculpas que ora peço não são para esta 
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semana, que ninguém há aí mais informado do que eu sobre todos 
os seus sucessos curiosos e importantes; e escrevo de retina como se 
visse. 
 
Foi a semana dos saraus parlamentares; segunda-feira um, ontem 
outro. Este foi também brilhante, e creio que mais numeroso, por 
que o novo e belo edifício assim o pedia. Uma reunião em casa de 
um político tão extremado e extremoso, em casa de um homem que 
tomou a si a árdua tarefa de defender pela imprensa as convicções 
do seu partido, e de repelir os ataques feitos a todos os seus 
adversários, era de esperar tivesse uma só cor política, e esta muito 
carregada. Assim não aconteceu, graças à tolerância que vai 
aparecendo, senão em todo o Brasil ao menos no Rio de Janeiro. E 
por que confundir os indivíduos com os princípios, e como se 
repelem estes, odiar aqueles? Esse estado não é bárbaro e fatal à 
fraternidade dos brasileiros? Essa intolerância não prova que os 
nossos partidos não se distinguem pela divergência dos princípios 
que apregoam, mas pelos ódios individuais, pelas ambições pessoais 
de seus membros?... 
 
Mas voltemos à aprazível reunião do Sr. Dr. Rocha. 
 
Foi ela consagrada à deputação de Minas Gerais, que lá se achou em 
peso e de ponto em branco. A casa, recentemente construída, com 
parcimônia e gosto, decorada com a mesma simplicidade e arte, 
mostrando por seus quadros e por algumas de suas disposições que 
o seu proprietário é um homem de Letras, que sabe conciliar seu 
reconhecido amor aos livros com as distrações e gozos do mundo 
material, a novidade e belo aspecto do edifício davam imenso realce 
e vida à reunião já em si animadíssima e luzida. Talvez seja o 
primeiro baile que se dá em Catumbi depois que aí se estabeleceram 
os Campos Elísios. Havia um não sei que de vago e estranho nessa 
alegria delirante, nesse movimento agitado dos vivos junto à 
habitação dos mortos, que dava-lhe uma ilusão toda nova e 
particular, e poucas imaginações deixariam de sofrer a sua 
influência. 
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O Sr. Dr. Rocha não era ontem o escritor extremoso de uma 
parcialidade política, era um cavalheiro igual e risonho para com o 
político e o indiferente, para com o amigo e o adversário, para com 
todos que o obsequiaram e foram por ele obsequiados concorrendo 
à sua reunião, que aliás não foi inspirada por um sentimento de 
todo extreme das afeições políticas. 
 
A empresa de um teatro provisório parece que não nasceu debaixo 
de boa estrela. Depois de mil projetos e combinações, assentou-se no 
plano de associação que foi publicado; e quando se esperava que 
tudo daí por diante corresse suave e naturalmente, porque o anelo 
por um novo teatro era geral, para se dar uma condigna recepção 
aos artistas italianos que são esperados a todo o momento; quando 
parecia que estava passado o Rubicon, sobrevêm o desgosto e a 
divergência. 
 
Muitos estão prontos a concorrer para um teatro, mas recusam por 
causa do local. Este vê no Campo da Aclamação, que é o ponto 
escolhido, a causa da decadência da empresa, pela distância em que 
fica da parte da população que mais frequentava o Teatro de São 
Pedro de Alcântara; este acrescenta a esta razão o presságio 
assustador das recordações que estão ligadas àquela praça. E por 
estas e outras razões, ainda não foi possível realizar nem talvez 
metade das duzentas ações de 500.000$ em que se orçou a despesa 
da construção de um teatro provisório. 
 
Consta que o proprietário da tipografia e periódico Brasil cedeu à 
oposição do programa que foi há dias publicado nesta folha, a 
propriedade do sobredito periódico, e que este aparecerá para a 
semana com o título de Reforma, e investido do caráter de órgão dos 
propugnadores do novo programa. Diz-se mesmo que os principais 
redatores do futuro órgão oposicionista serão os senhores S.T. e T.G. 
 
Correu nestes últimos dias que os senhores Ferreira Pena, Arcebispo 
da Bahia e J. A. de Miranda se apresentarão como candidatos à 
eleição de senador pela província do Alto Amazonas. 
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Os médicos assistentes do finado Paula Souza, os senhores Drs. 
Costa e José Maurício, em respeito à memória do ilustre brasileiro, e 
em atenção à sua respeitável família, recusaram a remuneração de... 
500.000$ que por seus assíduos cuidados lhes oferecera a viúva. Os 
médicos que assistiram a diversas conferências, os senhores 
Valadão, Meireles, Jacinto e José Bento, tiveram igual procedimento. 
O Sr. Ezequiel também não quis paga dos medicamentos que 
fornecera, na importância de mais de 200.000$. A Irmandade da 
Ordem Terceira de São Francisco de Paula mostrou-se igualmente 
generosa, recusando indenização da parte das despesas do enterro 
que fizera à sua custa. 
 
Da Irmandade de São Francisco de Paula não é este o primeiro ato 
de caridade que a recomenda; ela, assim como a Santa Casa da 
Misericórdia, tem do mesmo modo procedido com outras famílias. 
Ainda outro dia, esta última corporação deu jazigo gratuito no 
Campo Santo do Hospício de Pedro II ao corpo do honrado e 
estimável Brigadeiro Vicente Antônio Buys. 
 
Aqui faço ponto final, recomendando-lhe que não deixe de ler o 
discurso que o Sr. Deputado Carvalho Moreira recitou perante Sua 
Majestade o Imperador, como órgão da Câmara a que pertence, no 
memorável dia 4 de setembro. É ao mesmo tempo a expressão de 
um poeta e de um filósofo; o pensamento político e a afeição do 
súdito e o patriotismo do brasileiro aparecem aí com cores novas, 
com a mais elegante forma e delicada expressão. 
 
Faleceram: 
 
Em 30 de agosto – 20 pessoas; 
Em 31 de agosto – 18 pessoas; 
Em 1 de setembro – 22 pessoa; 
Em 2 de setembro – 21 pessoas; 
Em 3 de setembro – 23 pessoas; 
Em 4 de setembro – 25 pessoas, sendo 1 de febre amarela; 
Em 5 de setembro – 23 pessoas, sendo 1 de febre amarela. 
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Jornal do Comércio de 7/9/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA CARTA 
 

Corte, 13 de setembro de 1851: 
 
Notícias do Sul e encerramento das augustas Câmaras não podiam 
deixar de dar a esta semana uma fisionomia política, e torná-la uma 
das mais ativas e interessantes. Mas estas novas e vivas impressões 
em nada prejudicaram a concorrência e fervor das folias noturnas, ça 
va sans dire, dos multíplices e incessantes bailes. Muito ao avesso 
disso, foram-lhes de um grande auxílio, caíram sobre as almas, os 
corações e os sentidos que animam, que se apaixonam e que gozam 
os prazeres espirituais e físicos dessas regiões brilhantes, como 
benéfico orvalho sobre viçoso canavial. Dizem as autoridades 
competentes, e entre elas o Sr. Dr. Paula Cândido, que a guerra, em 
vez de diminuir, faz crescer a verba dos nascimentos, porque o amor 
excitado pelo fogo e perigos dos combates torna-se mais produtivo. 
Os bailes, as reuniões festivas, ao menos, nesta risonha e divertida 
cidade, estão no mesmo grau de afinidade para todas as sensações 
fortes e apaixonáveis. Os sucessos que estimulam a fibra popular, 
que despertam a curiosidade pública e entretém o movimento e a 
vida durante o dia, requintam o amor da música, obram sobre esses 
corpos saltitantes como o gás sobre os balões aerostáticos, e 
oferecem novos temas e sainetes para as práticas que preenchem os 
entreatos dessas comédias no gosto da reação contra os 
dramaturgos. 
 
Disse que as últimas e lisonjeiras novas do nosso exército e dos 
exércitos aliados, e o encerramento parlamentar com todas as suas 
necessárias consequências são os eventos que nesta semana mais 
dominaram a atenção pública, sob a luz solar; sublinho estas 
palavras para que se não esqueçam de que à noite, sob a luz sideral 
ou lunar, não há sucesso cujo rumor e importância sobrelevem o 
ruído e as fascinações das festas dançantes, filarmônicas e 
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dramáticas. A quadra atual há de ter lugar distinto na nossa história 
filosófica, política e industrial e será denominada – a estação da 
alegria, da graça e do luxo. – O Instituto Histórico e Geográfico do 
Brasil não consentirá que se esconda nas dobras do esquecimento, e 
se confunda com essas épocas de monotonia e frieza, cuja lembrança 
ainda me faz bocejar e adormecer, este período de ouro com que 
estreamos a segunda viagem do século XIX. Se o Sr. Porto-Alegre, 
mergulhado nas abstrações do seu poema do Brasil, duvidar da 
veracidade deste ponto da história coeva, fico que o Sr. Varnhagen, 
que também lá está, e que como eu tem no budget do seu tempo 
uma verba para os passatempos divertidos e inocentes, há de salvar 
a glória e o renome do ano de 1851. E eu provarei a um e a outro que 
o fato é digno de uma página histórica. 
 
Que agitação pacífica, que viva curiosidade se manifestou 
anteontem e ontem à chegada dos vapores do Rio da Prata e do Rio 
Grande! Que regozijo, que entusiasmo quando se soube que o bravo 
exército imperial já pisava o território oriental, que o estandarte 
auriverde tremulava garboso e triunfante no Paraná, no Uruguai, no 
Rio da Prata, que os inimigos da pátria, os instrumentos da tirania e 
da barbaridade se viam abandonados, batidos, reduzidos às mais 
críticas circunstâncias! 
 
Rosas e Oribe abusaram indignamente da nossa moderação e 
paciência, ameaçaram-nos insultaram-nos, vexaram, assassinaram e 
roubaram aos nossos compatriotas estabelecidos na campanha do 
Estado Oriental. Mas enfim, extravasou-se o cálice do sofrimento, e 
o que a voz da razão e os sentimentos da humanidade não puderam 
conseguir pelos meios pacíficos, as armas imperiais vão arrancar 
pela força irresistível de nossos bravos. O território nacional, a vida 
e a propriedade de nossos concidadãos vão ser vingados, e com a 
causa do Império serão salvas a independência, a liberdade e a 
civilização das povoações do Prata, que viviam oprimidas, 
sequestradas do mundo civilizado pelo tirano de Palermo e pelo seu 
perverso lugar-tenente. 
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Ó! que entusiasmo haverá mais santo do que o do povo brasileiro ao 
ver o déspota sanhudo que ameaçava o Império com uma vingança 
nefanda, se ousássemos contrariá-lo no seu plano de conquista de 
Montevidéu, e recusar-lhe aviltantes e injustas satisfações, hoje 
trêmulo e humilde, suplicando aos pés da Grã-Bretanha, que ainda 
há pouco também ludibriava, para que lhe sustente a cadeira 
ensanguentada em que se ele senta, e da qual ordenou e presenciou 
com prazer infernal o açoite, ou o assassinato de todos os seus rivais 
e de inúmeros argentinos de um e outro sexo que por qualquer 
motivo incorreram em suas iras ou suspeitas. 
 
E esse perverso e servil Oribe, que há tantos anos tala e rega de 
sangue o solo de sua pátria, para escravizá-la ao domínio de Rosas, 
que tem arruinado e levado à desesperação os estancieiros 
brasileiros, e perturbado incessantemente a tranquilidade de nossas 
fronteiras; de que desprezo não é merecedor esse maléfico 
instrumento do déspota de Buenos Aires, quando escarnecidas 
todas as suas bravatas, e desesperando de sua posição, se curva ante 
os representantes da França e da Grã-Bretanha para que lhe valham, 
ou ao menos prestem os seus vasos de guerra para levá-lo e sua 
gente a Buenos Aires! 
 
Efetivamente a posição em que se acha esse pro-cônsul do ditador 
de Buenos Aires é a mais desesperada possível. O General Conde de 
Caxias marcha à frente de uma força de 12.000 homens, e no dia 4 
do corrente entrou no Estado Oriental, onde a esta hora terá feito 
junção com o General Urquiza, que o esperava acampado no arroio 
de Salsipuedes, sobre a margem direita do Rio Negro. A nossa 
vanguarda, composta de 2.500 cavaleiros e comandada pelo bravo 
rio-grandense David Canavarro, já dias antes tinha passado as 
nossas fronteiras, e parou em sua marcha para esperar o general-em-
chefe com o grosso do exército. Reunidos os exércitos aliados, 
atravessarão o Rio Negro e irão velozes ao encontro de Oribe que se 
acha acampado em São José com um exército quase todo de 
soldadesca argentina, e cuja força não se pode hoje bem estimar 
pelas defecções e deserções que tem sofrido. Era há pouco 
computada em 9 a 10.000 homens, e talvez hoje não exceda de 6.000. 
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Oribe não pode resistir ao número e a valentia dos exércitos 
comandados pelos prestigiosos generais Conde de Caxias, Urquiza e 
Garzon, e nem poderia fugir senão pelo Rio da Prata para abrigar-se 
em Buenos Aires, e aí correr a sorte do seu despótico amo. O 
Jaguarão, que é a fronteira mais meridional do Império, e por onde 
se pode chegar facilmente até ao coração da província do Rio 
Grande, é defendido por uma divisão de 5.500 homens ao mando do 
Brigadeiro Fernandes. Esta divisão cooperará oportunamente com o 
corpo principal do exército brasileiro e as forças entrerianas e 
orientais, que descem do Rio Negro para a costa. Atacado deste 
modo pela frente e pela retaguarda, hostilizado pelos defensores da 
praça de Montevidéu e de suas posições avançadas, Oribe não tem 
refúgio algum no Estado Oriental, e há de sucumbir ou render-se. 
 
Ele bem o compreendeu, quando recorreu ao Sr. Gore, ministro da 
Inglaterra em Montevidéu, alegando, por intermédio do seu 
representante D. Carlos Villademoros, que desejava evitar 
derramamento de sangue, e sob este fementido amor da 
humanidade lhe pediu que os vasos de guerra britânicos 
defendessem a sua passagem para Buenos Aires. Era a sua única 
salvação e se a consegue, levaria a Rosas a melhor gente do exército 
argentino, com a qual poderia este verdugo retardar por mais tempo 
e tornar mais sanguinolenta a sua queda, que necessariamente há de 
seguir-se ao brado vitorioso do Império, dos Estados do Uruguai, de 
Entrerios e Corrientes. Felizmente o governo inglês parece ter 
compreendido que era do interesse seu e de todos, da humanidade e 
da civilização, o triunfo da causa que pleiteamos no Estado Oriental, 
e que não tinha o direito de impedir o desagravo das graves ofensas 
que temos recebido de Oribe. E, ou fosse porque instruções neste 
sentido tenham sido mandadas por Lord Palmerston, como se 
acreditava em Montevidéu, ou fosse porque na falta de ordens 
positivas em contrário o Sr. Gore receou tomar sobre si a 
responsabilidade de uma injustificada intervenção, o certo é que 
cedeu prontamente às reclamações dos representantes do Brasil, 
Entrerios e Corrientes, e a irrisória filantropia de Oribe não influiu 
em seu espírito senão por alguns instantes. 
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O Prata, o Uruguai e o Paraná estão fortemente defendidos contra 
Rosas e seu lugar-tenente pelas esquadrilhas de Corrientes e 
Entrerios, e pela divisão naval brasileira, de que é chefe o intrépido e 
atilado Grenfell. Esta nossa divisão compõe-se dos vapores Afonso, 
Recife, Pedro II e Golfinho; da fragata Constituição; das corvetas D. 
Francisca, Euterpe, União, D. Januária, Bertioga, Baiana e Berenice; dos 
brigues Éolo, Capiberibe e Calíope. Os serviços prestados pelo 
Almirante Grenfell são objeto dos mais altos elogios em 
Montevidéu, em Corrientes e Entrerios. Já na qualidade de governos 
aliados e com os chefes das forças navais francesa e inglesa, tem-se 
havido com a maior galhardia e acerto. Como o Conde de Caxias, o 
Almirante Grenfell reúne à bravura e à perícia o prestígio da fortuna 
com que suas ações têm sido sempre coroadas, presentemente e em 
épocas anteriores. 
 
A honra do Brasil, a causa comum do Império e dos Estados aliados 
estão nobre e valentemente defendidas. O mês de setembro, em que 
raiou o sol da Independência, será d’ora em diante recordado por 
mais um fato brilhante, o triunfo que daqui a dias alcançarão as 
armas imperiais contra seus inimigos do Prata. 
 
O encerramento das Câmaras! Sabe o que isto significa? O termo de 
uma época e o princípio de outra, para o mundo político, para o 
mundo industrial, para os jornais, para o ministério, para todos. Os 
rouxinóis da pátria entram na muda, e com eles todos os papagaios 
da imprensa política caem em tristeza e sensaboria. A imprensa 
política não governa entre nós como na Inglaterra durante o 
interregno parlamentar; sem as Câmaras não anda, arrasta-se; não 
vive, vegeta. A justiça volta às mãos dos seus competentes juízes, os 
negócios administrativos começam a correr mais ligeiramente, o 
povo ouve falar menos em seus direitos e liberdade, e goza mais 
deles praticamente. 
 
E a sociedade elegante! Ó! essa e todos os seus aderentes são os que 
mais vivamente sentem as influências do eclipse parlamentar. Que 
desfalque imenso que sofre a milícia dos bailes, nos seus estados 
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maior e menor, nas fileiras de seus dândis! O comércio de Paris entra 
nas suas leis ordinárias; acabou-se a escassez das luvas de pelica!... 
 
E muitos dos nossos “leões” se retiram, em vésperas de um baile da 
Corte, quando já temos uma primadona absoluta e um tenor de 
primíssimo cartelo, Labocceta e Zecchini, e aí está a chegar todos os 
dias a Libertas, carregada de mais nomes acabados em eta e ini, que 
cantam, que dançam, que arrebatam e encantam! Mal haja a usura 
dos legisladores constituintes, que tão pouco decretaram para 
subsídio dos salvadores da pátria, e como o cameleão entenderam 
que eles podiam viver de ar durante uma prorrogação!... 
 
Deixemos essa série de tristes considerações, não toquemos numa 
corda que fere, sons tão melancólicos, não despertemos as saudades 
de tantos e de tantas, e vamos recopilar os feitos com que os nossos 
representantes se recomendaram este ano à gratidão dos presentes e 
à memória dos vindouros. 
 
O corpo diplomático foi, enfim, organizado, e a diplomacia será de 
agora em diante uma carreira civil. O ensino primário e secundário 
da Corte, privado e público, não permanecerá no atraso e abandono 
em que tem envelhecido, a educação da mocidade fluminense não 
será mais uma indústria sem nenhuma fiscalização nem limites. 
Teremos, além do Colégio de Pedro 2º, que não satisfaz às 
necessidades de nossa população, mais um colégio nacional, e 
espero que de uma instrução mais proveitosa. Houve (e quem sabe 
se ainda existe!) em certo colégio um professor de francês que vertia 
com toda esta sapiência: A igreja da Ajuda: l’église de la Judée. – As 
amas de leite:les âmes de lait. –. Les méches de cheveux: as ameixas 
capilares. – Un roi indien apparut en Russie: um rei índio pariu um russo. 
A nova lei de instrução, exigindo também moralidade e aptidão 
intelectual dos que pretenderem o exercício do magistério privado, e 
impondo razoáveis condições aos que quiserem abrir casas de 
educação, há de acabar com esses escândalos e perniciosa fraude. O 
ensino primário não se limitará como hoje à leitura, escrita e quatro 
operações de aritmética, será reformado segundo a norma das 
escolas francesas e alemãs, no sentido das reflexões que fiz numa 
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carta em que dissertei um pouco sobre esta matéria. Mas o 
melhoramento não é só para esta cidade? Sim, é só para a Corte; mas 
o Rio de Janeiro já está de posse dele, e será muita desgraça se os 
presidentes e legisladores provinciais não se regularem por esse 
padrão. 
 
Os cursos jurídicos de Olinda e São Paulo, a Escola de Medicina da 
Bahia, e as escolas Militar e de Medicina do Rio de Janeiro também 
mereceram as honras desta sessão. Deu-se ao governo autorização e 
bases para melhorá-las. A reforma era necessária: a deusa Minerva 
inspire bem o governo na sua execução. O melhoramento principal 
que receberão os cursos jurídicos, além do aumento dos ordenados 
de seus lentes, é a criação de mais duas Cadeiras, uma de Direito 
Romano e outra de Direito Administrativo. 
 
A reforma do ensino militar é mais importante, porque cria um 
curso das armas de infantaria e cavalaria no Rio Grande do Sul, e 
subdivide a escola da Corte em duas. Destas, uma deverá ser 
estabelecida em lugar onde os alunos militares aquartelados possam 
estudar e praticar as doutrinas especiais às três armas, infantaria, 
cavalaria e artilharia; e a segunda, de que a primeira é filial, 
compreenderá o ensino das Matemáticas, das Ciências Naturais e da 
Engenharia Civil, e será convertida, como a Academia da Marinha, 
num internato para os alunos militares, que serão sustentados com 
os seus soldos e com suprimentos do Estado. 
 
Quando todos os países mais adiantados em organização política e 
social tinham adotado leis especiais para prevenção e castigo de 
certos crimes em tempo de guerra externa ou civil, nós nos 
contentávamos com alvarás desusados e disposições desconexas, 
que não compreendiam todos os casos, e nem podiam ter uma 
execução regular, pronta e eficaz. Esta lacuna de nossa legislação 
militar e civil foi preenchida por uma lei que pune eficazmente a 
espionagem, as deserções e seduções em tempo de guerra e em 
tempo de paz. Gritou-se muito contra essa lei, não porque se 
desconhecesse a sua necessidade nos casos previstos, mas pelo 
receio de abusos em sua execução. Os opositores chegaram ao ponto 



428 

 

de confessar (tal é a força do princípio de segurança pública sobre 
que assenta a lei) que não recusariam à autoridade militar, dadas as 
hipóteses mais graves ali consideradas, o arbítrio de mandar fuzilar 
por sua conta e risco. Se, pois, os crimes de que trata a lei são de 
tamanho alcance para a segurança do Estado, que não se duvidaria 
deixar aos chefes militares o direito de vida ou de morte sobre os 
seus autores, a lei que previne o mal e julga os criminosos com 
fórmulas e garantias de justiça não justifica as denominações que se 
lhe têm dado. Como o perigo está no abuso, eu não receio no Brasil 
um governo capaz de cometer assassinatos jurídicos. E se há entre 
nós quem seja capaz de uma tal monstruosidade, fá-lo-ia com mais 
desembaraço admitindo-se o arbítrio que os opositores da lei julgam 
que devem ter os chefes militares. 
 
A justiça civil mereceu os cuidados de nossos legisladores nesta 
sessão. O governo foi autorizado para organizar um regimento de 
coisas judiciárias, designar as férias e dias feriados do foro, elevar as 
alçadas das autoridades judiciárias. 
 
A legislação eclesiástica oferecia uma lacuna muito sensível; foi 
preenchida, submetendo-se os arcebispos e bispos ao juízo do 
Supremo Tribunal de Justiça, nos casos que não forem puramente 
espirituais. 
 
Os vexames do cruzeiro inglês contra a nossa navegação costeira 
pediam alguma providência que defendesse o comércio lícito de 
nossas províncias, se por acaso a nossa justiça e generosidade não 
trouxerem o gabinete inglês a um acordo que seja a ambos honroso. 
Esta medida foi objeto de uma brilhantíssima discussão no Senado, 
para a qual chamo a atenção de todos os que quiserem esclarecer 
sobre o estado de nossas relações com a Grã-Bretanha. O nosso 
direito, a violência dos cruzadores ingleses não podiam ser 
demonstrados melhor do que o fez o Sr. Paulino José Soares de 
Souza. Digamo-lo em honra do nosso país. Muitos oposicionistas o 
confessaram em sua alma, e desejariam estar em posição de colher 
para si e para o seu partido as palmas desse triunfo parlamentar. 
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Os melhoramentos provinciais foram contemplados em algumas 
disposições importantes da lei de orçamento, e por uma autorização 
ao governo para conceder privilégio exclusivo à companhia que se 
obrigar a estabelecer uma navegação por vapor entre as províncias 
da Bahia, Sergipe e Alagoas. 
 
Bem vejo que, ainda assim houve mais palavras do que obras. Mas 
as brilhaturas, os discursos de duas e três horas não valem nada? 
 
Se assim é, se os discursos de pampanada não ilustram o nosso 
povo, e não acreditam o sistema representativo, faço votos para que 
os desejos do Sr. Montezuma sejam satisfeitos, isto é, para que as 
duas Câmaras aprovem a ideia de sua excelência, que é não 
contratarem a publicação dos seus debates, e deixarem que se 
encarreguem desta suave tarefa os que a quiserem fazer 
gratuitamente. 
 
Quem me tiver aturado até este momento, e for desses espíritos 
minuciosos que só procuram os defeitos e contradições de um pobre 
escritor, ou pertencer à classe dos que preferem um bom sono de 
dez horas à rápida vigília de um baile, uma partida de três setes à 
música e divertidos movimentos de uma schottisch, há de exultar, 
pensando que desta vez não tenho que contar nem sequer um 
concerto de realejo. Convido a esse quem quer que seja que se meta 
num carro, que, se o achar, lhe não há de custar menos de um dia de 
subsídio parlamentar, e siga caminho de Andaraí Grande. Depois 
que tiver andado coisa de duas léguas por uma estrada ladeada de 
jardins, palácios e lindas casas de campo, chegará a uma imensa 
planície sobre que se eleva um soberbo edifício, que em grandeza 
disputa com as alcantiladas montanhas que a rodeiam. Entre pela 
extensa alameda a que o convida, para a qual chamam as luzes que 
a iluminam e o rico portão que a defende de pés profanos. Julgar-se-
á, ao penetrar nessa casa em torno da qual tudo é noite e silêncio, 
transportado a um palácio de fadas!... Que maior e mais 
deslumbrante espetáculo poderia eu oferecer-lhe do que o primeiro 
dos palácios de Andaraí Grande, e a reunião universal que aí teve 
lugar sábado, aniversário da Independência do Brasil. 
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De feito, não se pode descrever a sensação que deveriam 
experimentar todos os que, ao cabo de uma longa viagem, por 
lugares que a essa hora da noite arremedavam a solidão, se vissem 
no meio de todas às nações que habitam o Rio de Janeiro, 
encontrasse o dia, a vida, o movimento, a ordem e a desordem, a 
alegria, a música, a dança, o fausto e todos os regalos apetecíveis. 
Será sempre uma lembrança agradável a das horas que se passaram 
como instantes na brilhante e numerosa sociedade que o Sr. José 
Maxwell reuniu em seu palácio de Andaraí. 
 
Quisera ainda falar do último divertido espetáculo da sociedade 
Melpomene, que nessa noite em que a gozei trabalhou como o não 
faria melhor a mais acreditada de nossas companhias dramáticas. 
Quisera falar do sarau do Sr. Comendador João Caldas Viana, que 
tão luzido foi. Quisera descrever a festa que houve domingo 
passado na freguesia do Porto das Caixas, que moveu povo e 
personagens desta Corte, e em que os senhores Cândido e Antônio 
Rodrigues Torres mais uma vez se mostraram obsequiosos e se 
recomendaram à estima dos devotos de Nossa Senhora, e mais 
ainda à gratidão dos amigos da sua festividade. Mas como fazê-lo, 
se já tenho abusado da tolerância dos que me leem, e se é hoje noite 
da Campestre, véspera da partida do Tay e devo ir amanhã ao Prado 
Fluminense? 
 
Paro, pois, aqui, repassado de dor pelas omissões que cometi, e 
apenas posso dirigir um adeus de brasileiro a todos os nossos 
compatriotas que nos deixam amanhã, e particularmente ao que vai 
para mais longe, ao digno fluminense o Sr. Dr. Pereira da Silva. Que 
os ventos lhe sejam propícios, e possa nesta rápida passagem pela 
Europa empregar a hábil erudita pena do autor do Plutarco 
Brasileiro em defender o nome e os direitos da nação que tão 
dignamente representa. 
 

Jornal do Comércio de 14/9/1851. 
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QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA CARTA 

 
Corte, 20 de setembro de 1851: 

 
O baile! O baile é sempre o baile! Estas interjeições exprimem as 
mais sérias preocupações, os mais vivos e afetuosos sentimentos da 
atual sociedade fluminense e nenhuma outra epígrafe caberia 
melhor à história desta semana. 
 
É sócio do Cassino? Já teve o seu convite? Com que toilette tenciona 
ir ao baile imperial? Eis o exórdio de todos os discursos 
improvisados nas casas de fantasia da Rua do Ouvidor, que foi 
desde segunda-feira um ren-dez-vous universal; eis a ordem do dia 
inesgotável das reuniões alegres, o episódio necessário de todas as 
conversações, e até uma cláusula ponderada em todos os convênios 
de tempo ou de dinheiro. 
 
Um baile é coisa tão sedutora, um bálsamo tão consolador para as 
sensações do pericárdio! Um baile imperial é coisa tão preciosa e tão 
rara! Como, pois, o baile imperial nesta estação de prazeres não 
poria em revolução todo o mundo elegante, não sobrelevaria todas 
as outras preocupações, não excitaria a curiosidade geral, não seria 
notado com letras de ouro em todos os álbuns, não teria todas as 
honras e homenagens da semana! 
 
Desde segunda-feira não se falou, não se tratou de outro objeto, na 
casa do pobre e do rico, do artista e do literato, do negociante e do 
político. Todos contribuíram para o grande festim imperial, todos e 
cada um a seu modo. Trabalhou-se muito, e com antecedência, mas 
ainda ontem a alacridade era imensa, os lojistas não tinham mãos a 
medir, procurava-se um carro e já não havia, oferecia-se dinheiro 
louco por uma camélia, por meia dúzia de violetas, e os jardineiros 
apontavam para as folhas. 
 
Que soma considerável não se derramou por esse meio sobre a terra, 
o produtor da riqueza pública! Não serei exagerado estimando-a em 
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duzentos contos de réis. E diga-se que os bailes não são um 
elemento industrial, um meio de ativar a circulação monetária, uma 
distribuição do supérfluo dos ricos em benefício dos pobres! Tem 
seus inconvenientes, alguns compram por uma vaidade muitas 
inquietações; por uma noite de prazer muitos dias de tristeza; mas 
qual é a medalha, por brilhante que seja, que não tenha o seu 
reverso? 
 
Esta feliz disposição para os prazeres que mostra atualmente a 
população do Rio de Janeiro, este furor dançante, esta febre 
bailarina de que tanto se tem falado, não deve assustar aos nossos 
moralistas, erat in principiis que assim havia de acontecer no ano da 
graça de 1851. 
 
Londres – depois da peste e do incêndio, Marselha – depois da 
famosa peste de 1719, Paris – depois das desgraças da república, 
sofreram a mesma reação. Depois da peste de 1709 e 1710 que 
assolou a Prússia e a Lituânia, parece que deu-se nestes dois países 
fenômeno idêntico. Estes fatos induzem a crer que o coração 
humano, quando se tem por muito tempo comprimido de dor, tem 
necessidade de expandir-se na alegria, e que obedece a essa 
necessidade como a uma de suas leis imutáveis. Deixemos, porém, 
estas considerações para os nossos fisiólogos sociais e vamos gozar e 
aplaudir a festa imperial. 
 
Brilho, luxo, elegância, graça, beleza, povo e aristocracia, 
movimento e alegria, nada aí falta. Onde estão o rei e a rainha da 
festa? Não se distinguem hoje, pelas suas vestes, pela posição 
elevada que lhes é própria, e somente pelo respeito afetuoso com 
que a assembleia os rodeia e os acompanha, pela distinta afabilidade 
com que respondem a essas espontâneas e dignas homenagens. 
 
Todas as classes aí estão representadas – as Artes, as Letras, a 
indústria a lavoura e o comércio; o funcionário civil e o militar, 
grandes e pequenos, a inteligência e o dinheiro, o talento e a 
felicidade, o nacional e o estrangeiro. É uma reunião digna do 
palácio de um monarca esclarecido, do chefe de uma nação amiga 
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dos seus soberanos e da liberdade de uma nação hospitaleira por 
excelência. 
 
Tudo quanto pode tornar um baile suntuoso e agradável houve no 
baile de ontem. Era um verdadeiro Éden o palácio imperial. Os ricos 
panos de rás que cobrem todos os pavimentos; as históricas e 
magníficas decorações que ornam as numerosas salas, refletindo os 
infinitos raios das luzes que as iluminavam, e misturando suas cores 
e suas galas com as do belo sexo, davam à habitação imperial uma 
perspectiva deslumbrante e sedutora. Em meio deste quadro figura-
se uma multidão de belas e de elegantes em que o simples bom 
gosto e a riqueza ou se davam as mãos ou se disputavam a 
primazia, e essa multidão, animada e risonha, movendo-se e 
agitando-se numa atmosfera de camélias, de dálias, de violetas dos 
mais rescendentes perfumes que a natureza e a arte produzem, e ter-
se-á uma ideia, ainda assim pálida, do paraíso que descrevo. Três 
orquestras, de dezenove instrumentos cada uma, habilmente 
colocadas, espalhavam de curtos em curtos intervalos a harmonia 
por todas as salas e despertavam o entusiasmo e o delírio das 
sílfides, de todos os amadores da contradança, da schottisch e da 
valsa. 
 
Percorrer toda a extensa carreira de salas, desde a do trono e a 
imediata, que únicas nessa noite se mostravam zelosas dos 
privilégios majestáticos, era uma verdadeira viagem, em que se 
gastavam horas e se viam novos lugares, outras fisionomias e outros 
costumes. 
 
Poderia alguém supor que num baile imperial os uniformes, as 
fardas azuis e verdes com todos os seus cintilantes [sic] abundariam 
deixando em triste minoria a clássica e modesta casaca preta. Mas 
assim não foi, porque sendo o baile de corte, o soberano deu o 
exemplo apresentando-se de casaca preta, e a grande maioria dos 
convidados o imitou, conservando assim a festa o caráter popular 
que o mesmo soberano quis que ela tivesse. Mas não faltaram fardas 
bordadas, bonitos galões e deslumbrantes dragonas; houve quanto 
era preciso para contraste e variedade. Os uniformes num baile, 
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quando em grande número, apresentam um inconveniente, que é 
eclipsar os ornatos do belo sexo. As casacas pretas, ainda que tristes, 
têm a vantagem de fazer sombra ao quadro, formando um fundo do 
qual se destacam vivamente as risonhas toilettes das belas. 
 
Não faltaram, porém, como já disse, esses matizes à perspectiva 
engraçada e brilhante do baile imperial: e alguns desses peitos 
marciais eram como um firmamento onde se viam brilhar o sol, a 
lua e as estrelas. Esses representantes da classe militar despertaram 
gratas saudades dos nossos bravos que lá andam por terras 
estranhas em defesa da pátria e trazendo à lembrança a todo o 
momento as agradáveis notícias que ontem se receberam do Rio da 
Prata, deram mais um estímulo à alegria dos soberanos e dos seus 
convidados. 
 
Dizer que o baile foi servido com gosto, suma profusão e a contento 
geral, é dizer o que todos deviam esperar. Os doces e os sorvetes 
circulavam a cada instante por todas as salas, e em cima de um 
balcão levantado no acrescentamento provisório que se fez sobre o 
passadiço, encontrava-se sempre tudo quanto os mais delicados e 
enérgicos estômagos poderiam apetecer em pastéis, doces, refrescos 
e estimulantes. 
 
O baile prolongou-se até esta madrugada, e quase até esse momento 
houve muitos espectadores externos que, a despeito do sereno, 
gozavam da iluminação, da vista e da música. 
 
Foi ao sair que o mais feliz dos acasos deparou-me os lindos e 
elegíacos versos que vou transcrever. Escritos a lápis e à pressa, 
parecem ter sido um belo improviso, uma inspiração filha dos 
encantos do baile imperial. É para mim um mistério a divindade a 
que eles foram dedicados, e esse mistério, que não procuro decifrar, 
nada prejudica o valor da produção. Creio que todos os lerão com o 
mesmo prazer que eu os li e os tenho relido. Poesias perdidas, 
quando deste primor, não devem ser restituídas senão por este 
meio. 
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A PARTIDA 
 

Ela foi-se!... (com Ela foi minha alma) 
N’asa veloz da brisa sussurrante 
Qu’avara do tesouro, que levava, 
Ia, corria... E como vai distante! 

 
Voava a brisa: e no atrevido rapto 

Frisava do oceano a face lisa: 
Eu que a brisa acalmar tentava insano, 
Co’os meus suspiros alentava a brisa! 

 
N’horizonte esconder-se anuviado 
Eu a vi: e dois pontos luminosos 

Apenas onde Ela ia me mostravam: 
Eram eles seus olhos lacrimosos. 

 
Pouco a pouco empanou-se a luz confusa, 

Que me sorria lá dos olhos seus; 
E d’além ondulando uma aura amiga 
Aos meus ouvidos repetiu – adeus! 

 
Nada mais via eu, nem mesmo um raio 

Fulgir a furto de esperança bela; 
Mas meus olhos ilusos descobriam 

Numa amável visão a imagem d’Ela. 
 

Esvaiu-se a visão, qual nuvem áurea 
Ao bafejar de vespertina aragem: 

Se aos olhos eu pedia a imagem sua, 
Só no peito eu achava a sua imagem. 

 
Ela foi-se!... (e com Ela foi minha alma) 

N’asa veloz da brisa sussurrante, 
Qu’avara do tesouro, que levava, 
Ia, corria... E como vai distante! 
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Houve no domingo passado novas corridas de cavalos no Prado 
Fluminense. O concurso foi desta vez maior do que no primeiro 
divertimento equestre com que o Sr. Major Suckow nos obsequiou 
este ano. O céu estava nesse dia coberto de um manto dos mais 
anilados que o estio costuma estender por cima desta bela cidade do 
Rio de Janeiro. Um sol dardejante inundava a arena dos sportsmen e 
o anfiteatro dos seus espectadores de uma chuva de fogo que fazia 
sobressair com uma clareza verdadeiramente meridional todos os 
traços da linda perspectiva que oferecem as numerosas colinas que 
circundam o vale onde existe o Prado Fluminense. Só esse 
espetáculo natural faria esquecer o incômodo de uma viagem 
tormentosa por entre nuvens de pó, como a que coube em sorte a 
todos os que não se anteciparam aos ardores do sol. 
 
Os representantes do sport britânico não apareceram senão em mui 
pequeno número, e esses dos que pertencem à religião do Bispo 
Wiseman. Era domingo, e esse dia sabe-se que os ingleses 
consagram ao silêncio, ao jejum e à tristeza, ao menos 
aparentemente. Ainda que em muitos ou na grande maioria dos que 
aqui estão seja esse culto meramente exterior, porque não se tem 
sentido que nesses dias diminua o consumo do roast-beef, da cerveja 
e do champagne, todavia é louvável que salvem as aparências da 
violação da sua crença, e não merece desculpa o Sr. Major em 
pretender o contrário. 
 
As corridas foram, em geral, boas, e quer as dos jóqueis, quer as dos 
curiosos ou dos gentlemen-riders que tiveram lugar no intervalo 
destinado às apostas do estômago, sucederam-se sem desastre. 
Houve, porém, uma exceção a esta regra, que foi a queda de um dos 
tais gentlemen-riders que saiu como uma flecha pelo pescoço do seu 
rocinante, e foi plantar-se de estaca na margem do corredouro. A 
rapidez com que inverteu as posições dos pés e da cabeça, voltando 
esta para cima e aqueles para baixo, mostrou que o acidente não foi 
dos mais graves, e fez admirar a fortaleza daquele pescoço. 
 
Os acontecimentos mais notáveis desse dia foram os ligeiros e 
bonitos cavalos do país apresentados por um dos nossos 
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fazendeiros, e a derrota do célebre Malacarinha, que tantos triunfos e 
benefícios havia dado a seu dono. A sensação que produziu este 
inesperado sucesso não podia ser mais pronunciada e por ela se 
pode afirmar que o nosso público vai tomando gosto por esse útil 
divertimento, objeto da indiferença e até da irrisão de certos 
espiritualistas. 
 
A derrota de Malacarinha custou aos seus admiradores cerca de 
quatro contos de réis, resultante de várias apostas, e sobre ela 
correm desencontradas versões. O que é certo é que o jockey que o 
correu não mostrou desta vez a mesma intrepidez, astúcia e 
agilidade. O Sr. Rocha, que assim se chama o dono do ex-vencedor 
dos cavalos do Prado, esforça-se em restabelecer o crédito do seu 
animal, e está pronto a fazê-lo à custa da sua bolsa, segundo um 
desafio que ontem dirigiu pelos jornais. 
 
Prossiga o Sr. Major Suckow no seu empenho, que não perderá com 
isso, e caber-lhe-á a satisfação de instituir no Rio de Janeiro um 
divertimento popular e de suma utilidade. O exemplo do Sr. Aguiar 
há de excitar alguma emulação, e com o tempo os nossos criadores 
hão de reconhecer a vantagem dessas corridas. 
 
Seria para desejar que o divertimento não fosse exclusivamente 
equestre, que fosse entremeado de alguns exercícios no gênero dos 
jogos olímpicos ou que ao menos a música se mostrasse menos 
escassa e não se fizesse uma viagem ao Prado só para ver corridas 
como as que tem havido. Bem sei que para os amadores é isto 
bastante, e que é já por si um belo espetáculo gozar da linda 
perspectiva do Prado no meio de milhares de pessoas alegres e 
animadas. Mas estamos na época de progresso, os nossos gentlemen 
são muito comodistas, e o gosto pelo sport inglês ainda agora é que 
começa. 
 
Apareceu o novo periódico oposicionista, órgão dos que assinaram e 
aderiram ao programa que foi publicado nesta folha e de que já uma 
vez falei: é periódico circunspecto e moderado, ao menos por ora. 
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Neste primeiro número limita-se à transcrição do programa, sem 
nada acrescentar sobre o seu desenvolvimento. 
 
Folguei de ver que os redatores dessa folha, entre os quais 
provavelmente estão alguns dos signatários da dita exposição de 
princípios, guardaram prudente e patriótica reserva sobre os 
acontecimentos do Sul, e mais ainda, que fazem votos pelo triunfo 
das armas imperiais. É o mesmo proceder que a minoria da Câmara 
dos Deputados adotou depois de alguns desvios que hoje lhe devem 
ser desculpados. 
 
Quanto à questão do tráfico, encarando-a, como é natural, em 
desfavor do governo, pronuncia-se patrioticamente contra os 
excessos do cruzeiro britânico, que qualifica de atos de insólita e 
intolerável agressão perpetrada pela marinha britânica nos portos e 
enseadas do Império. 
 
É espantoso o incremento que há poucos anos a esta parte tem 
tomado o comércio francês no Brasil, com especialidade no Rio de 
Janeiro, cujas ruas do Ouvidor, Ourives, Cano, São José e outras 
estão providas de ricas lojas de modas e fazendas. Mas o que 
espanta é ver a Rua do Rosário, outrora empório dos molhados, 
como hoje está guarnecida de casas francesas que vendem por 
atacado; só no curto espaço que medeia da Rua Direita à dos 
Ourives apresenta os bem sortidos armazéns dos senhores Lassale 
Rey e C., Desbordes e Baudinot, Daireau e C., Dalboussière e 
Binoche, Estienne e C. Larivière, Alves Viana e C., e outros. Dou esta 
notícia por me parecer que interessará aos negociantes brasileiros do 
interior que ali se poderão sortir com vantagem em primeira mão. 
 
Todos os jornais deram notícia do grande desastre de que foram 
vítimas o Sr. Trindade, estabelecido com loja de correeiro na Rua do 
Ouvidor, e sua sobrinha, menina de 14 anos de idade, que vinha 
com ele num tílburi, quando este, impelido pelo animal, se espantou 
no Morro do Paula Matos e foi fazer-se em pedaços sobre Rua de 
Catumbi. 
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Tenho a satisfação de anunciar que as duas vítimas estão salvas, e 
uma delas, o Sr. Trindade, completamente restabelecida. Para bem 
apreciar-se esta prova da perícia do Sr. Dr. Costa, do seu desvelo e 
coragem médica, é preciso recordar o estado deplorável em que 
ficaram aquelas duas criaturas. Ambas foram julgadas em iminente 
perigo de vida, e a menina em estado desesperador. Alguns dos 
médicos que a viram, pouco depois da catástrofe, entenderam que 
era inútil tentar salvá-la, porque poucos momentos de vida lhe 
restavam. No entretanto, o habilíssimo e incansável operador, o Sr. 
Dr. Costa, não desanimou, tomou sob seus cuidados os dois 
enfermos, já restituiu a saúde a um, e está em vésperas de cantar o 
mesmo triunfo a respeito do outro. 
 
Eis o estado da menina Carsoule, e por ele avalie-se a gravidade dos 
estragos que sofrera. A fratura da coxa acha-se consolidada, sem 
encurtamento da perna, o que não é muito comum. A solução de 
continuidade da abóbada palatina, resultante da fratura desta, está 
quase completamente obliterada, existindo apenas um pequeno furo 
na parte posterior, que lhe não impede falar nem engolir, o que a 
princípio lhe era impossível. Todas as outras fraturas acham-se 
reduzidas, sem que delas ficasse nenhuma deformidade, ao menos 
aparente. 
 
Cumpre-me corrigir uma omissão que cometi em uma de minhas 
últimas cartas, e a ocasião é oportuna, visto que tratamos de doentes 
e de médicos. O Sr. Dr. João José de Carvalho foi também um dos 
médicos que conferiram sobre a moléstia do Senador Paula Souza e, 
como seus colegas, muito espontaneamente o Sr. Dr. Carvalho 
recusou toda e qualquer remuneração. 
 

Jornal do Comércio de 21/9/1851. 
 

 
 

 
 
 



440 

 

QUADRAGÉSIMA SEGUNDA CARTA 
 

Corte, 27 de setembro de 1851: 
 
Esta semana houve como que um armistício na campanha dos 
bailes; foi uma semana consagrada à restauração das abatidas forças; 
durante ela viveu-se mais de recordações do que do alimento 
insaciável das suas antecessoras. As recordações começaram 
alegremente, e depois, no dia 24, seguiram outro curso, tornaram-se 
sérias e dolorosas. 
 
O rendez-vous da palestra diária, o salão político mais frequentado 
durante o dia é o de M. Desmarais; a preferência foi-lhe dada por 
um consenso tácito dos nossos elegantes e parlamentares; sem 
debate nem votação, em linguagem política, dir-se-ia por um fato 
consumado. M. Desmarais é um dos franceses mais delicados e 
amáveis que povoam o quartier das modas do Rio de Janeiro; em 
nenhuma outra estância comercial se encontra, com uma atmosfera 
saturada de mil perfumes, inocentes e até saudáveis, em torno de 
um panorama variadíssimo nas cores, nas formas, e na natureza dos 
seus úteis, lindos e preciosos objetos, tão numerosas e estofadas 
cadeiras. Nelas se repimpam os nossos elegantes e políticos, e, como 
as divindades do Olimpo, cercados de límpidas nuvens que se 
desprendem dos seus vaporosos havanas, ali analisam o passado, 
predizem o futuro, dissertam em comissão geral sobre o baile e a 
política, aguçam o apetite e dilatam o espírito. 
 
É pena que todas ou a maior parte dessas notabilidades estejam em 
vésperas de partida para irem refocilar e remoçar-se; uns nas águas 
cristalinas da Tijuca, de Petrópolis, de Nova Friburgo, ou nas águas 
virtuosas de Minas; outros no clima temperado de São Paulo e do 
Rio Grande, à branda brisa do seu Capiberibe, à sombra de suas 
palmeiras, no alto de suas colinas, ou à beira de seus mares, lagoas, 
rios, ribeiros e arroios; variedades estas que só se encontram na terra 
que nos viu nascer. É pena, dizia eu, essa ausência de uma parte tão 
dileta e seguramente a mais elegante da sociedade política; porque 
M. Desmarais, com esse bom gosto e tino que o distinguem, mandou 
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preparar uma sala ao mesmo tempo confortable e parlamentar, com 
tribuna, cadeiras e divãs, onde fora das vistas de abelhudos 
maldizentes, poderiam os dignos representantes do bom gosto, do 
grande tom e da opinião política hoje corrente, celebrar suas sessões 
diárias. O lugar é o mais apropriado possível, porque aí dominam o 
bom gosto e o luxo através das vidraças de M. Desmarais, e defronte 
impera a ciência nas estantes e nas tradições vivas de M. Mongie.  
 
Até quarta-feira a ordem do dia foi o baile imperial. Todas as 
descrições ficaram muito aquém do objeto; historiadores, poetas e 
estatísticos fizeram fiasco, e só merecem desculpa, este porque 
escreveu ainda sob as fadigas da véspera, embriagado de prazer e 
de sono, aquele porque não tem licença para exprimir todas as 
emoções que recebeu, todos porque não possuem o talento e a arte 
com que Jules Janin sabe descrever em toda a sua magnificência e 
grandeza as festas da realeza.  
 
É uma vileza, dizia um dos oradores do círculo paléstrico, orçar um 
baile de tanto fausto, e a que concorreram seguramente mil e 
quinhentos convidados em duzentos contos de réis, quando a 
despesa destes e a dos augustos hóspedes não podia ficar abaixo de 
quatrocentos; trezentos pelo menos, acrescentava outro. Quando as 
camélias venderam-se pelo preço fabuloso de oitenta mil réis, cada 
violeta por cento e vinte reais; tendo-se esgotado os suprimentos dos 
lucros que colheram; não tendo chegado as seges, traquitanas, 
caleches, carruagens do domínio público e particular, de sorte que 
foi preciso recorrer aos tílburis, aos cabs e às andorinhas, e servir o 
mesmo veículo a mais de um convidado; como é possível que o 
baile não pusesse em giro perto de um milhão! 
 
Da estatística industrial, do valor monetário da festa, passava-se 
rapidamente para os seus atrativos. Não pude ver esta beldade, 
aquela apenas avistei ao longe, e andei por toda a parte e estive até 
que saísse o último convidado, isto é, quase ao toque da alvorada. 
Haviam diversos rumos, respondia outro, para ir da primeira sala 
de dança, a amarela, até ao último salão que confina com a capela 
imperial; nada mais fácil do que o que aconteceu, desencontrarem-
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se os que procuravam ver-se. E o movimento incessante das belas 
(dizia o autor das cartas do Correio da Tarde, que é o perrexil dessas 
palestras), e de seus elegantes pares, ora para a sala amarela, ora 
para a sala verde, ora para a sala azul; azul, verde e amarela, as 
cores do céu e do pavilhão nacional; a agradável confusão que daí 
resultou, a atividade e vigilância que por isso reinaram no círculo 
das sílfides e seus pares! 
 
Caracterizada a fisionomia geral do baile, notados os seus mais 
interessantes acidentes, da síntese passava-se à análise; e esta mais 
se estendia sobre o primor de graça e louçania, de bom gosto e 
riqueza com que se apresentou o belo sexo, sendo cada uma de suas 
estrelas considerada por sua vez, e na ordem de suas grandezas. 
Terminavam essas doces recordações como começavam, com a mais 
viva expressão de afeto pela afabilidade sem igual, pela alegria 
simpática de que os augustos hóspedes como nunca se mostraram 
possuídos, afabilidade e alegria que eram iguais para todos sem 
nenhuma exceção de partido, de classe ou de condição. Quando 
volverá uma noite como a de 19 de setembro, que para tudo reunir 
de agradável foi a mesma em que se receberam as últimas lisonjeiras 
notícias do Rio da Prata? Alguns profetas já respondem do modo o 
mais lisonjeiro a este voto de todos os que gozaram a honra e os 
prazeres do baile imperial. E eu que ando muito prevenido contra os 
profetas, inclino-me todavia a crer que aqueles estão bem 
inspirados. 
 
O dia de quarta-feira, 24 do corrente, foi um dia de sérias 
recordações históricas. Apenas dezessete anos são decorridos desde 
a morte do fundador do Império, e vinte desde que trespassado de 
angústias deixou-nos para sempre, e já todos lhe fazem justiça, sua 
figura avulta na nossa imaginação como se não fôramos 
contemporâneos, como se entre ele e nós se interpusesse essa 
aumentativa névoa dos tempos, à qual somente devem muitas 
personagens históricas a figura gigantesca com que se apresentam 
aos olhos da posteridade! Foi no mesmo lugar dessas reuniões com 
que há pouco me entretive, e num pequeno círculo dos que 
assiduamente a frequentam, que se me excitaram todas as emoções 
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de heroísmo e infortúnio que esse dia desperta a duas nações iguais 
no benefício que receberam do magnânimo Duque de Bragança, e 
quase iguais na ingratidão com que lhe corresponderam; uma 
durante a sua vida, outra depois da sua morte. Não é ficção, e 
menos lisonja, o dizer-se que nunca a mágoa que esse dia desperta 
se manifestou como este ano. Deu-se trégua às discussões divertidas 
da quadra aurífera em que estamos, o sentimento e o pensamento de 
todos concentraram-se no passado. Não é lisonja nem ficção 
monárquica, porque, amigo da monarquia, sei que nada é mais fatal 
aos monarcas do que a ilusão com que alguns procuram ser-lhes 
agradáveis. 
 
Na capela de Nossa Senhora da Glória do Alto do Morro celebrou-se 
uma missa em sufrágio da alma daquele que tão devoto fora da 
mesma Santíssima Virgem. A essa cerimônia assistiram alguns 
membros da irmandade e vários outros cidadãos. SS. MM. II. 
ouviram missa nesse dia na capela do seu palácio da Boa Vista, 
sendo acompanhados nesse ato de religião e de piedade por muitas 
pessoas da sua Corte e casa. De quarenta e tantos cidadãos que 
como ministros serviram ao primeiro Imperador do Brasil, só restam 
cinco, os senhores Visconde de Abrantes, José Clemente Pereira, 
Holanda Cavalcanti, Visconde de Olinda e Marquês de Valença; 
destes só os dois últimos não puderam comparecer à missa do 
aniversário da morte do magnânimo fundador do Império. 
 
Não houve este ano nenhuma cerimônia extraordinária que mais 
vivamente recordasse a perda que no dia 24 de setembro de 1834 
sofreram o Brasil e Portugal. Somente a dor da saudade em uns, da 
saudade e do arrependimento em outros, foi mais expressiva; talvez 
porque, além de ir o tempo descobrindo cada vez mais os erros e as 
injustiças do passado, a guerra do Sul despertasse a lembrança 
inteira de um dos mais tristes capítulos da nossa história 
contemporânea, que devemos ler e reler muitas vezes para aprender 
até que ponto pode chegar o delírio das paixões políticas. 
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Mas limitar-nos-emos para todo o sempre a essa fria e minguada 
demonstração de nossa saudade, de nossa gratidão, de nosso 
patriotismo? 
 
O herói de nossa independência, o príncipe magnânimo que 
preferiu a coroa de um Império nascente à de um reino onde 
nascera, de um reino colocado no mapa dos Estados europeus, cheio 
de gloriosas tradições, não merecerá do Brasil senão os louvores 
efêmeros dos discursos recitados nos dias em que se comemoram 
seus grandes feitos e um sufrágio religioso no aniversário de sua 
morte?! 
 
Quando vemos todas as nações perpetuarem com majestosos 
monumentos não só a memória dos seus grandes benfeitores, dos 
seus sábios eminentes, mas até as dos seus mais distintos artistas, 
nós continuaremos insensíveis à pecha de ingratos, de indiferentes 
às tradições gloriosas da pátria, não erigindo um monumento em 
honra do país, em testemunho da gratidão nacional à memória do 
herói da independência, do doador do nosso pacto fundamental?! 
 
Ó! que príncipe mais generoso, mais magnânimo em meio das 
grandezas como nas horas solenes do infortúnio já apareceu nos 
tempos modernos? 
 
O nobre senador o Sr. Montezuma, ao despedir-se da sessão 
legislativa deste ano, aventou uma ideia de que já tive ocasião de 
falar, e cuja utilidade, cada vez que nela penso, mais avulta em 
minha mente. O ilustre parlamentar parece não estar satisfeito com 
o sistema atual de publicação dos trabalhos legislativos, e iniciou 
uma reforma, cuja adoção depende da mesa do Senado, e me parece 
a mais feliz possível, sob o ponto de vista econômico, e em respeito 
ao crédito do sistema parlamentar. 
 
Cessando o contrato que ora existe entre o Senado e a folha que 
publica as suas discussões, poupa o Tesouro uma boa dezena de 
contos de réis; primeira vantagem, e ninguém dirá que pequena, 
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porque pouco maior será a despesa do novo colégio de instrução 
secundária que o governo tem de estabelecer nesta capital. 
 
Uma das moléstias que enfermam o sistema representativo no 
Brasil, paralisando o seu movimento, esterilizando a sua ação, é o 
prurido de falar, a ostentação dos longos discursos, a vaidade das 
brilhaturas. Se os discursos não forem publicados integralmente, e 
apenas derem às folhas diárias a sua substância, as discussões das 
Câmaras se reduzirão na imprensa a proporções infinitamente 
menores do que as atuais, e serão por isso mais lidas e conhecidas. 
 
O mal da garrulice parlamentar não é de hoje, creio que é irmão 
gêmeo desse sistema de impertinente publicidade que o Sr. 
Montezunia, com toda a razão, deseja ver substituído. E quem é que 
se não lembra ainda com horror das maçantes e narcóticas 
profissões de fé com que não há muitos anos os deputados novéis 
costumavam estrear o seu curso parlamentar! Todos os que por 
distração e necessidade leem os debates das nossas Câmaras não se 
terão esquecido desses discursos cheios de palavrões sonoros e 
vazios de ideias reais e positivas, de que ainda hoje aparecem de 
quando em quando algumas cópias: mas não posso furtar-me ao 
desejo de reproduzir o tipo que desses oradores campanudos e 
vaporosos descreve com pena de mestre o insigne Visconde 
d’Almeida na sua recente produção. Aí, como em louvor, diz um de 
seus críticos, o zunzum das frases acadêmicas martela o pensamento 
de tal arte, que nem o auditório pode atingir o que o orador poderá 
dizer, nem ele mesmo sabe o que diz; a gargalhada se escapa ao 
leitor ainda antes de lembrar-se que vai rir... gargalhada estrondosa, 
esparralhada com uma cauda maior que a do cometa de 1666! 
 
Gilianes é o nome do orador que tem a palavra e sobe à tribuna 
universal. Calem-se todos, e atentos escutem: 
 
“Não posso nem pretendo, honrados juízes e meus bons comunhais, 
não pretendo nem posso, nem tenho intenção ou possibilidade de 
negar e de pôr em dúvida que a proposta ou proposição do 
benemérito orador que acaba de falar seria daquelas que, dadas as 
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condições, e admitida a possibilidade e conveniência das 
circunstâncias, era talvez, e porventura se apresentaria de um modo, 
e por tal dedução de causas e efeitos, que eu poderia, e todos nós de 
comum acordo estaríamos dispostos e inclinados a que, admitidos 
os princípios que são a base e fundamento essencial de toda a 
doutrina, consultada somente a suprema e supina consideração das 
razões abstratas, e tais que o entendimento, a norma, a lei geral das 
mais elementares regras da boa administração e da reta congruência 
dos elementos mais vitais – ou antes daqueles que progridem por 
certa e invariável marcha desde o seu ponto de partida até o mais 
culminante; e bem assim firmados naqueles dados estatísticos por 
mim colhidos e que foram elaborados pela confrontação dos fatos, – 
e os fatos são tudo na ciência – ciência que eu posso dizer com 
alguma vaidade, que peço me seja permitida, tendo levado desde o 
caos em que a achei, até outro caos... quero dizer, até onde são os 
limites confinantes da racionalidade bem entendida; pois se não 
pode negar que entre os dois máximos perigos do ser e do não ser, – 
como disse um grande poeta inglês: To be, or not to be, que significa 
traduzido em romance: Ou ser capitão-mor, ou não ser nada... 
 
Neste tom, gosto e sublimidade continuou o Demóstenes Gilianes, 
concluindo não me lembra se a favor da liberdade e contra a 
opressão, ou se contra a liberdade e a favor da opressão. Ora, se 
entre nós reaparecerem esses discursos a Gilianes, que, a crer-se no 
que diz o nosso visconde de fresca data, inimigo dos barões e até à 
revolução do Saldanha, já se recitavam no século IV, a que doses 
homeopáticas não ficarão eles reduzidos, se as folhas publicarem, 
não as palavras, mas as ideias dos oradores? Quantas vezes não 
dirão elas, quando ao mais leve sopro da análise se desmancharem 
essas enormes bolhas de sabão, – o nobre orador o Sr.*** pronunciou 
um discurso pró ou contra? Estas palavras que sublinho ficarão 
estereotipadas para assinalar a eloquência giliânica, e poupariam ao 
pobre leitor os efeitos de poderosos narcóticos, e muitas horas 
consumidas sem fruto. 
 
Então é que as nossas Câmaras rivalizariam com a dos Comuns e a 
dos Lords em laconismo e brevidade; em vez de palavras teríamos 
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ideias, em vez de discursos far-se-iam projetos, as prorrogações 
seriam raras, os quatro meses legislativos chegariam de sobra. Não 
se veria um orador resistir à desatenção geral dos seus ouvintes, 
falar muito além da hora clássica dos feijões, clamar no meio de uma 
sala deserta, a sós com o infeliz presidente e o extremado taquígrafo, 
e no dia seguinte aparecer esse discurso coberto de apoiados e 
felicitações, cheio de exclamações dirigidas, não aos dois únicos 
indefesos ouvintes, mas a um auditório numeroso de que o orador 
se rodeou em sua imaginação! Perder-se-ia, – é verdade, esta parte 
cômica das operações parlamentares, mas em larga compensação os 
negócios públicos andariam mais correntes, teríamos melhores leis, 
o estudo e a alta concepção sobressairiam à loquacidade e à 
declamação. 
 
Mas quem nos garante que apareceriam esses extratos substancial e 
fielmente tirados? É a objeção mais forte que se poderá opor à 
medida iniciada pelo Sr. Montezuma. – Essa garantia está no 
interesse e crédito de todas as folhas de maior circulação, porque 
nenhuma delas quereria deixar à outra o exclusivo dessa publicação; 
e os habilíssimos estenógrafos que hoje existem chegariam para os 
extratos que deveriam dar as folhas diárias. 
 
Como este melhoramento, proposto pelo ilustrado senador o Sr. 
Montezuma, é para mim uma grande medida, e, na acepção que dou 
à palavra, se pode considerar como um desses melhoramentos 
materiais de que me tenho confessado sectário decidido, não o 
perderei de vista, e pouco a pouco irei expendendo minhas reflexões 
a tal respeito; por agora– ponto final. 
 
Já está demarcado o terreno sobre que deve levantar-se o teatro 
provisório, isto é, um teatro destinado a durar três anos, ou antes, o 
tempo necessário para a edificação de um permanente. A comissão 
diretora do extinto Teatro de São Pedro de Alcântara, e a nomeada 
pela associação do dito teatro provisório procederam hoje a esse ato 
preparatório. O local escolhido é o Campo da Aclamação, graças a 
uma vontade superior. O novo edifício ficará no alinhamento do 
lado da Rua dos Ciganos, fronteiro ao Museu, e distante do lado 
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oriental do campo 200 palmos. Terá quatro ordens de camarotes e 
uma plateia mais vasta que a do extinto teatro; deverá ficar pronto 
até ao carnaval, ou, o mais tardar, até 14 de março do ano próximo. 
 
Apresentaram-se, em virtude do concurso para esse fim anunciado, 
sete desenhos. O que mais agradou foi o de um arquiteto alemão; 
mas como ele não se prestasse senão a dirigir a sua execução, não a 
querendo tomar por empresa, e nem mesmo precisando as 
condições de tempo e de despesa, foi preferido o desenho do 
construtor prático Vicente Rodrigues, que contratou a sua execução 
por cerca de 100.000$ e com a brevidade exigida. Por cada dia que 
exceder do prazo da empreitada pagará uma multa de 100$. 
 
Já não resta dúvida que teremos teatro provisório; mas o que é 
muito de recear é que o provisório venha a tornar-se permanente. 
Em torno do edifício projeta-se a fatura de ligeiro passeio que o 
torne mais aprazível à vista e atraia por esse meio a concorrência a 
que, segundo algumas pessoas, se opõe a distância em que fica o 
local da parte da população que mais frequentava o teatro da Praça 
da Constituição. 
 
Teve lugar no dia 25 do corrente a prova oral dos candidatos à vaga 
de lente substituto da seção cirúrgica da Escola de Medicina desta 
Corte. Primeiro houve a prova escrita, que é secreta, no dia 20. A 
apresentação e sustentação das teses, que constitui a terceira e 
última prova, verificar-se-á daqui a dois meses. 
 
Os dois candidatos que se disputam o provimento do lugar vago são 
os senhores Drs. Francisco Ferreira de Abreu, natural do Rio 
Grande, e Francisco Bonifácio de Abreu, natural da Bahia. Ambos 
saíram brilhantemente na prova oral. O ponto sobre que versou a 
lição foi o seguinte: Os acidentes que acompanham as operações 
cirúrgicas e os meios de remediá-los. O primeiro dos dois 
candidatos acima nomeados espraiou-se mais pelos campos da 
ciência; o segundo examinou mais minuciosamente a questão. 
Ambos foram claros e concisos, ambos mostraram-se dignos do 
lugar a que aspiram. 
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Acham-se expostos na galeria da Rua do Ouvidor, pertencente ao Sr. 
Ruqué, dois magníficos esboços a sépia, dos quais um representa a 
tomada de Villegaignon por Estácio de Sá, e o outro a batalha dos 
Guararapes, um dos mais memoráveis feitos da nossa história. São 
ambos obra de um dos nossos mais distintos patrícios. Não são 
trabalhos acabados, são apenas a primeira ideia concebida pelo 
artista e depois lançada sobre o papel como para não esquecê-la. É 
pena que tão hábil artista tenha sido obrigado a desviar-se da sua 
carreira profissional, não obstante o mérito com que nesses desvios 
se tem distinguido. 
 
Terminaria com a notícia da festa de Nossa Senhora das Dores na 
igreja da Imperial Irmandade da Santa Cruz dos Militares se com 
mão de mestre não o houvesse antes feito o cronista diário do 
Correio da Tarde. 
 

Jornal do Comércio de 28/9/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA CARTA 
 

Corte, 4 de outubro de 1851: 
 
Depois das maravilhas do baile imperial, depois dessa noite que 
semeou de saudades a tantos corações, parecia, e assim se presumia 
no círculo dos juízes competentes, que nenhuma outra festa, e 
menos ainda se do mesmo gênero, poderia causar agitação, excitar a 
alegria estrepitosa, “fazer furor”, como em sua linguagem “lírica” 
dizem os fashionables. Eu, que tenho observado atento as disposições 
atuais da sociedade fluminense; eu, para quem a noite de 19 de 
setembro foi uma noite de delícias e magnificências, mas não de 
emoções tão patéticas, não receei que a corrente parasse em seu 
curso, e que todas essas almas angélicas ficassem presas ao passado, 
e indiferentes ao futuro, e que todos esses peitos que batem a vapor 
sob a pressão de um leve murmúrio, de um ligeiro olhar das belas, 
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comprimidos pelas saudades se liquefizessem, e menos que se 
reduzissem a saraiva. 
 
A noite de segunda-feira passada mostrou que o baile é como a 
música, que agrada sempre que é boa, que extasia sempre que é 
sublime: Rossini, Bellini, Donizetti, Meyerbeer, Auber, Verdi tangem 
cada um por seu modo a lira d’alma, têm méritos especiais, 
partidistas devotados; mas Verdi, Auber, Meyerbeer, Donizetti, 
Bellini e Rossini acham sempre todos os corações sensíveis, todas as 
almas apaixonadas para suas harmonias, para seus arpejos 
melodiosos. 
 
O lugar onde uma boa parte do mundo elegante reuniu-se naquela 
noite a que acima me referi, noite que valeu por seus encantos 
próprios, e pelas recordações da de 19 de setembro, as quais, por um 
efeito bem natural, longe de enfraquecerem-lhe o brilho, 
concorreram para o seu triunfo, esse lugar onde celebrou-se a 
segunda festa do festivo ano de 1851 é um lugar dotado de enlevos 
pela natureza, acrescentado em belezas pela arte, e que a estas 
qualidades reúne o prestígio das tradições. 
 
Foi nesse lindo palacete que domina o golfo e a planície de Botafogo, 
onde hoje reside uma das nossas mais brilhantes ilustrações, onde 
outrora residiram Lord Strangford, D. Pedro I, o Sr. Gordon, o 
Marquês de Barbacena e o Conde d’Aquila, que no primeiro desta 
semana, dia célebre nos anais da igreja e no nosso calendário 
político, se reuniram mais de quatrocentas pessoas, e entre as quais 
a maior parte do que o jardim fluminense tem de mais precioso, de 
mais amável, de mais peregrino. 
 
O que tornou o baile de 29 de setembro a segunda das festas com 
que o Rio de Janeiro tem celebrado o terceiro quartel do século XIX 
não foi somente a consideração e estima de que gozam os seus 
anfitriões, a afabilidade de que são naturalmente dotados, e que 
nessa noite esteve acima de todo o elogio, não foram também só por 
si os atavios e arrebiques das belas, o asseio e elegância dos dândis. O 
belo sexo achou novas e suntuosas galas para essa festa; como que 
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caídos do céu dos trópicos apareceram lindos e inebriantes 
ramalhetes de violetas, de dálias, de camélias, de guanabaras, de 
magnólias (e que admirável magnólia aquela, cuja alva corola 
formava o centro do vistoso ramalhete com que se adornou a 
senhora de um dos nossos mais afamados guerreiros)! Riqueza e 
bom gosto, capricho e esmero, semelhanças e variedades, natureza e 
arte, alegria e movimento não faltaram nos convidados do baile de 
segunda-feira. 
 
Mas o que deu a todos esses elementos um valor inapreciável, o que 
deu à festa um caráter particular, foi o pitoresco do local, a nobreza, 
novidade e primores d’arte do edifício, a livre circulação e a branda 
e constante temperatura que por todo ele se gozava. Minhas 
inspirações neste momento são todas filarmônicas, e por isso me 
permitirão este símile: o lindo, artístico e histórico edifício foi para a 
reunião alegre e brilhante como uma lira harmoniosa tangida por 
hábil e inspirado menestrel; falhasse o instrumento, que o trovador 
não seria tão feliz no improviso e no canto de suas estrofes. 
 
O palacete de Botafogo é no seu interior um templo erigido ao bom 
gosto e às artes, às cenas pitorescas deste éden americano, às 
históricas reminiscências do ilustre visconde seu proprietário. Desde 
o limiar da porta tudo é propriedade e beleza; só se veem imagens 
da pátria, ou recordações das grandezas tradicionais do velho 
mundo, caprichos do homem, maravilhas de arte. 
 
A primeira sala à esquerda, aquela em que foi mais fervoroso o 
exercício coreográfico, apresenta em seu teto um céu azul como o do 
Rio de Janeiro em uma tarde de estio; ligeiras aves voam por baixo, 
dir-se-ia nessa noite, espantadas de tanta luz e estrépito; dele 
pendem dois elegantes lustres suspensos pelos bicos de duas aves 
de Júpiter. As paredes figuram bosques poéticos, cujas árvores 
estendem as ramagens quase até ao céu, e a cuja sombra e frescura 
passeiam sátiros, e se realizam várias cenas da mitologia. A sala que 
olha para o mar ou para o aterrado chama-se a sala dos pássaros: 
garças, adens, várias aves palmípedes e ribeirinhas, povoam suas 
paredes e simbolizam a azulada e espumosa bacia sobre cuja 
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margem está situada a nobre habitação. A sala imediata, a sala do 
Brasil, mostra a perspectiva do Palácio de São Cristóvão observado 
do seu jardim; a cidade da montanha com tudo quanto a vista pode 
alcançar das torres do rico templo da Conceição até a ponta do 
Monserrate; a barra do Recife vista do forte do Brum; a ponte pênsil 
do Caxangá, a única deste gênero que existe no Império; uma vista 
da Glória e uma paisagem de Botafogo. 
 
Segue-se a sala da Alemanha em que o nobre visconde reuniu todas 
as raridades colhidas em sua última viagem e cingiu de quadros que 
são outras tantas imagens de suas reminiscências europeias. Aí se vê 
a mais notável das dezenove portas de Berlim, a porta de 
Brandemburgo construída no fim do século dezoito, segundo os 
vestíbulos dos templos atenienses, e coroada por um carro triunfal. 
Dois outros quadros lembram a Versalhes prussiana, a cidade dos 
palácios Potsdam, a pátria do sábio Alexandre de Humboldt. 
 
Um desses quadros mostra o Palácio de Babelsberg, habitação do 
príncipe da Prússia; e o outro é o célebre Palácio e Jardim de 
Sanssouci, onde morreu Frederico o Grande e se conservam como 
relíquias os seus despojos. O fac-símile do plano deste suntuoso 
edifício, bosquejado por esse rei imortal, e por ele mesmo explicado 
em notas onde se aprecia aquela ortografia arbitrária, que tantas 
correções custou a Voltaire, é uma das raridades que se acham nessa 
sala europeia. O Palácio Real de Stolzenfels sobre a margem do 
Reno, o Nymphenberg na Baviera, o Museu de Berlim, o 
Ritterschloss, palácio dos cavaleiros, em Luxemburgo, completam 
esta escolhida e histórica galeria. 
 
Ritterschloss é um palácio formado de ruínas seculares, 
transportadas de todos os lugares onde as havia preciosas; é um 
moço vestido de roupas velhas, um edifício de recente construção, 
mas cujos materiais remontam às épocas mais notáveis, sendo que o 
mais novo não tem menos de 150 anos de existência. 
 
Destes prodígios de riqueza e de arte, destas maravilhas de 
arquitetura das quais, no bom gosto em que vamos, jamais teremos 
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uma ligeira amostra nos edifícios do Brasil, pode-se em poucos 
minutos passar para uma sala que se chama e é realmente a sala de 
jantar, onde de novo se entra na terra das palmeiras, e se veem 
outros lindos painéis do nosso vasto e inesgotável panorama. 
 
Estas, bem como todas as outras pinturas, são a fresco, e nesta 
particularidade o palacete de Botafogo não terá muitos rivais, 
mesmo nesses países do outro mundo, onde a arquitetura e a 
pintura são belas-artes. As salas deste edifício foram outrora 
decoradas pelo pincel do habilíssimo artista português Manoel da 
Costa; mas o teto da primeira de que falei foi restaurado dos 
insultos do tempo e do abandono em que caíra, por um artista 
alemão também distinto, o Sr. Agdorner, que o acaso aqui nos 
trouxe; deste mesmo pincel saíram as delicadas e históricas pinturas 
que ornam os tetos das duas salas que dão para o golfo e ficam 
contíguas às reminiscências alemãs. 
 
Toda a pintura da sala destinada aos prazeres de Vattel e de 
Brillatsavarin é obra de duas vítimas ilustres, os estimáveis 
cenógrafos da extinta ou destroçada companhia lírica, Tagliabue e 
Piscozzi. 
 
Em meio de um edifício assim situado, com riqueza, gosto, arte e 
ciência, que só por si inspirava a alegria e a festa, imagine-se o que 
faria uma reunião das mais amáveis e jubilosas. Eram duas horas, e, 
a julgar pelo número, pela alegria e tranquilidade das beldades e 
seus cavalheiros, dir-se-ia que o baile ia começar. A essa hora 
dançou-se o cotilhão. 
 
Ó! que coisa bonita e engraçada que é o cotilhão! É ao mesmo tempo 
uma valsa e um jogo de prendas, uma contradança e uma 
pantomima. Bofé o digo, se não temesse baralhar umas quatro ideias 
que possuo nesta cabeça, metia-me a valsar, para ajoelhar no meio 
de um salão brilhante aos pés de uma beleza soberana e merecer a 
graça de tomar-me para seu cavalheiro num torneio dançante. 
 
O verão começa a dar-nos notícias suas, não obstante ter permitido 
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que em 26 do mês passado a gente de Nova Friburgo colhesse ovos 
de neve, como conta um comunicado publicado no Jornal de hoje: 
mais vale cair em graça do que ser engraçado. 
 
À medida que o calor for subindo, é impossível que a folia dançante 
não se restrinja às suas condições normais, e que os bem-
aventurados da bolsa e senhores absolutos de si mesmos não subam 
as serras, desçam a outros vales, e nos deixem por aqui um pouco 
mais folgados. 
 
Mas, dado mesmo que a Campestre, a Lísia, todas estas sociedades 
dançantes que por aí há, continuem a trabalhar periodicamente, 
como se preencherão esses longos intervalos, só atenuados pela 
curteza das noites? Os que aqui ficam dispostos com heróica 
resolução, a pagar em suor o tributo do Capricórnio, esperarão de 
boca aberta, no espaço de trinta dias que vai de uma a outra 
Campestre, de uma a outra Lísia, de uma a outra Euterpe, que 
regressem os emigrados de serra acima, ou voltem os leões do 
Norte? 
 
Eis os sérios cuidados de que muitos se mostram possuídos, e que só 
tem uma solução – teatro lírico. Teatro lírico provisório, que se está 
construindo, teatro lírico sub-provisório, que se está consertando, 
são, portanto, os objetos que atraem todas as atenções 
presentemente, já se sabe, da gente que sabe passar esta vida como 
ela deve ser levada, joco-seriamente. A crise bailarina parece 
iminente, e não lhe vejo em verdade outro recurso senão fazer votos 
pelo provisório, e nesse entrementes ir gozando o provisório do 
provisório. 
 
E ainda bem que de 11 a 13 deste primeiro mês de calor teremos a 
Sonâmbula de Bellini, que o Sr. Labocceta escolheu para sua estreia, 
ou para seu début, como dizem os que sabem mais a língua de 
Voltaire do que a de Camões. Para o dia 19 ensaia-se a grande ópera 
Bondelmonte, de Pacini, autor da Rainha de Chipre; nessa partitura 
cabe à Sra. Zecchini um papel tão forte, difícil e brilhante, como o da 
Rainha de Chipre. Bondelmonte rivaliza em tudo, ao que me dizem, 
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com aquela ópera já conhecida do mesmo maestro; exige maior 
magnificência, e consta que está sendo preparada com toda a 
riqueza e propriedade; até se deve considerar como a ópera 
escolhida para estreia da nova administração. 
 
Nela entrarão também, pela primeira vez, o barítono absoluto De 
Lauro, e a segunda primadona Ebole, cujo papel corresponderá ao 
da Sra. Zecchini, bem que de menos esforço dramático. 
 
A este prospecto tenho de acrescentar que na relação dos cantores 
publicada nesta folha faltam dois nomes, do Sr. Giuseppe Fronconi, 
contrabaixo, e Vincenzo Fronconi, violoncelo. Ainda mais: que a 
companhia de canto não está completa, e menos a de baile. Àquela 
faltam um baixo profundo, um contralto e uma comprimária; à 
segunda, a de baile, faltam figurantes, algumas partes mímicas, e o 
par de bailarinos absolutos. Todas estas vozes e figuras foram 
encomendadas ao Sr. Magalhães e espera a diretoria que aqui 
estejam até fevereiro próximo futuro. 
 
Os ensaios da Sonâmbula têm sido até agora feitos na sala da 
Sociedade Filarmônica, e ali tive ocasião de ouvir uma vez as duas 
primeiras partes da companhia, a primadona Zecchini e o tenor 
Labocceta. 
 
Para julgar do efeito que produzirão os artistas sobre o palco, 
quando têm sido ouvidos somente em uma sala, nos primeiros 
ensaios de orquestra, e em completo desalinho de trajo, e talvez 
mesmo de canto, é preciso um ouvido mais exercitado do que o 
meu, conhecimentos musicais acima do comum. Entretanto, emitirei 
o meu fraco juízo, deixando ao tempo provar se é ele bem ou mal-
fundado. 
 
A Sra. Zecchini canta pela primeira vez a Sonâmbula. Sua voz 
extensa, melodiosa e igual, é particularmente adaptada à música de 
Bellini. 
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Canta com expressão e sentimento, e prima nos adágios. Não é 
cantora de bravura, tanto quanto pude julgar ouvindo-a uma só vez, 
e em circunstâncias tão desfavoráveis como acima disse, mas estou 
que há de agradar pelo doce timbre da sua voz e expressão do seu 
canto. É jovem, tem fisionomia simpática e corpo airoso. 
 
O Sr. Labocceta, tenor contraltino, é artista de subido mérito. Tem 
voz fresca e sonora, canta com muita expressão e executa com 
presteza e perfeição as maiores dificuldades. É espantosa a 
igualdade e arte com que passa da voz de peito para o falsete, do 
qual aliás se serve pouco porque dá sem esforço o dó de peito. 
 
Creio que o Sr. Labocceta foi uma ótima aquisição para o nosso 
teatro. É moço, não tem talvez mais de 24 anos: baixo, porém, 
proporcionado, de maneiras urbanas e fisionomia agradável e 
animada. 
 
Surpreendeu-me no ensaio o dueto do 1º ato, son geloso del zeffiro 
amante, cantado pela primadona e tenor, dueto que eu não conhecia. 
É um verdadeiro primor, e foi executado peregrinamente. A sua 
grande dificuldade explicou-me o motivo da sua supressão nas 
representações anteriores. 
 
A direção científica da companhia está confiada ao nosso distinto 
maestro o Sr. Francisco Manoel da Silva; não podia estar em 
melhores mãos. Da parte administrativa está encarregado o Sr. 
Domingos Alves Pinto. É inspetor da cena o Sr. Manoel José de 
Araújo, que serviu durante a extinta sociedade do Teatro de São 
Pedro de Alcântara, e depois sob o diretório trino nomeado o ano 
passado. 
 
O extraordinário rendimento que tem dado a Alfândega nestes 
últimos meses, e pelo qual tem ela direito aos foros de primeira 
Califórnia do Brasil, sugeriu uma lembrança felicíssima a certo 
comendador de fresca data. Elogiava-se na presença desse fidalgo 
da bolsa a administração do atual Ministro da Fazenda e o zelo do 
inspetor daquela repartição, e ele, que já aspira ao baronato, e por 
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isso quer fazer a corte à oposição, atalhou logo açodadamente: 
“Hábil! em quê? Pois se eles fossem o que os senhores dizem, não 
teriam já estabelecido mais duas ou três alfândegas, visto que só 
uma tem produzido tanto?!” 
 

Jornal do Comércio de 05/10/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA QUARTA CARTA 
 

Corte, 11 de outubro de 1851: 
 
Decididamente a sociedade fluminense começa a entrar em novas 
leis de existência. O furor dançante extinguiu-se sob a ação dos 
vapores solsticiais, que se aproximam. A estação dos esplêndidos 
saraus, dos grandes concertos, dos suntuosos bailes expirou à calma 
inexorável do mês de outubro. As grandes festas de setembro foram 
as solenes despedidas dessa quadra alegre, risonha, estrepitosa e 
agitada, que este ano chegou a um grau de intensidade nunca visto. 
 
Ainda está por explicar essa influência misteriosa que os povos 
civilizados exercem mutuamente uns sobre os outros, sejam eles 
anfíscios, heteróscios ou períscios; essa telegrafia elétrica dos 
espíritos, cujos fios de comunicação são invisíveis, mas cujos efeitos 
são permanentes, e às vezes apresentam coincidências que 
maravilham! 
 
Notei há duas ou três semanas que essa fascinação de prazeres em 
que vivemos desde maio, essa alegria ruidosa e travessa que data de 
mais longe, parecia efeito das mesmas causas que em Paris, em 
Londres, na Prússia e na Lituânia atuaram sobre suas populações 
depois de grandes e tristes acontecimentos. 
 
Mas dá-se ainda uma coincidência, que não pode ser filha das leis 
gerais do coração humano, da uniformidade de seus sentimentos 
quando sujeito a impressões idênticas, e que ficaria sem explicação 
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plausível a não se admitir essa correspondência secreta, essa 
influência poderosa e imperceptível dos espíritos entre si, a despeito 
da diversidade dos climas, das distâncias e das condições. 
 
Sabe-se que a maravilha arquitetônica de M. Paxton, as delícias do 
novo Hyde Park, o congresso universal das indústrias do mundo, 
agitaram todos os povos civilizados e até os meios civilizados, 
causaram um rebuliço em todo o orbe terráqueo, e quase reuniram 
todas as nações em Londres. Assim o atestam inúmeros fatos, assim 
o dizem todos os escritores contemporâneos, assim o representa 
uma engraçada caricatura que ontem vi, percorrendo uma bela 
coleção de inocentes sátiras desse gênero exposta à venda na loja de 
um dos nossos propagadores das produções livres do espírito 
humano. 
 
É um globo que figura a terra, despovoado em toda a sua 
redondeza, menos num ponto onde se vê aglomerado todo o gênero 
humano, e que pelas árvores gigantescas que o dominam reconhece-
se que é Londres com o seu palácio de cristal. A caricatura seria para 
nós exatíssima se nos representasse os únicos quietos em nosso 
imenso território, indiferentes a esse grande jubileu industrial... 
 
Mas, atando de novo o fio às minhas ideias, que por serem poucas 
não deixam de desvairar-se, ia eu dizendo que houve, e continua na 
Europa, essa grande causa de curiosidade, movimento e alegria 
geral. Seus efeitos não ficaram circunscritos nas 13 mil e tantas 
léguas quadradas das Ilhas Britânicas, atravessaram os mares, 
continentes, rios, vales e montanhas. A agitação, o entusiasmo e a 
festa derramaram-se por toda a parte, foi um terremoto geral que a 
todos abalou e dispôs para as fortes emoções. E o consumo que 
dessa atividade universal resultou para todas as artes e indústrias é 
já um benefício dos muitos que se devem esperar da festa do Hyde 
Park. 
 
Nós também, malgrado de Lord Palmerston, e do infando ditador 
de Buenos Aires, nós poucos que habitamos esta terra abençoada, 
em cuja área caberiam bem 24 reinos britânicos, nós os brasileiros e 
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os estrangeiros que conosco vivem, também participamos da 
influência beneficamente agitadora do palácio de cristal. Não 
atribuamos essas noites douradas que já passaram somente às 
reações do coração humano que fazem a alegria suceder à tristeza, e 
esta àquela. 
 
Não tivemos as visitas do respeitável lord-maire e sua nobre 
comitiva; não vimos as cãs venerandas desse primeiro magistrado 
da cidade de Londres, não vimos M. Darville voar por cima dos 
telhados e M. Pettin viajar de carruagem pelos ares; não vimos nem 
gozamos muitas outras coisas que bastariam para compensar-nos de 
todos os trabalhos por que temos passado e teremos ainda de passar 
neste vale de dores. Mas tivemos corridas no Prado Fluminense, 
uma festa de chafarizes por toda a cidade, e todas as noites saraus, 
concertos, bailes e espetáculos dramáticos num período de mais de 
quatro meses. 
 
Se fosse preciso ajuntar outras provas à demonstração dessa oculta 
influência que torna todos os espíritos mais ou menos solidários nos 
grandes acontecimentos, o mundo político ofereceria coincidências 
singulares. O parlamento inglês deu este ano prova de uma 
loquacidade descomunal: o nosso excedeu os seus mais honrosos 
precedentes de potência pulmonar. Em Londres, em Paris, as 
peripécias da comédia política multiplicaram-se e variaram ao 
infinito; entre nós houve outro tanto. E para que a imitação fosse 
perfeitíssima, se houve em Lisboa o desafio de um ministro, no Rio 
de Janeiro malogrou-se igualmente um duelo entre duas 
personagens políticas. 
 
Era tempo de remitir a febre dançante, de dar algum descanso à 
alma e ao corpo, e cuidar de distrações menos agitadas. O mês de 
outubro, mostrando que o calor não nos deixou para sempre, os 
leões e dilettanti do parlamento sendo obrigados a abandonar a 
sociedade fluminense por alguns meses – porque, enfim, a pátria 
assim o exige, e o dinheiro entre nós é ainda muito inimigo do bom 
gosto e da inteligência; fadiga, verão e ausência de tão grande 
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número de fashionables não podiam deixar de pôr tréguas às folias 
dos salões noturnos. 
 
Ninguém carecia mais do que eu dessas férias, mas também 
ninguém sente mais do que eu essa suspensão de armas, esse 
licenciamento da milícia dançante: nem mesmo o Sr. Francioni, nem 
mesmo os insaciáveis cossacos. Até agora não me chegava o tempo 
para resumir em um só dia todos os festivos sucessos da semana, 
não me dava a perros para descobrir os capítulos da crônica 
semanal; a colheita era fácil, abundante e variada. 
 
De hoje em diante, o que será do mísero cronista, só tendo por teatro 
o mundo real da vida, e essas distrações permanentes, que, posto 
alegrem, não inspiram suficientemente, nem se prestam a longas 
dissertações? Deus é grande, e Maomé é seu profeta, dizem os 
muçulmanos, e eu cristão hei de sempre imitá-los no fervor da fé. 
Eclipsa-se o sol dos bailes, desaparecem as grandes ilusões do 
mundo político. Concentrar-me-ei nas condições da existência atual, 
tratarei da vida prosaica, porque também ela tem peripécias, 
episódios, incidentes, cenas e assuntos muito interessantes. 
 
A construção do teatro provisório vai marchando com suma 
atividade; e na falta de outra distração, pela manhã e à tarde muitos 
curiosos circundam o nascente edifício e entretêm-se a ver esse fervet 
opus. No dia seguinte à mesma hora voltam esses apontadores 
gratuitos, e observam o incremento que tiveram os trabalhadores 
durante a sua curta ausência, levando consigo alimento para 
contentar a ansiedade dos que, como eu, desejam gozar noites de 
melodias e dançados no meio do vasto e risonho Campo da 
Aclamação. 
 
A comissão inspetora não deixa passar um sol sem que assista por 
alguns momentos à obra confiada a seus desvelos, e que deve 
preencher a necessidade que sofre a população fluminense de 
espetáculos líricos. Mesmo os que não são, ou não podem ser, 
amadores atentos os sacrifícios que para isso exige, e sobre os quais, 
seja dito de passagem, tenho ouvido alguns murmúrios, mesmo 
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esses deserdados da fortuna almejam pelo teatro provisório para 
gozar os prazeres exteriores da festa teatral, e passear com menos 
receio não só do terreno, como dos malfeitores que o infestam à 
noite. 
 
É decerto um grande progresso que temos feito acharem-se homens 
como os que compõem a trindade diretora, que se não vexassem de 
tomar a si essa tarefa, e que a estejam desempenhando com gosto e o 
maior zelo possível. Há dois ou três anos seria isso fertilíssimo tema 
para a crítica mordaz e o ridículo afrontoso dos periódicos políticos 
e escritores anônimos das folhas diárias. 
 
A nossa sociedade já vai compreendendo que se pode amar o teatro, 
a música, a poesia, e até ser elegante e agradável ao belo sexo sem 
que o homem se torne incapaz de trabalhos sérios, de exercer as 
mais elevadas como as mais difíceis funções civis. Os homens de 
porte homérico e semblante socrático, para quem a dança é uma 
puerilidade, a música uma distração nociva e a poesia um 
desarranjo mental, já estão menos suscetíveis, menos inexoráveis, e 
até não é raro ver uma dessas figuras equestres de vis-à-vis com 
algum dândi dançando uma contradança, ou toda embasbacada a 
aplaudir os triunfos de uma bela e maviosa cantora. 
 
Já era tempo de perdermos esses preconceitos. Acaba de falecer em 
Paris o Sr. Manoel Dupaty: e quem era Dupaty? Um compositor 
dramático, um literato distinto, um poeta estimado, um elegante, 
um leão do seu tempo, que não deixou por isso de assinalar-se na 
carreira das armas, nem de merecer as honras de membro da 
Academia Francesa. 
 
Lord Normamby, representante da Grã-Bretanha junto à corte 
republicana de França, não é ele um literato de merecimento? Perde 
porventura alguma coisa no conceito da Rainha Vitória pelas 
revistas parisienses que escreve e lhe envia para seu divertimento, e 
do seu círculo íntimo? O Conde Alexandre Walewski, atual 
embaixador de França na Corte de Londres, não é um homem de 
bom gosto e elegante, autor da comédia L’école du monde, ou la 
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coquette sans le savoir? Essa comédia foi sem dúvida um dos títulos 
que o fizeram alcançar tão depressa a embaixada de Londres, 
porque assim as duas nações obsequiaram-se mutuamente, trocando 
literato por literato, elegante por elegante. 
 
Louvores, pois, aos dois parlamentares, os senhores Conselheiro 
Montezuma e Desembargador Miranda, e ao Sr. Dr. José Florindo, 
que primeiro do que os seus colegas se declarou amador da cena 
lírica, louvores pelo exemplo que acabam de dar, concorrendo para 
a construção de um edifício destinado ao divertimento público, e 
mais ainda aceitando uma comissão que muitos recusariam, não 
tanto por incômoda como por julgarem imprópria de suas sérias e 
elevadas ocupações. 
 
Tem sido objeto de reparo, e dado tema a alguns epigramas e 
comentários, o ter se preferido para a edificação desse teatro um 
construtor prático, quando existem entre nós uma escola de 
engenheiros, uma academia de belas-artes e muitos estrangeiros 
profissionais. 
 
Creio que os censores e epigramatistas não têm razão, tanto os que 
metem à bulha a sociedade do teatro provisório, como os que em 
represália motejam dos nossos engenheiros. É sabido que o primeiro 
risco ou desenho escolhido foi o de um arquiteto alemão; mas este 
como os outros concorrentes não satisfizeram as duas principais 
condições impostas pela sociedade – brevidade e preço que não 
excedesse de cem contos de réis. O Sr. Vicente Rodrigues, que está 
construindo o teatro, apresentou um plano que satisfaz as 
proporções exigidas do projetado edifício, e ofereceu-se a tomar a 
obra por empreitada, sujeitando-se às cláusulas de tempo e preço. 
 
Ora, além de ser o único que com tudo se achava de acordo com os 
desejos e recursos da sociedade, tinha o atual empresário a seu favor 
longa prática de construção de edifícios urbanos e conhecimento dos 
planos de outros teatros e de sua execução. Como, pois, censurar a 
comissão, acusá-la de mau gosto, de um atentado contra a 
hierarquia das profissões, porque preferiu o único plano que se 
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compadecia com as condições impostas pela necessidade do 
momento, pelos recursos de que a sociedade pode dispor, e mesmo 
pela duração efêmera que deve ter o edifício? 
 
Mas o teatro construído segundo o plano adotado e por um homem 
empírico não terá elegância nem beleza de arquitetura? E o teatro 
que se está construindo, respondo eu, não é para servir 
provisoriamente? A celeridade e economia com que deve ser feito 
não excluiriam esses apuros de arte quando mesmo o construtor 
fosse capaz de os executar? Não basta que o edifício seja 
solidamente construído, que goze das propriedades óticas e 
acústicas que são indispensáveis a um teatro, e além disso possa 
receber o público que lhe é destinado? Pois essas condições são 
satisfeitas no plano apresentado pelo empresário, que aliás o não 
inventou; e quanto à execução, pelo que tenho visto e ouvido, 
espero que será acertada. 
 
Eu que assim me exprimo sou daqueles que deploram a falta de 
gosto, a rotina que se tem adotado na construção dos nossos 
edifícios particulares, e de que até são vítimas os que se constroem 
por conta do Estado. Essas enormes biqueiras a que não há chapéu 
de chuva que possa resistir, esses triângulos azuis que servem de 
empena, e fazem lembrar a tabuleta do Barbeiro de Sevilha; esses 
arabescos que os guarnecem e menos parecem ornatos do que os 
sinais cuneiformes que Champolion copiou dos obeliscos egípcios; 
essas belezas exteriores mostram e caracterizam as mãos a que são 
entregues todas as nossas construções civis em que o empirismo 
pode prevalecer. 
 
Os nossos edifícios não apresentam nenhuma ordem ou estilo de 
arquitetura. Tudo quanto a extravagante imaginação dos chinas 
inventou para ornar os seus edifícios tem sido excedido pelos nossos 
mestres de obra, que, graças ao apurado gosto dos proprietários, são 
os supremos arquitetos do Brasil. 
 
Gótico, dórico, coríntio, toscano, renascimento, Pompadour, 
regência, chinês, japônio, todos esses estilos e modelos têm sido 
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postos em contribuição para formar esse todo monstruoso a que 
entre nós dão o nome de barroco, mas que está longe de ser o que 
esta palavra indica, porque, bem que seja uma ordem arquitetônica 
de mau gosto, é, todavia, uma ordem, e as fachadas de nossos 
edifícios são indigestos mosaicos. O exemplo aí está nas torres da 
Igreja do Carmo, composição híbrida coroada, como o disse o Sr. 
Próspero da Marmota, por duas coisas que podem ser comparadas 
às tampas de duas enormes terrinas. 
 
Deploro, pois, esse péssimo gosto dos nossos proprietários, essa 
mesquinharia que entrega risco, arquitetura e construção de seus 
prédios a mãos rotineiras e inábeis, para poupar o pequeno excesso 
de despesa que custaria o concurso de um engenheiro, que ao 
menos convinha fosse ouvido para o que diz respeito à beleza da 
construção. Mas se deploro o atraso em que estamos neste ramo das 
belas-artes, não tenho por fundados as queixas e epigramas que 
correm a respeito do teatro provisório, e isso atentas as 
circunstâncias que já ponderei. 
 
É triste, dizem alguns, que nenhum dos nossos engenheiros, 
nenhum dos nossos lentes da Escola Militar ou da Academia das 
Belas-Artes concorresse para a empresa do teatro provisório, e fosse 
preciso dá-la a um construtor prático. 
 
Ainda quando houvesse certeza de que os juízes que tinham de 
julgar entre os concorrentes seriam superiores a todas as 
considerações pessoais, e só consultariam o mérito dos projetos 
apresentados; ainda quando, em vez de tratar com uma associação 
se tivesse de tratar com um só indivíduo, onde o desar que pode 
ficar aos engenheiros brasileiros, aos professores dos dois citados 
estabelecimentos, por não quererem entrar em um concurso de 
empreitada? 
 
Pediu-se a qualquer dos dois estabelecimentos um plano do edifício 
que se projetava para que esse plano fosse executado por algum 
empreiteiro? Não; convidou-se aos engenheiros e aos mestres de 
obra para uma empreitada, exigindo-se ao mesmo tempo que o 
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autor do plano se propusesse a executá-lo, e sobre isso sem precisar 
todas as condições necessárias para que os candidatos bem 
empreendessem o pensamento da sociedade. 
 
Ora, os engenheiros militares e os lentes de arquitetura e 
engenharia, que são os nossos construtores civis, nem gostam, nem 
pela maior parte podiam tomar a si essa empreitada, por motivos 
que são óbvios. 
 
Seria por incapacidade? Quando não se dessem as razões que acabo 
de alegar, não estavam aí inúmeras obras de subido mérito para 
atestar a sua idoneidade, que maior seria se mais ocasiões lhes 
fossem dadas de praticar? 
 
Quem riscou e tem dirigido a construção do nosso edifício 
penitenciário; quem deu o plano e executou o importante 
encanamento de Maracanã; quem deu o plano para a difícil 
construção hidráulica do cais da cidade desde o Arsenal de Guerra 
até ao Arsenal de Marinha; quem tem construído vários faróis nos 
portos do Império, estradas como a da Serra da Estrela; quem foi 
capaz de organizar e executar os planos de todos esses 
melhoramentos materiais do país, não seria capaz de pegar em um 
atlas dos teatros europeus e modificar ou copiar algum desses 
planos para o teatro provisório que se está levantando no Campo da 
Aclamação? 
 
Já tenho perdido não pouco tempo com os satíricos da sociedade 
teatral e dos nossos engenheiros, é preciso dar notícia do projeto de 
teatro que se está construindo. 
 
A frente do edifício tem 150 palmos e meio; o fundo é de 298 e meio. 
Há no vestíbulo três peças, todas com o fundo de 45 palmos, a do 
centro com 54 de largura, e as duas laterais com 47 cada uma. Os 
corredores são de 11 palmos de largura. 
 
Da entrada do salão ao arco do proscênio há 124 palmos, ficando 
livre para a plateia uma área que tem 124 palmos de comprimento e 
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92 na sua maior largura. Pode, portanto, acomodar para cima de 800 
pessoas, ou pelo menos mais de 200 pessoas do que a do Teatro de 
São Pedro de Alcântara. 
 
Há quatro ordens, as três primeiras com quinze camarotes por lado 
e a quarta com dezesseis. Se for suprimida a tribuna imperial que 
está no risco, como se diz, acontecerá por vontade superior, 
crescerão dois camarotes à segunda e terceira ordens. A largura dos 
camarotes é de 9 palmos, isto é, maior que a dos camarotes do 
extinto teatro. 
 
A caixa fica com fundo suficiente para 13 bastidores, número este a 
que nunca se chega, nem mesmo nas peças de maior aparato. De 
cada lado há dez camarins, aos quais se pode sobrepor outros 
tantos, e fica ainda espaço suficiente para os jogos cênicos. 
 
Na fachada do edifício, e na altura da segunda ordem, há sete 
janelas, das quais as três do centro são de sacada. As portas 
principais de entrada são três, ficando de um e outro lado duas 
janelas de peitoril. Aos lados do edifício há janelas de grades, que 
correspondem aos camarotes da segunda ordem, e podem dar 
passagem para terraços, no caso que se queira para o futuro 
estabelecê-los. 
 
As grossas paredes do edifício são de tijolo, e assentam sobre um 
pedestal de alvenaria, cuja sólida fundação já está concluída. 
 
São dignos de ser vistos pelos amadores três lindos quadros que se 
acham expostos nas vidraças da loja do Sr. Carlos Marin, um dos 
primeiros joalheiros da Rua do Ouvidor. São cópias fiéis de certas 
joias apresentadas na exposição de Londres, onde mereceram muita 
atenção, particularmente da Rainha Vitória, e que hoje pertencem à 
rainha de Espanha. 
 
As flores do colar que se veem numa das pinturas são de brilhantes. 
O pendente, representado noutro quadro, é de flores de pérolas, 
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folhas de esmalte verde e de esmeraldas. O enfeite de cabeça, que 
constitui a terceira pintura, é de rubis e brilhantes. 
 
Mais uma vaga de senador pela província de São Paulo. Faleceu o 
Visconde de Congonhas, que era senador desde 1826. Dessa 
primeira turma de senadores restam somente três, que são os 
senhores Visconde de Pedra Branca, Marquês de Valença e Marcos 
Antônio Monteiro de Barros, irmão do falecido. 
 

Jornal do Comércio de 12/10/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA QUINTA CARTA 
 

Corte, 18 de outubro de 1851: 
 
Rio da Prata, melhoramentos materiais e teatros, eis as questões do 
dia. Os debates não têm sido dos mais animados e fecundos em 
incidentes curiosos, mas sempre dão colheita com que possamos 
encher a crônica desta semana de transição e abatimento. 
 
O Jornal do Comércio já saudou o triunfo do Brasil e dos seus aliados 
no Rio da Prata, e creio firmemente que o fez com infalibilidade 
profética. Mas, entretanto, há a maior ansiedade pela notícia 
definitiva do desbarato de Oribe. O bravo exército imperial ficara no 
dia 6 do corrente sobre Santa Luzia, a 15 léguas de Montevidéu, e a 
certeza de ter ele ou não efetuado a sua junção com as forças do 
General Urquiza antes do rendimento de Oribe é o objeto dessa viva 
ansiedade. 
 
Tem sido para alguns causa de um pesar patriótico, e para outros 
matéria fértil em epigramas e recriminações, a lentidão da marcha 
do nosso exército comparada com a de Urquiza e Garzon. Louvo o 
sentimento dos primeiros, partilho-o até certo ponto, mas não 
descubro motivo para tristeza, nem fundamento nas queixas que se 
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têm levantado contra o nosso distinto general ou contra o governo 
impenal. 
 
O Conde de Caxias penetrou no Estado Oriental à frente do grosso 
do exército imperial, no princípio do mês passado; e desde logo se 
pôs em relações com a parte das forças aliadas sob o comando do 
General Garzon. Antes disso já a nossa terceira divisão, ao mando 
do Brigadeiro 
 
Fernandes guarnecia a fronteira do Jaguarão e ameaçava Oribe por 
esse lado. Desde o princípio da campanha, a nossa esquadra, 
dirigida pelo brioso, ativo e ilustrado Grenfell, defendia as costas do 
Uruguai, de Entrerios e Corrientes, e tirava a Oribe a possibilidade 
de ser socorrido pelo seu despótico senhor. 
 
Assim protegido por todos os lados, e esperando a todo momento a 
sua junção com as três divisões do exército imperial, o General 
Urquiza, para quem o tempo urgia, foi marchando seguro em 
direitura a Oribe; e este, ameaçado de todos os pontos e por forças 
tão numerosas, cheias de ardor e entusiasmo, apenas simulou 
resistência e foi concentrando-se em posições mais fortes e retiradas. 
Por modo que excedeu a toda a expectativa, a marcha do General 
Urquiza foi sendo desde os seus primeiros passos acompanhada de 
importantes defecções que desfalcaram as fileiras do exército 
inimigo e o desmoralizaram de uma maneira irreparável. 
 
Animado por esses fáceis e incruentos triunfos, o valente general 
entrerriano continuou a avançar, cada vez com mais fortuna, até que 
colocou a Oribe nos mais apertados lances, e forçou-o a arriar as 
bandeiras e pedir capitulação. 
 
No entretanto, o nosso exército se aproximava e já se achava à vista, 
quando Urquiza e Garzon em terra, e Grenfell nas águas do Prata, 
apertavam o cerco a Oribe, e lhe deixavam a alternativa de render-se 
à discrição, ou tentar uma resistência que faria derramar algum 
sangue, mas que lhe não deixava a mais ligeira esperança de triunfo, 
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porque a derrota lhe seria dada por Urquiza e Garzon somente, ou 
por estes e o Conde de Caxias, que estava sobre a sua retaguarda. 
 
Não é esta a história fiel da campanha, que decerto findou nos 
primeiros dias deste mês, e deu cabo ao arbitrário e infausto 
domínio do lugar-tenente de Rosas no Estado Oriental? 
 
Figurai os beligerantes no princípio da luta, sem que Oribe receasse 
a todo momento a presença do exército imperial, o ataque de seus 
adestrados infantes e artilheiros, o prestígio e a valente espada de 
um Conde de Caxias, de um Canavarro, de um Fernandes, de um 
Barão de Jacuí, de um Silva Tavares, de um Neto, de tantos outros 
de nossos bravos defensores, desassombrado de uma esquadra 
comandada pelo destemido e incansável Grenfell; figurai os 
beligerantes do Estado Oriental reduzidos às suas únicas forças, 
Urquiza sem outro apoio moral que o da sagrada causa que 
defende, Oribe superior em número, e livremente protegido pelo 
seu ditador, e dizei-me se as coisas teriam corrido do mesmo modo; 
se Urquiza estaria hoje em Montevidéu e Oribe preso ou a bordo de 
uma corveta britânica. 
 
Não! não há motivo para que nosso entusiasmo pela derrota do 
infando Oribe se agourente. A vitória é particularmente nossa, de 
Urquiza e de Garzon, dos exércitos aliados e da esquadra brasileira. 
A vitória é de todos, porque triunfaram o direito contra a usurpação, 
a liberdade contra a ditadura, a civilização contra o vandalismo. 
 
Melhor fora que o exército imperial tivesse acompanhado a Urquiza 
de mais perto, ou que cedo se lhe tivesse reunido. Mas fora para isso 
necessário que o inimigo lhe embargasse os passos e recuasse, e que 
o nobre Conde de Caxias tivesse podido acelerar a sua marcha do 
Rio Grande. A primeira circunstância, aliás, prevista até certo ponto, 
não devia servir de base às operações militares; a segunda nasceu de 
causas não só estranhas, mas altamente contrárias à vontade do 
Conde e às ordens do governo imperial, como o dizem cartas e 
folhas do Rio Grande, e ninguém de boa-fé, ou fora das prevenções 
do espírito de partido, o poderá desconhecer. 
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O primeiro ato do drama está concluído, resta o segundo: eis o que 
neste momento nos deve preocupar. A queda de Oribe é uma 
pancada hercúlea dada na cabeça da fera de Palermo; é preciso 
secundar-lhe outra enquanto ela se retorce e espuma. 
 
Meu vaticínio está feito, e, posto que eu nada valha na ordem dos 
profetas, não duvido publicá-lo: – A queda de Rosas é consequência 
infalível da de Oribe, se seus valentes e nobres inimigos não se 
demorarem em gozar a primeira vitória, se empreenderem sem 
perda de tempo a campanha do outro lado do Prata. Não haverá 
talvez a mesma facilidade, porque enfim a fera se tem fortificado em 
seus antros e está rodeada de monstros igualmente sedentos de 
sangue humano. Mas a vitória não será custosa, e no próprio 
território argentino encontrará Urquiza muitos aliados, que lhe 
abrirão os braços à medida que ele se for aproximando. E não será 
mesmo para mim grande surpresa se as defecções ali forem tão 
prontas e numerosas como o foram no Estado Oriental. 
 
Ninguém conhece melhor o terreno balofo sobre que pisa, a 
execração que o cerca e ameaça por toda a parte, do que o próprio 
Rosas; e por isso lá está ele, como o menino que grita para animar-se 
no deserto com o seu próprio eco; lá está ele com a sua D. Manuelita 
recorrendo a toda sorte de mistificações... Depois de aterrar com a 
carnificina dos mazorqueiros, estuda agora todos os meios de 
esconder o seu próprio terror e de afetar tranquilidade. 
 
Já as folhas diárias publicaram a farsa da desistência da sua pedida 
demissão, as misérias que por essa ocasião se representaram na 
honrada sala, e a procissão popular, “convocada” pelos juízes de 
paz, que foi a Palermo pedir ao seu humaníssimo ditador que 
continuasse a governá-los sob o regime da mazorca, dos 
fuzilamentos e dos açoites. A mesma “espontânea” procissão, 
depois que voltou de Palermo, foi à casa do ditador de Buenos 
Aires, tirou de lá o seu retrato, e o conduziu para o teatro, onde se 
representou uma nova farsa federal que acabou com foguetes, judas, 
serenatas e algazarras pelas ruas e cais. 
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Para prova do sossego d’alma que gozava o ditador, preparava-se 
um baile em honra da Sra. D. Manuelita, o qual deveria ter lugar no 
dia 11 do corrente, aniversário do motim que em 1833 promovera 
contra o governo de Balcarce. 
 
D. Manuelita apareceu em toda a parte. Nem a um baile que deram 
os negros de Buenos Aires deixou ela de comparecer. Não dançou, 
mas aceitou e retribuiu todos os obséquios que à porfia lhe 
prodigalizaram as damas africanas. Até do apoio dos africanos 
carece nesta conjuntura o ditador de Buenos Aires! Ele também o 
esperava encontrar no Rio Grande, mas enganou-se e nem foi mais 
feliz na guerra selvagem que nos mandou fomentar entre os índios, 
ali e em Santa Catarina. 
 
E é esse mesmo homem aquele a quem o Sr. Guilherme A. Harris, 
ex-encarregado de Negócios dos Estados Unidos junto àquela 
república, no ato de apresentar a carta do seu governo que o 
exonerava da dita missão, tributou os mais hiperbólicos louvores. 
Nenhum presidente da União americana terá ouvido do 
representante de alguma nação, e nem mesmo de algum seu 
compatriota distinto, os cumprimentos, as zumbaias, as expressões 
afetuosas que o Sr. Harris, em nome da república norte-americana, 
dirigiu ao ditador de Buenos Aires! A nota a que me refiro foi 
publicada na Gaceta de 15 do mês passado: não me é possível 
reproduzi-la, contento-me com a transcrição deste trecho, que 
resume muitos outros: 
 
Será uma lisonjeira e grata tarefa para o futuro compilador dos anais 
de seu país, recolher os vários incidentes (fala D. Manuelita) de sua 
árdua e benéfica carreira, grupá-los como outras tantas luzidas e 
brilhantes flores num ramalhete lindo e fragrante, e colocá-lo no 
mesmo quadro e gloriosa página que registrar a vida de seu ilustre 
pai. 
 
São notáveis os desvarios a que Rosas, por meio de sua irmã e de 
sua filha, arrasta os diplomatas estrangeiros que não sabem resistir 
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aos cantos das duas sereias. Sem irmos mais longe, sabe-se quanto 
elas influíram nas opiniões do Sr. Southern, e o dispuseram a favor 
da causa do ditador. O Sr. Southern não caiu nas demasias amorosas 
do Sr. Harris, mas sempre procedeu de modo que D. Augustina 
Rosas lhe exprobrou aquela célebre carta que o ilustre diplomata 
escreveu de Buenos Aires ao Sr. Gore, e foi publicada em Paris pelo 
Sr. Le Long, e há pouco aqui por mim transcrita. O Sr. Southern 
disse que na carta havia alguma coisa sua, mas que tudo o mais era 
apócrifo, e tornou a culpa ao Sr. Gore pelo extravio de uma tal 
correspondência particular e amigável; mas a Sra. D. Agustina Rosas 
não esteve pela escusa, e disse-lhe que nessa carta estava ele 
retratado, que acreditava ser inteiramente sua, como acreditaria 
todo aquele que o conhecesse. E vivam Rosas e sua moralidade! 
 
A atenção pública começa a dirigir-se de novo para os 
melhoramentos materiais. Um habilíssimo escritor anônimo, sob o 
título de americano, tem nas colunas desta folha sustentado a causa 
das estradas de ferro. O Sr. Dr. Morais Sarmento mostra-se possuído 
do mesmo empenho, traduzindo as lições de Michel Chevalier. Não 
há mesmo guelfo nem gibelino que hoje se não declare fervoroso 
apóstolo dos melhoramentos materiais. E todavia, não há muitos 
meses que se me chamava de material, porque eu pedia tréguas para 
as lutas estéreis de partido, de reformas políticas, para cuidarmos 
mais acuradamente da riqueza do nosso solo, do futuro da nossa 
lavoura, ameaçada de uma crise séria pela falta de braços, pela de 
colonização e de boas vias de comunicação! Sempre assim o esperei, 
e agora que remitiu-se a febre dançante, hei de voltar ao meu 
primeiro posto, e coadjuvar, como e à medida que me for sendo 
possível, ao americano e ao Sr. Dr. Morais Sarmento, no seu 
utilíssimo empenho. 
 
Já quisera hoje tratar da Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional, que tão digna é de louvores e tanto merece ser animada, 
mas falta-me tempo para fazê-lo, e por isso adiarei este assunto até 
sábado próximo futuro. 
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O nosso desgraçado sistema de calçadas é coisa de há muito 
reconhecida, causa de continuados clamores, vergonha eterna das 
nossas Câmaras municipais, vergonha para esta cidade inimiga dos 
engenheiros de mérito. 
 
Andar de sege pelas ruas do Rio de Janeiro é um dos maiores 
sacrifícios a que estão sujeitos os seus habitantes. É preciso ter 
coragem não vulgar, e as entranhas bem seguras, do contrário morre 
de susto ou misturam-se-lhe as vísceras. O perigo não é só para o 
mísero que vai dentro, dando saltos de corça ou jogando a cabeçada; 
o descuidado peão que lhe passa ao lado, quando não é esmagado 
de encontro a uma parede ou esquina, recebe um banho de lama que 
o faz praguejar até a terceira descendência de cada um dos nossos 
ilustríssimos vereadores. 
 
O governo ou algum membro da Assembleia-geral condoeu-se da 
nossa sorte, e obteve que na lei do orçamento geral do Império 
passasse uma autorização para contratar-se com alguém a reforma 
das nossas calçadas. É esta uma das empresas de que hoje mais se 
fala, e que praza a Deus não fique em bons desejos e projetos. 
 
Há não menos de quatro concorrentes: os senhores Rivère e Bonini; 
o Sr. Wenelt, engenheiro alemão, o mesmo que entrou no concurso 
do teatro provisório; o Sr. Ireneu; e uma outra pessoa que se propõe 
a construir as nossas calçadas pelo mesmo sistema e com as mesmas 
pedras das de Londres. 
 
O Sr. Ministro do Império tomou o prudente e esclarecido acordo de 
mandar ensaiar o calçamento proposto pelos diferentes concorrentes 
para, à vista dos seus resultados, resolver o que mais convenha. 
 
O sistema do Sr. Ireneu é o que primeiro vai ser posto em execução 
na Rua Direita e nas do Sabão e da Candelária. É um sistema 
inteiramente novo, concebido pelo Sr. Dodgson, engenheiro da 
fábrica de fundição e construção naval da Ponta da Areia. 
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Suponho que consiste em grades de ferro coado de pequenas 
aberturas, assentadas sobre uma camada de betume, o qual tem 
principalmente por fim preservá-las da oxidação na parte que fica 
em contato com o terreno. Este ensaio diz-se que terá princípio na 
próxima semana. 
 
A estreia de alguns dos novos cantores e dançarinos tem dado 
matéria vasta para renhidas discussões e variados comentários. 
Querem uns que desde já rezemos o memento às novas companhias; 
entendem outros que não há razão para esse alarme; outros 
finalmente esperam por novas provas para formar o seu juízo 
definitivo. 
 
A prima-dona e o tenor, isto é, a Sra. Zecchini e o Sr. Labocceta, não 
estrearam mal para os nossos olhos e ouvidos, e é injustiça numa 
primeira representação querer decidir do mérito de um cantor. 
Aguardemos, a respeito dos dois acima mencionados, que eles se 
mostrem noutras óperas para então decidir do seu mérito real e 
comparativo. Aguardemos que todas as partes da companhia 
apareçam por sua vez em cena para então julgar se ela corresponde 
ao que se devia esperar das pessoas encarregadas desse contrato, e 
sobretudo dos meios postos à sua disposição. 
 
Quanto à companhia de baile, duvido muito que ela se restabeleça 
do descontentamento que causou a estreia das quatro figuras que 
entraram no espetáculo da noite de 15 do corrente. Entretanto, não 
sejamos precipitados, esperemos pela estreia da Sra. Berthani, que 
não duvidou mostrar-se pela primeira vez a par da Sra. Baderna. 
Mais um pouco de paciência, que eu também, se tiver fundado 
motivo para isso, não deixarei de clamar contra a logração de que 
alguns já se estão queixando. 
 
O governo deu por findo o contrato celebrado entre a comissão 
diretora do extinto teatro e o Sr. João Caetano e resolveu que se 
desse a este dois dias da semana para trabalhar com a sua 
companhia dramática no Teatro de São Januário. Deu igualmente 
por findo o arrendamento que o mesmo ator tinha daquele teatro. A 
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subvenção marcada para as duas novas companhias é de doze 
contos de réis mensais. 
 

Jornal do Comércio de 19/10/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA SEXTA CARTA 
 

Corte, 25 de outubro de 1851: 
 
“Montevidéu, dizia um poeta francês não é somente uma cidade, é 
um símbolo; não é somente um povo, é uma segurança: é o símbolo 
da ordem, é a esperança da civilização”. 
 
Montevidéu, o símbolo, a esperança, está salva. A nova Troia vestiu 
as galas da vitória; suas ruas, que desde 1843 eram um 
acampamento militar, converteram-se em salas de festividade 
fraternal; seus sinos que, nos anos de assédio, davam o sinal do 
perigo e anunciavam ao povo que o dever o chamava ao combate, 
agora dobraram festivos para convocá-lo aos templos, cheios de 
harmonia, onde se cantavam hinos àquele que tudo pode, que dá a 
paz e a vitória. 
Eis aí a grande notícia da semana. 
 
O desenlace da questão oriental, puro da menor mancha de sangue, 
do luto, das lágrimas, é completo, honroso, glorioso para todos os 
governos aliados, fecundo para a América e para a causa da 
civilização. 
 
Os dois colossos europeus tinham naufragado na dificuldade; 
petrificados ante essa cabeça de Medusa que chamam Rosas, seu 
braço gigantesco não tinha podido sustentar a espada que 
desembainharam arrogantes, e suas bandeiras se enrolaram ante o 
sanguinolento tirano; declararam-no invencível; ainda mais, 
proclamaram que era um poder acomodado ao estado social, às 
necessidades sociais do Rio da Prata! 
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Esta declaração, que marcava com o ferrete da barbaria a uma 
grande parte da América Meridional, era um opróbrio para a 
América inteira; mas, Deus louvado, um opróbrio não merecido. 
 
Os povos do Rio da Prata pedem a paz e dela precisam; mas seu 
estado social é incompatível com o sistema de Rosas, com as 
degolações, com os confiscos, e conseguintemente não há paz 
possível senão vencido este sistema, vencido Rosas, que o 
representa. É exatamente o contrário do que acreditavam, ou 
aparentavam acreditar a França e a Inglaterra. 
 
O predomínio de Rosas (e Oribe no Estado Oriental era sinônimo de 
Rosas) era o único obstáculo à paz. Dominava sempre em luta, por 
ser o depositário do terror, por esses fenômenos espantosos que 
produz um tal sistema, e de que já haviam dado assombroso 
exemplo mais de vinte milhões de franceses, que tremiam a um 
gesto de Robespierre, deixando cair aos centos as cabeças do gênio, 
da virtude e da beleza. 
 
Compreendido o verdadeiro estado social daqueles povos, bastava 
dar-lhes apoio, bastava equilibrar a força do terror com uma força 
efetiva, para que desaparecesse a causa da horrenda perturbação. 
 
Assim se previa, e assim sucedeu no Estado Oriental. E não se diga 
que agora se forma a teoria sobre o fato. Pelo contrário, a teoria 
precedeu o fato, engendrou-o. 
 
Para prová-lo em honra da América, posso, graças a um amigo, 
copiar aqui alguns trechos de uma memória apresentada em abril de 
1850, pelo Sr. D. Andres Lamas, ministro oriental, ao governo 
imperial. 
 
Ei-los: 
 
“A paz é a necessidade, o voto de todos os homens nacionais e 
estrangeiros no Rio da Prata. 
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No Estado Oriental todos os seus filhos, em um e outro campo, a 
desejam ardente e intensamente; e da verdade, da universalidade 
desse desejo ninguém pode ter nem remota dúvida. 
 
Há sete longos anos que os orientais, em um e outro campo, estão 
condenados, os que conservam alguma fortuna, a vê-la desaparecer 
de dia para dia, e os que a perderam, que formam a maior parte, a 
vegetarem com suas famílias na miséria e na incerteza, sem meios 
nem para adquirir nem para conservar; e, o que é pior, sem 
descobrirem quando e como se obterá a paz que deve reparar tantos 
prejuízos, cicatrizar tantas feridas. 
 
Se fora dado interrogar aos orientais de uma e de outra divisa, tanto 
aos mais elevados como aos mais humildes, sentir-se-ia que o fogo 
das paixões e dos rancores domésticos está quase apagado por essa 
imensa torrente de sangue e de lágrimas, – sangue e lágrimas de 
todos, – que cobrem há 7 anos o lar comum. 
 
É uma situação daquelas em que os direitos políticos do cidadão 
perdem a sua importância ante os direitos do homem – sua vida – a 
família – a prosperidade. 
 
Salvar estes direitos, sem os quais não há sociedade; salvá-los pela 
paz, pela verdadeira paz, pela paz duradoura, que é o único meio, a 
última tábua de salvação, é o que todos querem, o que todos 
necessitam, o que todos pedem, sitiados e sitiadores, vencedores e 
vencidos, se é que os há, por fim, entre filhos de um mesmo solo, 
que trajam o mesmo luto, que choram as mesmas lágrimas, cujos 
lares se tem confundido nas mesmas ruínas. 
 
Sim, a paz, a paz que salve a sociedade, a vida, a família, a 
propriedade, esse é o voto comum, e esse voto é um vínculo 
misterioso que reúne vontades aparentemente desunidas. 
 
Se D. Manoel Oribe se subtraísse, pela sua posição excepcional, a 
esse voto uniforme, se alguns poucos que se hão manchado com as 
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espoliações o acompanham, se argentinos que apoiam e escravizam 
a Oribe zombam da opinião oriental, Oribe e os espoliadores e os 
argentinos ficariam sós no dia em que a bandeira da paz, da bendita 
paz, se arvorasse em sua presença com a necessária força para dar 
abrigo seguro aos que se acolhessem a ela, para dar a todos abrigo 
seguro e igual”. 
 
Tudo isso se cumpriu ao pé da letra, palavra por palavra. Como 
brasileiro devo demorar-me um pouco neste ponto. 
 
A causa da civilização nessa riquíssima parte da América 
Meridional necessitava de um apoio externo. A França e a Inglaterra 
ofereceram-no solenemente. Aumentaram as calamidades da guerra, 
correram rios de sangue, e por fim declararam invencível a barbaria 
e estenderam a mão a Rosas e a Oribe. 
 
O Brasil substituiu as duas grandes nações no posto de honra que 
desamparavam; tomou a santa empresa sob sua proteção, como tão 
nobremente diz o General Urquiza na nota que dirigiu ao Sr. Ponte, 
e poucos meses depois. 
 
Montevidéu está salva. 
 
A República Oriental livre e independente. 
 
Todos os orientais abraçados e reunidos em família. 
 
O grande exército, o exército aguerrido de Rosas, todo o seu par que 
estão em poder do General Urquiza, e marcham com ele contra a 
fera de Palermo. 
 
E não se derramou uma só gota de sangue, não correu uma só 
lágrima, não houve uma só violência, um só insulto pessoal. Oribe, o 
próprio Oribe, não é perseguido, não é insultado, submete-se, como 
todos os demais cidadãos, às autoridades do seu país, e fica em sua 
casa, só, e abandonado aos seus remorsos! 
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Para não ver a imensa honra, a imensa glória que disto resulta ao 
Brasil, será preciso fechar os olhos à luz. 
 
Falta agora assegurar os resultados obtidos e completá-los; 
consumar a salvação de todo o Rio da Prata, firmar ali o triunfo e as 
bases da sociedade cristã e civilizada, propender para a organização 
de governos regulares e garantir os interesses políticos do Império e 
a segurança das pessoas e propriedades brasileiras. 
 
A esse fim se encaminha sem dúvida a missão do Sr. Conselheiro de 
Estado Honório Hermeto Carneiro Leão. 
 
O governo imperial, que tão avisado tem andado nos negócios do 
Rio da Prata, não podia entregar a mãos mais hábeis tão altos 
interesses. O Sr. Carneiro Leão, por seu caráter firme, por sua 
ilustração, pelo estudo que tem feito dos negócios que agora deve 
encaminhar para dar-lhes o desfecho necessário, por sua posição 
política no Império, o Sr. Carneiro Leão é o estadista melhor 
habilitado para desempenhar a árdua missão de que foi incumbido. 
 
Há, porém, em seu comportamento um sacrifício e abnegação tal 
que não é possível deixar de recomendá-lo à gratidão dos 
brasileiros. Senador, Conselheiro de Estado, muitas vezes ministro, 
o que haveria que movesse o Sr. Carneiro Leão a separar-se de sua 
família, abandonar os gozos da vida doméstica, o repouso do 
gabinete, e sujeitar-se aos botes da calúnia vil e infame que certo não 
esquecerá de atá-lo ao seu poste, se não fora um rasgo de dedicação, 
do que aliás sua excelência tem dado tantas provas a sua pátria e a 
seus amigos? Os partidos que contam em seu seio tantas 
notabilidades, que em emergências semelhantes às da atualidade 
encontram homens do patriotismo do Sr. Carneiro Leão, oferecem 
garantias de futuro e de prosperidade. Feliz o país que possui 
estadistas de tanta abnegação e desinteresse! 
 
Acompanha o Sr. Carneiro Leão, na qualidade de seu secretário, o 
Sr. Dr. José Maria da Silva Paranhos, lente da Escola Militar, e um 
dos redatores do Jornal do Comércio. Retirado haverá um ano da vida 
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pública, o Dr. Paranhos não pôde resistir à louvável ambição de 
tomar parte nos negócios do seu país, ambição a que os seus 
reconhecidos talentos lhe dão indisputável direito. Talvez atuasse 
também no espírito do Dr. Paranhos o desejo de granjear a afeição e 
a estima de um homem eminente, que em muitas circunstâncias tem 
mostrado que lhe não são pesados os sacrifícios que impõem os 
deveres da amizade. 
 
Fosse porém o que fosse, o Dr. Paranhos aceitou o convite que o Sr. 
Carneiro Leão lhe fez na segunda-feira a brûle-pourpoint.Sua 
excelência não podia ter lembrança mais feliz, nem fazer mais 
acertada escolha. Espírito analítico, refletido, pensador, sobeja ao Dr. 
Paranhos em prudência e modéstia o que lhe falta talvez em 
vivacidade. Estudioso, trabalhador, ávido de saber, escritor de 
talento e ao mesmo tempo modesto, há de ser um poderoso auxílio 
para o Sr. Carneiro Leão. 
 
Só me resta fazer votos pela feliz viagem do ministro e do seu 
secretário, e estes os faço cordialmente, pedindo a Deus que os leve 
a salvamento, e proteja na empresa de civilização e de paz de que 
vão incumbidos. 
 
Não terminarei este ponto sem referir um fato em que, além do sal, 
há uma revelação importante para todos os brasileiros, e 
principalmente para os nossos noveleiros, que querem por força ver 
a interferência inglesa em favor de Rosas. 
 
Estava fundeada no Buceo a corveta inglesa Tweed, comandada por 
Lord Francis Russell (irmão do Primeiro Ministro da Inglaterra), 
quando soou o sauve qui peut no campo de Oribe. O fim para que ali 
estava aquele navio era salvar a vida a Oribe se ele pedisse a 
proteção da bandeira inglesa. Lord Francis Russell, porém, que 
(dizem) anda sempre com a razão a juros, e que por isso há muitos 
anos não passa de capitão de corveta, sabendo da capitulação, 
depois de jantar, mandou escaleres a terra e recolheu quanto 
peralvilho quis embarcar. Eram uns cinquenta e tantos, incluindo 
uma banda de música completa. 
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No dia seguinte quis conduzi-los para Buenos Aires; não lho 
consentiu, porém, o Almirante Reynolds, o qual lhe mandou dizer 
que, pois tinha recebido a bordo toda aquela gente, não lhe era 
permitido sair do lugar em que estava, e o que é pior, declarou-lhe 
que sustentaria a todos à sua custa. O lord encontrou no castigo uma 
consolação; os seus hóspedes bebem... mate, e assim não lhe 
esgotaram a adega. 
 
Não se dirá de mim que não cumpro o que prometo; com essa 
nódoa não ficará maculada a minha memória. Pois é uma virtude 
hoje, que tanta gente como que faz timbre em faltar ao que promete. 
Se quiserem exemplos, leiam as circulares dos candidatos e 
combinem com elas o que eles são depois que apanham o que 
desejam: nada de interpretações forçadas, não falo dos nossos 
representantes, que são cavalheiros completos. 
 
Prometi ocupar-me com a Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional e vou cumprir a promessa. Em sua vida modesta, e quase 
desconhecida para aqueles que – em bem ou em mal – só curam das 
altas questões de Estado, tem esta sociedade prestado serviços reais 
ao país, não tantos quantos se deveriam esperar, mas aqueles que 
estavam no círculo limitadíssimo de suas forças. Sua utilidade foi 
tão altamente reconhecida que os poderes do Estado a têm auxiliado 
para que não desaparecesse essa fonte minguada e tênue, que ainda 
se tornará rio caudal em que a indústria nacional vá beber novas 
forças que a façam progredir em prosperidade, como tanto lhe 
desejo. 
 
O Conselho Diretor da sociedade reconheceu o acanhamento de 
suas forças, e tomou uma deliberação que decerto será aprovada por 
todos aqueles a quem ela respeita. Serão convidados todos os 
fazendeiros e agricultores da província do Rio de Janeiro para 
fazerem parte da sociedade como sócios efetivos. A ilustração e o 
patriotismo dos agricultores da província do Rio de Janeiro não se 
esquivarão a tal convite: o bem entendido interesse dessa classe a 
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aconselhará a proporcionar meios à sociedade de melhormente 
promover e auxiliar a indústria nacional. 
 
O convite não importa grandes sacrifícios: uma joia pequena e uma 
anuidade insignificante habilitarão a sociedade com os fundos 
indispensáveis para fazer a todas as indústrias benefícios iguais aos 
que na Europa e nos Estados Unidos lhes fazem sociedades da 
mesma natureza. São muitos os benefícios que do bom emprego dos 
capitais que assim se acumularem podem resultar e tem em vista a 
sociedade. Resumirei aqui em poucas linhas as intenções do 
Conselho Diretor. 
 
lª – Conservatório de máquinas – A extinção do tráfico de escravos é 
hoje fato consumado; o país convenceu-se que devia auxiliar os 
esforços do governo para sua completa repressão, e o governo, 
apoiado na opinião pública, acabou com a importação de escravos. 
Daí provirá infalivelmente falta de braços para a lavoura, 
principalmente enquanto o país oferecer recursos mais fáceis para 
ganhar a vida, e então forçoso é cuidar dos meios de supri-los, e sem 
dúvida são as máquinas os que mais convém adotar. A Sociedade 
Auxiliadora formará uma coleção de todos os instrumentos que 
tiverem aplicação à indústria agrícola. 
 
Estes instrumentos poderão ser mandados copiar pelos sócios, ou a 
sociedade se incumbirá de os mandar fabricar por conta daqueles 
que os quiserem adotar, sob a direção de pessoas hábeis. Este 
segundo arbítrio será por certo o mais conveniente, não só pela 
maior perfeição na execução, como pelo menor custo relativo. Todas 
as máquinas e aparelhos serão acompanhados das mais amplas 
informações acerca de seus usos e vantagens. 
 
2ª – Colonização – Ainda a mesma necessidade de braços para a 
lavoura tão sentida fará que a sociedade empregue seu zelo em 
promover a emigração de famílias morigeradas e industriosas, e 
solicitar dos poderes competentes as garantias necessárias para que 
os contratos entre os proprietários de terras e os colonos se façam 
com mútua vantagem dos contratantes. Neste ponto a sociedade 
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terá também de convencer os grandes proprietários de terras da 
conveniência de arrendarem-nas a quem as aproveite, em vez de 
deixá-las incultas só pela vaidade de se dizerem senhores e 
possuidores de léguas de terra que nada produz. 
 
3ª – Ensino agrícola – A agricultura no Brasil, geralmente falando, 
está na infância. Prepara-se a terra, planta-se, colhe-se, trata-se o 
produto decerto modo porque assim o faziam nossos maiores, que 
também não tinham outra razão para fazê-lo assim. Já se vê com que 
dificuldades não terão lutado os lavradores entregues a si próprios, 
sem guia que os dirija, quantos capitais se não perderam, quanto 
tempo se não consumiu improdutivamente. 
 
O ensino agrícola é uma necessidade entre nós e a Sociedade 
Auxiliadora está disposta a criar pelo menos uma escola de 
agricultura, onde se ensinem as doutrinas que constituem a ciência 
do agrônomo, e se pratiquem todos os processos experimentais da 
agricultura considerada como arte. 
 
4ª – Animais e plantas – O aperfeiçoamento das raças existentes e a 
naturalização de novas raças de animais são objetos de tal 
importância, que ninguém pode duvidar da sua utilidade e mesmo 
de sua necessidade. A Sociedade se encarregará de mandar buscar 
animais de boas raças, e de os propagar entre os interessados, 
fornecendo-lhes todas as instruções necessárias. Também mandará 
buscar e distribuirá anualmente sementes de árvores, arbustos, 
cereais, finalmente de todos os vegetais que tiverem usos 
reconhecidamente úteis nas artes ou na alimentação. 
 
5ª – Bancos agrícolas – Os capitais são prestantíssimos agente da 
produção, mas entre nós ainda não está estabelecido o crédito 
territorial. Muitas causas concorrem para isso, e sem que elas 
desapareçam o lavrador não alcançará por preço módico sobre suas 
terras o dinheiro de que carecer para aproveitá-las. É indispensável 
remover essas causas, algumas das quais estão na legislação, para se 
poderem estabelecer os bancos agrícolas, ideia que todos 
reconhecem carecedora dos mais amplos desenvolvimentos, e que a 
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Sociedade Auxiliadora há de desenvolver com segurança, vencendo 
os obstáculos e convocando os capitalistas para essa empresa 
importantíssima aos futuros destinos da indústria agrícola entre nós. 
 
6ª – O jornal da Sociedade – Um dos resultados do cumprimento de 
algumas ou de todas essas promessas da Sociedade será o 
melhoramento do seu jornal, que há de ser confiado a escritores bem 
retribuídos. A utilidade do periódico de uma Sociedade desta 
natureza não pode ter contraditores; para aqueles que não tiverem 
possibilidade para frequentar as escolas, seguir as lições orais e 
práticas, o jornal será o mestre e o guia... 
 
Mas ali estou vendo aquela senhorita que veio saber notícias dos 
bailes e reuniões dançantes e cantantes da semana, e só tem lido Rio 
da Prata e Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, atirar para 
a banda o Jornal e dizer desdenhosa: “Está hoje muito 
maçante!”Ah!minha senhora, que sacrifícios não teria eu feito para 
dar-lhe um momento de prazer, se é que podem dar prazer as 
rabiscas de um pobre velho, que já vai vivendo de lembranças e 
recordações. 
 
Não sei se houve bailes esta semana; o estado sanitário da cidade do 
Rio de Janeiro é hoje a coisa mais nauseabunda que se pode 
imaginar; não morre ninguém, mas tem sido atacada tanta gente, e a 
moléstia é por tal modo mexeriqueira, que os médicos tiveram 
conhecimento da coisa que se andava ocultando e quiseram explicá-
la. 
 
Antes, porém, já ela tinha sido explicada por alguns curiosos de 
sabedoria, que a atribuíram uns às águas encanadas em tubos de 
chumbo, outros à peste no gado. Forte gente! Vem um parvo desses, 
incha as bochechas, diz dogmaticamente quatro sandices, contra que 
se conspiram centenares, milhares de fatos, e quer que se tenham 
por certas e averiguadas as suas invenções. Muitas pessoas de meu 
conhecimento não podem passar sem uma peste por ano; quando a 
não há, inventam-na. 
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Não fui isento de pagar o tributo, e assim adoentado, não era 
possível concorrer a reuniões. Faça ideia... qual ideia! não se demore 
neste ponto; tenho medo de alguma inconveniência. 
 
Para minha desculpa, basta dizer que estive doente, e tão realmente 
doente, que nem ao menos fui ao Arsenal ver o embarque do Sr. 
Conselheiro Carneiro Leão, e dar um aperto de mão ao meu amigo 
Dr. Paranhos, que se foi para Montevidéu sem ver-me, sem dizer-me 
adeus! São contas que havemos de ajustar quando ele vier, que 
espero será breve. 
 
Estou me preparando para a Campestre sexta-feira e para a regata 
sábado. A semana promete. 
 
Até lá. 
 

Jornal do Comércio de 26/10/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA SÉTIMA CARTA 
 

Corte, 2 de novembro de 1851: 
 
Constar, dizem os lexicógrafos da língua vernácula, é saber-se com 
certeza, ser manifesto; por exemplo, consta da certidão, dos autos 
etc. Ergo, quando um escritor diz: “Consta-nos, por exemplo, a 
cessão da ilha de Martim Garcia ao Brasil, em troca da nossa 
intervenção na presente guerra”, ou essa cessão é um fato oficial e 
consumado, ou esse escritor abusa do seu ofício ou do seu idioma. 
 
Cumpre advertir, porém, que, como todos os nossos lexicógrafos são 
anteriores à novíssima descoberta de várias espécies de verdade 
feita pelo Sr. de Montalembert, não podem eles reger para os 
homens iniciados nos mistérios dos progressos rápidos da 
humanidade, que caminha em linha reta para a perfeição e para a 
igualdade social indefinida, sobre as asas da democracia nova e 
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social, que é, no mundo moral, o que é a aerostática no mundo 
físico. 
 
Descobrindo-se, como se descobriu, que há verdade verdadeira, e 
conseguintemente verdade mentirosa, e todas as demais espécies de 
verdade que devem existir na declinação desses dois extremos, é 
evidente que os dicionários que tínhamos já não podem servir senão 
para a gente vulgar e retrógrada, que ao pão chama pão, e ao queijo 
queijo, como nos sáfaros tempos das antigualhas. Como acontece, 
porém, desgraçadamente, que esta gente vulgar e retrógrada, que 
ainda se deixa reger pelos dicionários, compõe a pluraridade dos 
leitores, resulta que, ou entende ela o contrário daquilo que querem 
dizer certos escritores, ou fica absolutamente em jejum. 
 
O prejuízo que daqui resulta cai principalmente sobre os referidos 
escritores, ou antes sobre toda a imprensa, nossa mãe comum. Vai o 
mundo por modo tal que a letra de imprensa já parece a muitos a 
arma da inverdade, e que a própria imprensa corre risco de 
esterilidade, quer para o bem, quer para o mal. Ao menos assim o 
diz o Times, que, em minha opinião, é autoridade. 
 
Ouvi a um nobre senador pelo Maranhão que a imprensa era como 
a lança de Aquiles, curava as feridas que abria. É muito possível que 
dentro de pouco tempo não haja mais feridas nem curas. 
 
Avivou-se-me ultimamente este terror, ao ver o efeito que produzia 
em um amigo meu a leitura do vaidoso panfleto publicado em 
Londres pelo Sr. Gladstone, membro do gabinete Peel, sobre a 
tirania napolitana. 
 
“Que impressão queres tu me faça esta pintura, dizia-me ele, a mim, 
que vivo no Rio de Janeiro, e leio todos os dias iguais acusações de 
tirania, iguais pinturas de horrendo despotismo do nosso governo? 
Fazem o que querem, dizem o que lhes parece, folgam, riem-se, 
cantam, dançam, gozam de rendosas sinecuras, e quando soa a hora 
da exposição, tiram do seu guarda-roupa um traje de luto, 
descompõem a melena, arrugam o rosto e sobem ao trípode para 
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lamentar as desolações desta nova Jerusalém? Tornei-me cético, 
mais cético do que um dos nossos mais ilustres homens de Estado, 
tão conhecido pelo seu ceticismo; leio estes papéis como leio os 
romances de Alexandre Dumas: ouço a esta gente como costumo 
ouvir ao ator João Caetano sobre o palco cênico. Parece-me o 
romance mais ou menos bem ideado, a comédia bem ou mal 
desempenhada; mas, ao concluir, lembro-me sempre de que isso que 
acabo de ler é um romance, que isso a que assisti é uma comédia”. 
 
Se estas impressões se generalizarem, não é verdade-verdadeira que 
a imprensa periódica cairá em impotência absoluta? 
 
Meditemos todos nisto, e especialmente os amigos da liberdade, os 
amigos do verdadeiro progresso humano; meditem os escritores 
públicos; não deixem morrer entre o desprezo universal um dos 
mais robustos instrumentos da liberdade, do melhoramento, do 
progresso do gênero humano. 
 
Inadvertidamente fui longe, mais longe do que queria. Devia dizer, 
pois, que não iniciando ao público na nova divisão e classificação da 
verdade, e nas alterações que ela deve introduzir no sentido de 
todas as outras palavras, os escritores que admitem esta nova 
divisão e classificação expõem-se a consequências que não 
prejudicam unicamente o efeito das suas tarefas, viciam também 
suas intenções. Citarei um exemplo. 
 
O ditador Rosas, na “renúncia da sua renúncia” que apresentou à 
sua honrada sala em 15 de setembro p. p., dizia, entre outras coisas, 
o seguinte: 
 
“O louco selvagem unitário Urquiza levantou a bandeira da rebelião 
e da anarquia, e aspirando a cortar com sua espada envilecida os 
laços que ligam o povo entrerriano à confederação, e a arvorar-se 
árbitro dos argentinos, vendeu-se miseravelmente ao governo 
brasileiro, que, levado por suas inveteradas ambições, invadiu e 
atacou com aleivosia sem exemplo o território e a independência das 
repúblicas do Prata”. 
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Não há projeto, nem ideia de confederação ao Brasil, nem a 
Montevidéu, nem a Entrerios, nem a Corrientes, nem a nenhum 
Estado do Rio da Prata. 
 
Rosas recorre, como todos sabem, a estas acusações para identificar 
com a sua causa pessoal, com a defensa da sua tirania, a causa da 
integridade da confederação e da integridade do seu território. 
Limita-se a declamar, porque não pode apresentar um só fato, uma 
só prova. 
 
Nesse momento aparece um escritor brasileiro e diz: “Consta-nos a 
cessão da ilha de Martim Garcia, em troca da nossa intervenção na 
presente guerra”. 
 
Não seria isto a prova de que o Império foi levado, como diz Rosas, 
por suas inveteradas ambições? 
 
Acrescenta o mesmo escritor brasileiro: 
 
“Diz-se também que o Sr. Honório Hermeto Carneiro Leão tem por 
objeto de sua missão diplomática ao Rio da Prata tratar da 
confederação de Montevidéu, Entrerios e Corrientes ao Brasil”. 
 
Não seria isto uma prova de que o Brasil tenta contra a integridade 
da confederação? Não se vê o risco a que ficam expostas as intenções 
daqueles que tais notícias publicam? 
 
Não será possível que alguém o acuse de servir ao inimigo figadal 
do Império, de intentar dar-lhe o que lhe falta para nacionalizar a 
sua causa, para refazer e aumentar as fileiras de soldados com que 
pretende derramar o sangue dos brasileiros, a arrebatar-lhes o 
pendão auriverde com que pisarão o solo estrangeiro em prol dos 
interesses e da dignidade do Império? 
 
Não acuso as intenções, estou mesmo convencido que as não tinha 
tais o escritor a quem me refiro. E é por isso mesmo que mais me dói 
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que certos escritores não iniciem o público no sentido que dão a 
certas palavras de que se servem, e acolham e transmitam sem toda 
a discrição de que são capazes, notícias essencialmente graves e 
perigosas, prejudicando com elas os interesses e a honra da sua 
pátria, comprometendo a pureza das suas intenções e desta pobre 
instituição da imprensa. 
 
Para reivindicá-la, direi sobre os dois pontos a que me referi, a 
verdade verdadeira, que me consta. 
 
Não há semelhante cessão da ilha de Martim Garcia ao Brasil, nem 
coisa que com isso se pareça. Pelo contrário, o governo imperial 
deseja que essa ilha nunca deixe de pertencer a um dos Estados do 
Rio da Prata. 
 
O Brasil não quer, nem quererá, nem lhe convém semelhante 
confederação, que seria para ele uma verdadeira calamidade. 
 
A única coisa que lhe convém e quer é que seus vizinhos se 
organizem regularmente; que se conservem as nacionalidades 
existentes, como exigem a honra e o interesse brasileiro; que cessem 
as causas de perturbação nas fronteiras do sul; que cessem os atos 
de espoliações, de ameaças, de insultos atrozes com que nos 
obsequiavam Rosas e seu tenente Oribe; que desapareça, em suma, a 
necessidade de gastar rios de dinheiro na conservação de um 
exército numeroso, colocado na expectativa incerta das 
eventualidades de que vivíamos há 9 anos. 
 
A par disto, não duvido que o governo brasileiro queira fundar 
alianças sólidas, não alianças meramente políticas, mas sim alianças 
em que sejam consultados os interesses materiais. As alianças de 
interesses mercantis, agrícolas e industriais ocupam hoje em todo o 
mundo o lugar que antes pertencia às ligas puramente políticas. 
 
Nossos interesses confundem-se, debaixo deste ponto de vista, com 
os dos nossos vizinhos. Carecem, como nós carecemos, de indústria, 
de comércio, de navegação, de emigração na maior escala possível. 
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O desenvolvimento destes elementos dar-lhes-á riqueza e 
prosperidade, amor à paz, civilização; e ninguém ignora hoje que 
melhor vizinho é o rico e civilizado do que o pobre e bárbaro. 
 
O contato contínuo destruirá as suscetibilidades, as desconfianças 
que produz o isolamento; e as modificações que introduz o aumento 
da população farão desaparecer as preocupações de raça que se 
receberam por herança. 
 
Devem ser estes, e tenho para mim que são, os objetos das alianças 
do Brasil com seus vizinhos: alianças que estabelecidas sobre bases 
largas, cultivadas com sinceridade, podem ser, dentro de alguns 
anos, a obra de maior conveniência, de maior honra, de maior glória 
que tenhamos empreendido. 
 
Aqueles que só veem preponderância nos triunfos militares, 
enganam-se; não é essa a base sólida, a base possível de uma política 
inteligente no Rio da Prata. O Império deve pesar ali pelo lado das 
ideias, da civilização, dos benefícios da paz, da indústria, do 
comércio, da navegação. Aí está nossa força eficaz e fecunda. 
 
Em alianças fundadas no interesse sólido, é muito possível se 
tratasse da ilha de Martim Garcia, chave da navegação dos grandes 
afluentes do Rio da Prata, mas não para despojar da sua soberania a 
quem a tenha, e sim para solicitar certas condições, com o único fim 
de que essa ilha não sirva para embaraçar a livre navegação dos 
ribeirinhos desses rios em cuja confluência se acha. 
 
As revelações oficiais não podem, porém, tardar; esperemos. 
 
Como me parece que houve também particular empenho, aqui no 
Rio de Janeiro, em obscurecer a parte que cabe ao Brasil no 
desenlace da questão oriental, não será talvez inoportuno referir que 
segunda-feira, 27 do passado, o Sr. D. Andres Lamas, ministro 
oriental nesta Corte, foi ao palácio de São Cristóvão para felicitar a 
Sua Majestade o Imperador em nome do Sr. Governador Urquiza. 
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O Sr. Lamas disse a Sua Majestade Imperial que o Sr. Governador 
Urquiza o encarregara da honra de apresentar, em seu nome, a Sua 
Majestade Imperial suas mais sinceras felicitações pelo glorioso 
termo da campanha oriental, em que tão grande parte teve o 
governo do Brasil. 
 
Acrescentou o Sr. Lamas que a parte do Brasil tinha sido, de feito, 
grande, pois concorrera com oportunos e generosos auxílios para a 
sustentação e defensa de Montevidéu, último, porém, inexpugnável 
baluarte da nacionalidade oriental; com suas forças marítimas para 
manter em respeito as costas de Entrerios e impedir a salvação do 
exército sitiador de Montevidéu, o qual, a não ser a ativa e 
inteligente cooperação da esquadra imperial, se teria salvado; e, 
finalmente, com o seu grande exército de terra, cujo número e 
organização, dando ao país um apoio forte, e tirando ao inimigo 
toda esperança de salvar-se combatendo, propendeu para o 
desenlace feliz e incruento da guerra no Estado Oriental. 
 
Consta-me que Sua Majestade o Imperador se dignou responder 
com palavras sumamente lisonjeiras para o nobre General Urquiza e 
seu valente exército, e da maior benevolência para o ilustre 
diplomata oriental. 
 
Já que falo em negócios do Rio da Prata, tenho por dever dizer-lhe 
que estou hoje na maior suspensão por um fato que se passou em 
Londres e que tem com eles grande relação. 
 
Há coisas que se não explicam, que são incompreensíveis, e que, 
todavia, força é tê-las por boas, verdadeiras e reais; há homens cujo 
comportamento se não compreende, que não têm uma norma certa, 
segura e invariável por onde se possam regular suas ações. Lord 
Palmerston, ministro botafogo, o homem que viu, sem pestanejar, o 
incêndio revolucionário ateado nos quatro cantos da Europa, o 
estadista que tolera no coração do Império britânico as reuniões dos 
primeiros e mais ousados anarquistas do mundo, que daí despejam 
manifestos e ordens para a queda de todos os governos regulares, 
Lord Palmerston, que apóia, fomenta na Europa todos os projetos de 
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anarquia, tomou-se de amores pela ordem pública no Rio da Prata, 
que ele diz representada, simbolizada, encarnada na pessoa do 
ditador de Buenos Aires, o ilustre restaurador das leis! 
 
Ninguém o acreditará; eu acredito por que li em uma carta impressa 
em Londres no mês de setembro passado, escrita a Lord Palmerston 
pelo Barão de Mascareñas. Obteve este que sua senhoria lhe desse 
uma audiência e nela tratou-se dos negócios do Rio da Prata: o 
barão entusiasmado pela causa de Montevidéu, que é a causa da 
civilização e da liberdade das repúblicas argentinas, achou no nobre 
lord escrúpulos e incertezas. 
 
“Como simpatizar com Montevidéu, dizia-lhe Lord Palmerston, se 
essa cidade é presa de um pugilo de estrangeiros aventureiros, se o 
seu governo é anárquico, se desde que resiste a Rosas nenhum bem 
tem feito esse governo ao país; e de mais, sendo Rosas um homem 
de ordem, como desejar a sua queda!” 
 
O Barão de Mascareñas não teve decerto a simplicidade e a candidez 
de acreditar nos escrúpulos de Lord Palmerston; não é possível dar 
a um ministro de Sua Majestade Britânica tanta ignorância, a ponto 
de desconhecer os fatos da história contemporânea no Rio da Prata; 
entendeu, porém, o barão que devia aproveitar a ocasião para 
esclarecer a opinião pública na Europa, tomando por tema os 
escrúpulos do ministro inglês. Saiu da audiência, escreveu a Lord 
Palmerston uma carta em que desfez um por um todos os 
fundamentos de sua antipatia e mandou-a publicar. 
 
Não tenho tempo nem espaço para mandar-lhe essa carta, traduzida 
em vulgar, mas fique sabendo que o barão aproveitou todas as 
vantagens que oferece a causa que defende, e demonstrou com 
evidência que nos muros de Montevidéu foram defendidos todos os 
princípios do direito e da justiça, que ali se pleiteava pelo progresso, 
pela prosperidade, pela paz, e pela independência das repúblicas do 
Rio da Prata; que em Buenos Aires, pelo contrário, tudo é atraso 
pela desconfiança e susto que naturalmente resultam do terror que 
inspira o governo de Rosas, ainda aos seus mais dedicados amigos. 
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Não se admire que eu me ocupe tanto com a questão do Rio da 
Prata: a atualidade o exige, é esse o máximo interesse em que 
atualmente se acha empenhado o Império. 
 
Dando-lhe conta em minha carta precedente dos desejos que 
animavam a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, e do que 
pretendia ela fazer relativamente à colonização, indiquei como 
primeira necessidade levar aos espíritos dos nossos grandes 
proprietários a convicção de que, para salvarem a agricultura da 
crise por que forçosamente tem de passar pela falta de braços, é 
necessário retalhar e arrendar as terras que possuem, para que sejam 
aproveitadas. 
 
Então ainda eu não tinha notícia do propósito em que estão os 
senhores Visconde de Baependi, Nicolau Antônio Nogueira Vale da 
Gama e outros fazendeiros. Seduzidos pelos bons resultados 
colhidos pelo Senador Vergueiro, que hoje cultiva uma fazenda pelo 
sistema da parceria, ou associação entre o proprietário da terra e os 
trabalhadores, esses fazendeiros pretendem mandar vir colonos, 
dar-lhes terras donde tirem subsistência, e fazê-los trabalhar em 
suas fazendas com vantagens certas. 
 
Apesar de tais exemplos, apesar dos proveitos que desses contratos 
devem provir aos proprietários que os dão, tenho por certo que a 
revolução pacífica na constituição da propriedade territorial não se 
fará entre nós tão cedo, e todavia ela e só ela nos livrará da crise que 
a falta de braços há de causar, não direi só na agricultura, mas em 
todas as nossas relações comerciais. Necessário, louvável e honroso 
foi sem dúvida para o governo o empenho e esforço com que cortou 
por todas as dificuldades e lançou-se francamente na repressão do 
tráfico de africanos; sem a firmeza desenvolvida pelo governo nesse 
objeto, nada se teria feito ainda hoje, embora os cruzeiros ingleses 
acabassem de uma vez o nosso comércio de cabotagem. 
 
As violências, a exageração nas medidas tomadas pelo governo 
inglês contra o tráfico não são modernas, de há muito que o Brasil 
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sofre os insultos e os abusos da força inglesa, mas nem assim o 
tráfico deixou de fazer-se com vantagem para os que nele se 
empregavam. A energia empregada pelo atual Ministro da Justiça, 
talvez com detrimento de sua popularidade, na execução da lei de 4 
de setembro de 1850, se devem principalmente os resultados que 
Lord Palmerston quis atribuir-se, e para os quais apenas concorreu, 
segundo ele, a cooperação do governo brasileiro. 
 
Não basta, porém, cumprir a obrigação da humanidade, satisfazer 
os empenhos dos tratados, é também necessário não descuidar de 
nossos interesses, que sem dúvida devem de sofrer com a cessação 
quase repentina da introdução de braços africanos. Muito se há 
dissertado na comparação do trabalho livre com o escravo; aquele é 
mais proveitoso; muitos cálculos se têm feito sobre os prejuízos que 
recaem sobre os senhores de escravos, e que não teriam se o trabalho 
fosse livre. Os apaixonados da estatística têm brilhado nessa 
questão, e, segundo eles, têm levado o negócio à última evidência. 
 
Ainda que eu não dê grande peso a argumentos estatísticos 
(desculpe-me o meu amigo F. Otaviano), todavia devo confessar 
que, se fossem necessários argumentos para decidir-me em uma 
causa em que de uma parte estão a religião, a humanidade e a 
liberdade, e de outra a escravidão em toda sua nudez e horror, a 
argumentação fundada nos interesses me teria convencido. Mas 
quando se trata de comparações entre trabalho livre e escravo, é 
preciso que aquele exista, ou que possa ser logo empregado em 
substituição deste; quando se trata de prejuízos, é forçoso não só 
indicar, mas também dar os meios de evitá-los. 
 
Disso ainda se não tem cuidado; o Estado não pode ainda assentar 
as bases de uma colonização, ainda não está em execução a lei das 
terras; e se os particulares, se os grandes proprietários de terras não 
se convencerem que o seu bem entendido interesse exige o sacrifício 
da vaidade e só da vaidade, a nossa situação financeira há de 
ressentir-se horrivelmente da honra e lealdade com que procedeu e 
continua a proceder o governo brasileiro. Não direi que houve 
imprevidência, mas não é possível escapar à censura de negligência. 
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A extinção do tráfico não é concessão moderna, como todos sabem, 
e bastava lembrarmo-nos que a Inglaterra estava empenhada nela, 
para não descuidarmos dos meios que se deviam pôr em prática 
para obviar os males que daí necessariamente deviam provir. 
 
As questões sociais consentem, toleram por muitos anos os 
adiamentos; época chega, porém, em que não é mais possível a 
indecisão. Os nossos estadistas o compreenderam, e se bem me 
recordo, não há menos de 10 anos que se estudam os sistemas de 
colonização; direi mais, não há menos de 10 anos que está assentado 
pela maioria dos homens competentes que o sistema preferível é o 
de Wakefield, o da venda das terras. Era preciso adaptá-lo às nossas 
circunstâncias, e nos meios práticos de executá-lo versou a principal 
divergência das opiniões. Foram se passando os anos; a questão da 
colonização foi-se adiando, o patronato entrou nela e hoje as 
dificuldades existem tais quais apareciam ao princípio. Não fomos, 
portanto, imprevidentes, mas sim negligentes. 
 
Sei que o Ministro do Império não se há descuidado de regular a lei 
das terras; mas as questões que outrora impediam uma decisão 
legislativa ainda hoje obstam a decisão regulamentar.Sua excelência 
tem consultado todas as opiniões, e em matéria tão intrincada e de 
tanto alcance e precipitação seria grave falta. 
 
Entretanto, nada impede que os particulares por interesse próprio 
vão desde já tomando providências para prevenir a sua perda. 
 
Tenho de ocupar ainda a sua atenção com o estado sanitário da 
capital. A douta faculdade não quis deixar passar mais esta ocasião 
de meter o nariz nos segredos das famílias, e para não perder o 
costume foi logo dando nome à tal moléstia mexeriqueira; chamou-
lhe gastrocolites. Já lhe não falta nada, tem nome acabado em ites; era 
quanto se desejava. O público, porém, que não quer saber das 
nomenclaturas científicas, chamou à moléstia schottisch, e assim é 
conhecida. Tem-se observado que esta enfermidade ainda não 
atacou as senhoras; não há uma só que confesse, nem mesmo ao seu 
médico, que padece o mal que só atormenta aos homens que já 
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passaram [sic]. Tomaram as senhoras e os janotas tal horror à 
moléstia, que já não querem dançar a schottisch; só o nome as enjoa. 
É dança que vai ficar para velhos. 
 
O governo não se assustou menos com o negócio, e pela Secretaria 
do Império já se recomendou a todos os agentes diplomáticos 
brasileiros que informem como se faz a limpeza nas grandes 
capitais, etc., etc. Já vê a origem do mal, e parece que estamos 
ameaçados de alguma nova enxurrada, como a das águas do Monte. 
 
Estou indeciso; estão anunciadas para às 3 horas a regata e a corrida 
de cavalos, aquela no mar de Botafogo, esta no Prado Fluminense, 
que fica lá para banda do Engenho Novo. Para onde irei? Se não 
tivera tanta vontade e necessidade de divertir-me, decidiria a 
questão peremptoriamente; não iria nem a Botafogo, nem ao 
Engenho Novo. Estou decidido, vou a Botafogo, da bondade do 
Visconde de Abrantes alcançarei um convite para o baile, e quando 
não possa encartar essa bisca, lá estão o Marquês Lisboa, o Ferraz e 
o Leopoldo, que me levarão para bordo do Antelope, transformado 
em casa de baile. 
 
Chego a Botafogo: são 3 horas da tarde, tudo respira festa e prazer. 
Não há uma janela vazia, a praia está cheia de espectadores, o mar 
coalhado de pequenas embarcações de todas as formas e feitios. 
Espera-se o Imperador, que prometera honrar a função com sua 
presença no palacete do Visconde de Abrantes. Eram quase 4 horas 
quando chegaram SS. MM. II.; às 4 e 25 minutos anunciou-se o 1º 
páreo. 
 
Vou referir-lhe antes de tudo as disposições tomadas para a luta. O 
iate Narceja, fundeado nas águas mortas que ficam próximas à 
fortaleza da Praia Vermelha, marcava o ponto de partida. A 500 
braças deste, na Baía de Botafogo, duas pranchas, com mastros e 
bandeiras brasileiras, fundeadas em direção E. O., designavam o 
termo da corrida. Em uma dessas pranchas estavam os senhores 
Capitão-de-Mar-e-guerra Joaquim Marques Lisboa, e Capitães-de-
Fragata Francisco Manoel Barroso e Roberto Grundy, o 1º juiz 
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diretor; e entre os dois pontos corriam os senhores 1º Tenente Pedro 
Tomé de Castro Araújo, e os 2º Tenentes Jerônimo Pereira de Lima 
Campos e Lourenço Elói Pessoa, também ajudantes do juiz diretor, 
aos quais foi incumbido conter na linha que lhes tinha sido marcada 
os transportes dos espectadores. 
 
As escunas Argos e Escola de Aprendizes Marinheiros, dois iates e sete 
vapores pequenos em que estavam os sócios e convidados; os 
escaleres, botes e faluas pertencentes a espectadores ficaram 
amarrados em rumo N. S., duas braças à terra da linha do páreo. 
 
Anunciada a chegada de Sua Majestade Imperial, seis bandas de 
música, embarcadas nos vapores, etc., tocaram o hino nacional, e à 
hora dita um tiro do Narceja anunciou a partida. 
 
1º — Páreo, composto de escaleres brancos da Marinha de Guerra 
nacional e da Alfândega. – Neste foi o 1º vencedor a canoa da escuna 
Argos, e o 2º a canoa do brigue Cearense. 
 
2º — Páreo. Escaleres verdes da Marinha de Guerra brasileira e da 
Alfândega. – 1º vencedor, a canoa do capitão do porto; 2º, um 
escaler da Alfândega. 
 
3º Páreo. Escaleres da Marinha Mercante. – 1º vencedor, escaler 
verde da galera inglesa Alice; 2º, escaler preto da barca inglesa 
Homely. 
 
4º Páreo. Escaleres da Marinha Mercante. – 1º vencedor, Eloda, 
austríaco; 2º, Sara, dinamarquês. 
 
5º Páreo, composto pelo modo seguinte: Ninfa, bandeira brasileira. – 
Patrão T. Gardner, voga J. Andrade, sota-voga F. J. R. Braga, sota-
proa J. M. de Souza e Sá, proa M. J. Araújo Costa Filho. 
 
Pérola, guarnecido por alemães. – Patrão Baye, voga Milberg, sota-
voga Ferber, sota-proa Pitzker, proa Stockmeyer. 
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Estrela do Sul – Distintivo: galhardete verde com uma estrela branca. 
Guarnecido por americanos. – Patrão A. N. Pires, voga Rutler, sota-
voga Palmer, sota-proa Keef, proa Watson. 
 
Rosa – Bandeira brasileira à popa. Bandeira encarnada com rosa 
branca à proa. Guarnecido por brasileiros. – Patrão L. J. Ribeiro, 
voga F. Cohn, sota-voga Whitaker, sota-proa T. Rocha, proa 
Marques Lisboa. 
 
Atalante – Bandeira branca com cruz encarnada, guarnecido por 
ingleses e portugueses. – Patrão J. G. Pinho, voga........, sota-voga 
Symonds, sota-proa Pearson, proa Boore. 
 
Esmeralda – Bandeira brasileira à popa, bandeira inglesa à proa, 
guarnecido por ingleses. – Patrão A. Billing; voga T. Carne, sota-
voga J. Sharps, sota-proa H. Poingdestre, proa E. Le Pelley.  
 
1º –vencedor..................Ninfa 
2º– dito...........................Pérola 
 
6º –Páreo. Escaler do vapor inglês Plumper e o escaler do Ministro da 
Marinha. Vencedor o escaler do Plumper. 
 
7º –Páreo. Escaler do vapor Cormorant e o do inspetor do Arsenal. 
Vencedor o escaler do inspetor do Arsenal. 
 
Devia haver um último páreo, o dos vencedores, mas estes 
escusaram-se, cedendo a palma a Ninfa, que foi proclamado 
VENCEDOR DOS VENCEDORES. 
 
Às 6 horas da tarde passaram os vencedores nacionais e estrangeiros 
em cortejo pela escuna Argos onde já estavam os senhores juiz 
diretor, presidente da regata, juízes, árbitros, ajudantes, muitas 
autoridades da Marinha com suas famílias, e convidados. Da 
escuna, dos vapores, dos escaleres, faluas etc., foram vitoriados os 
vencedores, que, de pé nas bancadas de seus escaleres, com os 
gorros na mão e os remos ao alto, corresponderam, agradecendo tão 
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honrosas aclamações. A guarnição do Ninfa montou a bordo do 
Argos, e foi recebida com o hino nacional e novos vivas. Subiram 
também outros vencedores. 
 
Seguiu-se a distribuição dos prêmios, em presença dos juízes, 
ajudantes e presidente da regata. O patrão do Ninfa recebeu uma 
bandeira bordada e foi coroado com uma grinalda verde com botões 
amarelos; com iguais grinaldas foram coroados os remadores. A 
todos os mais vencedores se distribuíram fitas. 
 
Finda esta solenidade, o juiz diretor levantou um brinde a todos os 
vencedores, que foi correspondido com todo o entusiasmo pelas 
pessoas presentes. O juiz diretor teve a honra de ser depois 
apresentado a Sua Majestade o Imperador, a quem deu conta do 
resultado do páreo. 
 
E lá se vão todos para bordo do Antelope, e eu fico em terra! Um 
baile a bordo! E um baile tão esplêndido, tão bem servido, em que 
tanto se dançou! Não posso ir; dirijo-me para casa do nobre 
Visconde de Abrantes, certo de indenizar-me completa e 
amplamente. 
 
Assim foi. Estavam presentes SS. MM. II.; a companhia não enchia 
os elegantes salões do palacete de Botafogo, sem dúvida pela pressa 
com que foi este baile improvisado. Nisso mesmo achei beleza. 
Quem há aí que não saiba, ao menos de tradição, como são tratados 
os convidados em casa do nobre visconde? Não ponho mais na 
carta: recolhi-me para casa sem invejar os que se divertiram a bordo 
do Antelope. 
 
Não pense que o Prado Fluminense foi pouco concorrido desta vez: 
temos apaixonados para o mar e para a terra; não faltam 
espectadores para todos os divertimentos. Devo ao obséquio de um 
amigo informações sobre as corridas do Prado; hei de resumi-las, 
porque esta carta já vai passando da marca, e não sei se o Jornal a 
quererá publicar toda. 
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A primeira corrida devia ser disputada entre o Gázio, o Sultão, um 
cavalo vindo de Santa Catarina, e o famoso Malacarinha, que devia 
restabelecer sua antiga fama. Custou a começar a corrida. O 
Malacarinha estava de mau humor; esperou-se por ele uma meia 
hora, e outra meia hora foi precisa para que se deixasse montar. 
Depois de muito sestro e muita manha, sem saber que se tratava de 
sua honra e reputação, deixou que o jóquei tomas-se posição, mas 
assim que se viu montado, sem esperar mais nada, partiu como um 
endemoninhado, e correu quase todo o estádio a despeito dos 
esforços que fazia o cavaleiro para contê-lo. Estava perdida para ele 
a corrida: tinha despendido muito. Foi o último na carreira; o 
terceiro foi o Sultão; o Gázio foi o segundo, e foi proclamado 
vencedor o Catarineta. 
 
A 2ª corrida teve lugar entre o Caleb e o Sam Sly, dois lutadores 
esforçados. O Caleb, montado pelo jóquei Thomas Shields, ficou 
vitorioso, e no fim da carreira parecia que novo triunfo alcançaria se 
outra vez tivesse de disputá-lo. 
 
Entraram na 3ª corrida o Solivan, do Cabo da Boa Esperança, e o Gil-
Braz. A vitória foi deste, montado pelo jóquei Thomas Shields. 
 
Entre esta 3ª e 4ª corrida houve uma particular não mencionada no 
programa, entre dois cavalos ruços, na qual ficou vitorioso o Netuno, 
que pertence ao Sr. Wood. 
 
A última carreira foi disputada entre quatro cavalos lindíssimos: o 
Baiozinho, do Sr. Aguiar, um cavalo castanho, o Rosa, do Sr. 
Brandão, e finalmente o Libuno, do Sr. Moraud. Foi vencedor o 
Baiozinho, montado pelo jóquei José Baiano. 
 
O Catarineta vencedor, que, na opinião do meu informante, não é 
bonito, foi coroado com uma coroa de rosas brancas. 
 
Duas palavras sobre o Campestre, e vou terminar. Muito concorrido, 
bem servido, notou-se nele o furor dançatriz que o verão, em 
começo, ainda não abrandou. 
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Espero-os para o baile deste mês, já anunciado aos sócios para o dia 
22. Creio que será o último deste ano: é preciso reparar no campo ou 
a beira-mar as forças perdidas em tanta dança. 
 
O Conselheiro José Maria Velho da Silva tem um neto, e está doido 
com a criança. Batizou-se no dia 25 de outubro, e à noite houve soirée 
brilhante, primorosa e abundantemente servida. Cantou-se e 
dançou-se como é de rigor. Quem vai à casa do Conselheiro José 
Maria Velho da Silva fica necessariamente cativo das maneiras 
graciosas e amáveis de sua senhora. 
 
Deve ter menção honrosa nos divertimentos da semana a reunião 
elegante que houve no dia 30 em casa do Sr. Belfort, na Rua 
Formosa. 
 
Basta de divertimentos; vou recolher-me e preparar-me para ir 
amanhã ouvir missa pela alma dos meus defuntos, e à tarde, se Deus 
me der vida, hei de ir ao cemitério de São Francisco de Paula orar 
pelo descanso eterno dos que foram. 
 

Jornal do Comércio de 3/11/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA OITAVA CARTA 
 

Sem Data 
 

Não sei por onde principie esta carta: a política está estafada, e bem 
sabe que é a política uma fonte inexaurível para os escritores 
públicos, em cujo rol já tomei lugar. 
 
Os fatos da semana são pequeninos e já sabidos; não se dirá, porém, 
que o seu amigo deixou de escrever-lhe pelo grande correio 
fluminense, o Jornal do Comércio, e não lhe deu as notícias que 
correm na capital do Império. 
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Dizia-lhe eu na minha última carta, que me preparava para ir ouvir 
missa pelos finados, e pretendia ir em piedosa romaria ao Cemitério 
de Catumbi, orar pelos que foram. Por aqui começarei: fui com 
efeito à missa, como todo o católico romano deve fazer, e notei que 
as igrejas eram menos frequentadas do que antigamente, quando 
tínhamos a grande exposição de ossos desenterrados. 
 
Parece que essa exposição dava motivo para outra, que sem dúvida 
era mais do agrado dos que apareciam. Dir-lhe-ei, porém, que por 
isso mesmo hei de sempre louvar a grande medida tomada na 
quadra dolorosa da epidemia com que fomos flagelados, de se 
estabelecerem os cemitérios. Há males que vêm para bem; da 
epidemia tiramos essa vantagem. 
 
O cemitério de São Francisco de Paula foi muito frequentado no dia 
de finados. Desde às 8 horas da manhã até às 4 da tarde não 
descontinuou a concorrência dos visitantes, aumentada com o 
acompanhamento de sete enterros que ali se fizeram nesse dia, um 
dos quais foi acompanhado por 75 seges. O cemitério estava 
convenientemente disposto, e ornadas com gosto todas as 
sepulturas. Primava entre todas, e por isso atraiu a atenção geral, a 
sepultura da mãe do Cônego Geraldo Leite Bastos, pelo desenho da 
grinalda de saudades e outras flores naturais que guarneciam a 
lousa, representando os emblemas da morte e formando no centro 
as iniciais do nome da finada. 
 
Meu amigo, o Cônego Geraldo é da escola antiga, do tempo em que 
se ensinava a honrar pai e mãe; o respeito e amor filial vão além da 
sepultura, são sentimentos que se não extinguem com o 
desaparecimento daqueles que nos deram o ser. 
 
Deixemos os mortos, recomendando-os à misericórdia Divina, e 
vamos tratar dos vivos, que tanto incômodo nos dão. 
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Eu não queria falar-lhe de Montevidéu; como preterirei, porém, esse 
ponto, se é ele ainda a questão principal que domina todas as 
outras? 
 
As notícias dali continuam a ser, como era de esperar, muito 
satisfatórias. Os exemplos de desolação e de barbaria que 
apresentava o Rio da Prata, onde quer que chegava o domínio de 
Rosas e dos seus seides, foram substituídos, no Estado Oriental, por 
um espetáculo de que o mundo oferece poucos precedentes, e que 
nas sociedades mais cultas seria um fato que provaria civilização 
prática; e digo prática, porque, tanto em civilização como em 
liberalismo, há sempre grande diferença entre a teoria e a prática, 
entre a palavra e a ação. 
 
Em Montevidéu, homens e exércitos, que se tinham combatido 
cruamente por mais de oito anos, abraçaram-se sobre o mesmo 
campo coberto das ruínas e dos despojos da luta, e não houve um só 
conflito, um só desagrado pessoal: houve pelo contrário a maior 
cordialidade, a maior cortesia. A isto é que chamo civilização 
prática. 
 
O governo oriental principiou já a estabelecer o império da lei, com 
aplauso universal, em todo o território da república. As medidas 
extraordinárias de guerra foram todas revogadas, e os decretos 
inconstitucionais de D. Manoel Oribe anulados em nome da 
Constituição. 
 
As propriedades por este confiscadas voltaram conseguintemente ao 
domínio dos seus legítimos donos, e tomaram-se disposições 
equitativas e prudentes para decidir as questões que deviam resultar 
do aumento ou deterioração daquelas propriedades. 
 
A este espetáculo da reparação assiste o exército brasileiro como 
garantia e como exemplo porque, de feito, é ele um exemplo de 
ordem, de disciplina e de respeito às pessoas e às propriedades 
existentes no território que ocupa. 
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Persuado-me que esse exército, de cujo número e posições já o Jornal 
do Comércio deu conta aos seus leitores, não se retirará por ora, ao 
menos em sua totalidade. É necessário que complete sua grande 
obra; que sua presença sirva para impedir que uma faísca qualquer, 
produzida por essa luta eleitoral que se prepara naquele país, torne 
a despertar o incêndio tão felizmente sopitado. Assim, a influência 
brasileira fica associada a todos os benefícios da paz, aos interesses 
mais reais, mais vitais daquele povo. 
 
Enquanto assim se refaz a nacionalidade oriental, o bravo General 
Urquiza embarca em Montevidéu as legiões com que vai libertar as 
províncias argentinas. 
 
Rosas não tem força que possa opor à dos libertadores, ainda que a 
sorte da campanha tivesse de decidir-se em uma batalha. Não é 
assim, porém, que se há de decidir a questão; tudo anuncia que 
apenas se oferecer um apoio respeitável à opinião do povo 
argentino, quebrará ele por si mesmo sua oprobriosa cadeia; que as 
cenas do Estado Oriental se reproduzirão e que a vitória da 
civilização será tão completa, e Deus queira tão incruenta, na 
margem direita do Prata, como foi na sua margem esquerda. 
 
Já algumas províncias argentinas recusam seu apoio a Rosas; outras 
estão dispostas a imitá-las; e a própria cidade de Buenos Aires, 
metrópole do feroz ditador, dá indícios de comover-se. 
 
Já não há ilusão possível. Esse gigante que tanto aterrava a alguns 
dos nossos estadistas; esse gigante ante o qual Lord Palmerston fez 
inclinar a altiva herdeira de Roma, tem pés de barro. Não tardará a 
cair, e o sol de 1852 alumiará o mais brilhante dos triunfos da 
diplomacia brasileira. 
 
É natural que alguns tratados consignem, senão todos, a máxima 
parte dos ajustes que devem resultar da maravilhosa mudança de 
situação que o Brasil conseguiu realizar; e a este respeito desejo 
desfazer já um erro em que, sem intenção, pode cair algum 
contemporâneo. 
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Neguei na minha última carta que houvesse cessão da ilha de 
Martim Garcia ao Brasil, e projeto de confederar ao Império 
Montevidéu, Entrerios e Corrientes. Ratifico essa negativa, mas não 
diz ela, nem quer dizer, que não haja tratados. Longe disso; estou 
convencido de que os há, e de que são igualmente honrosos e 
convenientes àqueles que os celebraram, como espero se verá dentro 
de mui poucos dias. 
 
Ao passo que se aproxima à fera de Palermo a sua última hora, 
estorce-se, desesperada, em contorções horríveis. Seus comissários, a 
quem em Buenos Aires se dá a alcunha de representantes, 
sancionaram, com força de lei, os extravagantes desafogos da raiva 
impotente da fera. 
 
Por uma dessas leis aprovaram a Declaração de guerra ao Brasil, que 
dizem se acha contida nas notas que em 18 de agosto p. p. dirigiu 
Rosas ao Sr. Southern, ministro inglês em Buenos Aires. 
 
Recomendo ao honrado Sr. James Hudson a leitura dessa chamada 
lei de Buenos Aires, e espero que sua excelência a julgará digna de 
ser transmitida a Lord Palmerston, acompanhada desta singela e 
inocentíssima pergunta: 
 
Visto como Rosas promulgou uma lei, declarando a guerra ao Brasil, 
e que essa guerra, como o Sr. Hudson pode ver na Gazeta Oficial de 
Buenos Aires, ameaça o Brasil com uma subversão política e social, 
não julga sua excelência que é de direito inconcusso, natural, que o 
Brasil tome todas as medidas para que o seu inimigo não possa 
robustecer-se e fazer efetiva a guerra que declarou, e os fins 
horrendos que diz ter em vista nessa guerra? 
 
Como resposta, bastar-me-ia saber o que faria Lord Palmerston se se 
achasse no caso do Brasil. 
 
A declaração de guerra ao General Urquiza pôs a sua pessoa, e a de 
todos aqueles que lhe prestem cooperação ou auxílio, fora da 
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proteção das leis, com tal latitude e generalidade, que até este seu 
humilíssimo servo está condenado a ser degolado sem sombra de 
julgamento, se tiver a desgraça de cair nas mãos daquele “ilustre e 
grande americano”, como lhe chamavam não há muito tempo certas 
pessoas que eu conheço. 
 
Esta nova lei traz uma novidade que já foi assinalada pelo Jornal do 
Comércio; novidade tão nova que não tem precedente: os honrados 
legisladores de Buenos Aires conferiram ao General Urquiza, por 
um artigo expresso, o título de louco!! 
 
Todos os dignos legisladores assinaram essas leis e puseram à 
disposição de Rosas a fama e o porvir dos tais representantes e dos 
seus representados, até terem decorrido dois anos depois de 
terminada gloriosamente a guerra contra o General Urquiza e contra 
o Brasil. A que virá esta condição dos dois anos? Que meditará fazer 
Rosas dois anos depois do seu triunfo com a fama e o porvir dos seus 
devotos comissários? 
 
Se estes estúpidos oferecimentos não revelassem claramente a triste 
condição dos escravos que os fazem; se a sua própria exageração 
não denunciasse a violência da tirania que pesa sobre esses órgãos 
de terror, bastaria ver no fim de tais oferecimentos a firma de D. 
João J. Urquiza. 
 
Este cavalheiro é, segundo me informam, um ancião débil e pacífico. 
O medo do punhal de Rosas o faz mover-se, falar e assinar, pois não 
só assinou a proscrição e a morte para seu irmão, senão que proferiu 
um discurso pedindo-a! 
 
Haverá sociedade possível onde aquele que governa impõe a 
violação de todas as leis da natureza, da religião, da sociedade e da 
família? 
 
Falando destas leis de Rosas, parece-me oportuna a ocasião para 
dizer que a acusação que nelas se faz ao ilustre General Urquiza de 
ter-se vendido ao Brasil, acusação de que alguns indiscretos se 
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tinham feito eco, é absolutamente falsa. Estou habilitado para 
desmenti-la do modo o mais solene, e para acrescentar que o 
General Urquiza não recebeu do Brasil, nem a pretexto de subsídio, 
nem de nenhum outro modo, um só real. 
 
A combinação do General Urquiza com o Brasil foi uma combinação 
reciprocamente hábil e necessária, mas reciprocamente honrosa e 
desinteressada, como têm sido todas as negociações e transações 
empreendidas e felizmente concluídas no Rio da Prata pela atual 
administração brasileira. 
 
Já lhe dei notícia de um dos diplomatas a quem Lord Palmerston 
confiou por sua parte o manejo dos negócios do Rio da Prata; falei-
lhe de Southern, que deve vir de Buenos Aires substituir nesta Corte 
ao Sr. Hudson: agora tratarei de Gore, que vai de Montevidéu para 
Buenos Aires substituir ao Southern. É bom conhecê-los para bem 
compreender a política inglesa nas margens do Prata. 
 
Para dar-lhe esta notícia de Gore, servir-me-ei do mesmo livro que 
tão curiosas e verídicas informações deu de Southern. 
 
“Em fins de 1847, diz o autor a que me refiro, apesar das sérias 
dificuldades que sobrevieram entre os governos de França e de 
Inglaterra em consequência dos casamentos espanhóis, o gabinete 
das Tulhérias tentou ainda reatar a entente cordiale ao menos nas 
margens do Rio da Prata. Dirigiu, pois, uma proposição a Lord 
Palmerston para mandar, de acordo com a França, uma quarta 
missão, que seria encarregada de negociar um tratado de paz entre 
Montevidéu e Oribe, prescindindo completamente do General 
Rosas. 
 
Mas Montevidéu era uma cidade semifrancesa, e menos que nunca 
queria o chefe do Foreign Office servir uma causa que era nossa, e ele 
tinha proferido contra Montevidéu as palavras de cólera: Delenda est 
Carthago. 
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Foi em tais disposições de espírito que Lord Palmerston encontrou o 
Capitão Gore, que falou logo ao ministro dos passos que então 
estava dando para obter o comando de um navio de guerra. Lord 
Palmerston, depois de ouvir atentamente a solicitação que lhe fazia 
Gore pedindo-lhe o seu apoio, respondeu: ‘Posso oferecer-lhe coisa 
melhor; terá uma missão diplomática’. – ‘Não entendo nada disso, 
mylord’. ‘Tanto melhor; é o homem de que justamente preciso; vá 
amanhã sem falta procurar-me em Downing Street.’ 
 
Com efeito, Robert Gore, capitão da marinha inglesa, partiu em 
princípios de 1848 para o Rio da Prata, ao mesmo tempo que o 
plenipotenciário francês, Gros. 
 
A escolha do ministro inglês prova em demasia que essa missão 
nada tinha de sério; e em caso de necessidade outros fatos 
poderíamos citar em apoio dessa asserção. 
 
Não houve dificuldade para Gore em ser fiel ao que dele se queria, 
porque não sabia nada da questão; mas Lord Palmerston tinha-lhe 
confiado poderes que podiam, conforme os acontecimentos, 
acreditar o seu novo agente, ou para com o seu protegido, o General 
Oribe, ou para com o governo de Montevidéu. 
 
Como esta cidade não sucumbiu, segundo as esperanças do ministro 
britânico, Gore continuou junto ao governo oriental as funções de 
encarregado de negócios da Grã-Bretanha”. 
 
Aí tem como Gore veio para a América, e porque se tem conservado 
encarregado de negócios. A política inglesa tem sempre por 
princípio, em toda parte do mundo, o abatimento da 
preponderância francesa. Em Montevidéu, além desse princípio, há 
outro que é igualmente seguido: tirar todas as vantagens possíveis, 
vença quem vencer. Daí essa política dúbia que ora parece proteger 
o ditador de Buenos Aires, ora parece circunscrever-se nos limites 
da mais estrita indiferença ou da mais perfeita neutralidade. O 
governo inglês tem dado, está dando e ainda há de dar muito que 
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fazer ao mundo. O fim é a grandeza e predomínio da Inglaterra, – os 
meios são todos. 
 
Ainda lhe não falei da ousada ascensão ao Pão de Açúcar; são ideias 
do norte-americano Burdell, que desta vez encontrou companheiros 
para a sua arriscada empresa; cumprirei agora esse dever, 
assegurando-lhe desde já que, apesar da ufania que deve ter um 
homem que subiu ao Pão de Açúcar, eu lá não iria nem que me 
dessem todas as riquezas do mundo. 
 
Eram dez os viajantes, contando-se entre eles duas senhoras e um 
menino, todos estrangeiros. Saíram da cidade no dia 31 de outubro, 
às 11 horas da manhã, e chegaram ao ponto do desembarque, donde 
deviam começar a ascensão, ao meio-dia menos um quarto. Depois 
de grandes fadigas, e muito sequiosos, venceram a primeira subida 
perpendicular da montanha a 1 hora. Aí descansaram um pouco, e 
um dos companheiros que desanimara quis voltar, o que não fez, 
cedendo às rogativas das senhoras. O que não alcançarão senhoras, 
principalmente quando são bonitas! Lembre-se da história do 
gênero humano. 
 
À hora e meia começaram a segunda subida, mais difícil e perigosa, 
e às duas chegaram à terceira, que é quase perpendicular e tem uns 
70 pés de altura. Só de contar-lhe estou todo arrepiado: se uma 
daquelas criaturas descamba por ali abaixo! Em que ficaria a 
empresa? Aí foi-lhes de muito auxílio um marinheiro norte-
americano que os acompanhava; atou uma corda à cintura, e com 
grande esforço e energia conseguiu subir e amarrar a corda em uma 
árvore pequena. Apoiados nela subiram todos, menos as senhoras e 
o menino, que foram atados pela cintura e guindados para cima. 
Finalmente entraram na última parte da ascensão. 
 
Brava! Lá está o menino, o jovem Luís Burdell no cume da 
montanha! Coma está alegre! Que exclamações entusiásticas à vista 
do panorama que se desenrola ante seus olhos! Foi ele o primeiro 
que lá chegou; precedeu ao pai, à mãe e aos outros companheiros. 
Suas palavras foram uma animação para os viajantes. Eram quatro 
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horas e meia; dez minutos depois tinha ele companheiro junto a si; 
às cinco horas estavam todos em cima. Felicitemo-nos; estão salvos! 
 
O tal menino promete! 
 
Depois de descansarem uma hora, deram os viajantes sinal de terem 
chegado a salvamento, soltando foguetes do ar de 10 em 10 minutos. 
Assim passaram até às 7 horas; desceram então um pouco para o 
lado de Botafogo, enquanto os marinheiros acendiam em vários 
lugares uma matéria combustível de que estava coberta a montanha. 
Em menos de 3 minutos apresentou-se o Pão de Açúcar com uma 
coroa de fogo. 
 
A sede foi o maior incômodo que sentiram, ainda mais que o 
cansaço; já tinham acabado a água que levaram e viram-se 
obrigados a beber a que encontraram nos coroatás, e apesar de estar 
quase podre pareceu-lhes deliciosa. 
 
“Depois de contemplarmos a cidade e arrabaldes, disse-me um dos 
viajantes, e alegrar-nos com muitas de nossas cantigas nacionais, 
que pareciam transportar-nos à terra da pátria, fomos descansar às 
11 horas – não dormir – pois todos, menos o menino, estávamos 
demasiadamente excitados pelo gênio do lugar. As luzes 
longínquas, o zunir do vento, o píncaro elevado em que nos 
achávamos, como que nos separavam do resto do mundo, e nos 
atraíam para o Deus da natureza, que habita templos não 
construídos por mãos de homens”. 
 
Ao alvorecer estavam todos ocupados em hastear os dois pavilhões 
das duas principais nações da América: do Brasil e dos Estados 
Unidos; juntaram-lhe o da Grã-Bretanha. Às 8 horas da manhã do 1º 
de novembro estava este trabalho concluído, e os viajantes em torno 
das três bandeiras deram três vivas com entusiasmo, como nunca 
ouvira aquela montanha solitária. 
 
Principiou a descida, e agora aparece um perigo novo, que ontem 
não havia. O fogo queimou o capim em que eles se seguraram e 
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apoiaram; a pedra está nua e lisa. Desceram, contudo, e o único 
desastre foi a queda de uma pedra pequena, que, caindo na cabeça 
da senhora inglesa, abriu-lhe uma brecha, o que todavia não a 
desanimou. 
 
Na descida, perto do cume, acharam uma bala de artilharia de 24; 
conjeturaram que devia ter sido atirada da Fortaleza de Santa Cruz, 
o que parece incrível, pela altura em que estava. É o troféu da 
campanha; carregaram com ela. Chegaram ao ponto de partida sem 
acidente; voltaram à sociedade depois de uma ausência de 30 horas. 
 
É muito provável que outros tentem a mesma empresa; eu, torno a 
dizer-lhe, não vou lá. 
 
Vou agora dar-lhe uma notícia que por certo o há de inquietar pelas 
finanças da – terra que nos viu nascer – frase proferida em alto lugar, e 
que não sei porque tem dado motivo a bem impróprios motejos. 
Está o nosso Ferraz recostado nos louros que colheu como 
presidente do Recreio Marítimo, e o Leopoldo não menos embebido 
das glórias que alcançou como ajudante, de um capitão-de-mar-e-
guerra, e nem dão fé da bomba que mais dia lhes há de arrebentar 
sobre as cabeças. E coisa singular! O mundo está em movimento 
acelerado; sucedem-se as revoluções com espantosa rapidez, o 
homem ergue soberbo a fronte, e como que quer negar o 
pensamento que ditou os seguintes versos: 
 

Mas onde, Fraqueza d’homens, não levaste o homem  
Quando lutando a mesquinhez do engenho  

Co’a imensidão dos seres, o desvaira, 
 

És elo da cadeia da existência, 
Pensador animal: a altiva fronte 

Sobre o pó do teu nada abate e humilha. 
 
Qual abater, qual humilhar! Compare-se o mundo de hoje com o 
mundo de há 25 anos, e digam em que se parecem. Tudo está 
mudado! Quantum mutatus ab illo! E o homem vai para diante, não 
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encontra obstáculos, e de arrojo em arrojo, muito receio ver ainda 
em meus dias, que não serão longos, castigada a vaidade e soberba 
dos sábios da terra. 
 
O certo é, porém, que já estão completamente mudadas as relações 
do globo; vai a gente daqui a Lisboa com toda a segurança em 24 
dias, e ainda espero ver diminuída a viagem, logo que se faça ali no 
Pará uma estrada de ferro que venha cortando até o Rio de Janeiro. 
Brevemente hei de conversar com o Tenreiro Aranha no Alto 
Amazonas, ou com o Leverger no Mato Grosso, em menos de cinco 
minutos, graças aos telégrafos elétricos. 
 
Tudo isto espanta, não é assim? Pois se quer motivo para maior 
assombro, estude a aerostação. Não tarda que a ciência tire do limbo 
esta grande descoberta, e aí está a bomba que há de estourar sobre 
os nossos Ferraz e Leopoldo, os dois cérberos da Alfândega do Rio 
de Janeiro. 
 
Um tal Pettin, que em Paris tem feito proezas em balões aerostáticos, 
e de quem os nossos jornais têm dado notícias, está disposto a vir ao 
Brasil em um esfregar de olhos. Já o anunciou e nada menos 
pretende do que uma bela tarde ou manhã cair em cima do Morro 
do Castelo. 
 
Ora, penso que o Sr. Pettin é uma pessoa muito honrada, incapaz de 
negar o seu a seu dono; mas quem nos assegura que o gênio 
empreendedor dos contrabandistas não se aproveite da invenção? 
Meu caro Sr. Ferraz, cuidado! se a coisa pega, nem Argos, nem 
Narceja, nem Leopoldo, nem ninguém, há de por obstáculo ao 
contrabando. O mesmo digo ao Sr. Ministro da Justiça, acabou-se a 
repressão do tráfico; atormente ele como quiser a sua secretaria; não 
cesse de perseguir o Chefe de Polícia com suas ordens, não dê 
descanso ao Polidoro e aos seus Permanentes, – é negrinho no mar, 
negrinho em terra: os traficantes são capazes de tudo. 
 
Por aqui já não se sabe em que se há de empregar o dinheiro. O João 
Caetano, o nosso primeiro ator, tendo suas razões para não 



513 

 

representar no teatro provisório, cuja obra vai em tal adiantamento 
que a todos admira, resolveu reconstruir o Teatro de São Pedro, 
duas vezes queimado. Ad instar do que se fez para o provisório, 
pretende ele vender ações dando aos acionistas 400 récitas. Os 
proprietários prestam-se ao negócio, e mesmo tomaram grande 
número de ações; dizem que já há contrato, mas creio que tudo está 
em palavras; nada há por ora de definitivo. 
 
Em uma das minhas cartas passadas noticiei-lhe o ensaio de 
calçamento de ferro que pretendia fazer o Ireneu. Não me acreditará 
quando eu lhe disser que quase toda a demora proveio da falta de 
licença da Ilma. Câmara Municipal, que se não reunia. Da mesma 
demora se queixam os particulares que querem construir. Para a 
semana começa a obra do Ireneu; veremos como ele se sai dela. 
 
As ruas da capital continuam em péssimo estado; é um precipício 
andar por elas de sege. A Câmara está autorizada para contrair um 
empréstimo para calçamento, mas ainda não experimentou qual 
será o melhor modo de fazê-lo; ainda se não pensou nisso. A falta de 
dinheiro é sempre uma razão muito forte, e para nossa 
municipalidade é a capa com que se cobrem todos os desmazelos. 
Ainda não vi que a Câmara procurasse os meios de aumentar a sua 
renda, nem ao menos pede ao corpo legislativo que o imposto de 
seges seja em benefício das calçadas, que é a primeira e mais urgente 
necessidade da capital. 
 
Se eu pudesse ter voto na matéria, aconselharia que em nossas ruas 
largas se ensaiasse o método de calçamento à Mac-Adam, mas teria 
ao mesmo tempo medo que o santo patronato tomasse logo o 
negócio a si para dá-lo a algum curioso que o quisesse fazer por ter 
ouvido dizer que o tal calçamento se faz com cascalhos. 
 
Vou com uma última notícia terminar esta carta. As nossas 
comunicações com a Europa, que tão avantajado melhoramento 
receberam com o estabelecimento da linha de vapores de 
Southampton, brevemente receberão notável desenvolvimento. Sei 
que a nova companhia de paquetes a vapor entre Liverpool e o Rio 
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de Janeiro mandou já construir quatro vapores. Podemos, pois, 
esperar que por todo o ano de 1852 teremos comunicações regulares 
de quinze em quinze dias. 
 
A propósito, os passageiros do Tay, que daqui saiu em 15 de 
setembro, queixam-se amargamente do tratamento que receberam. 
Dizem, una voce, que os vinhos não são bebíveis, e que nada havia a 
bordo que se pudesse comer senão carneiro. “Tem sido o meu único 
sustento, escreve um deles, de sorte que quando chegar a 
Southampton não me hei de admirar de me ver coberto de lã”. Já na 
viagem anterior tinha havido grandes queixas do mesmo vapor; 
parece que o comandante é o culpado. O mesmo não acontece a 
respeito do Teviot e do Severn, dos quais falam todos muito bem. 
 

Jornal do Comércio de 9/11/1851. 
 

 
 

QUADRAGÉSIMA NONA CARTA 
 

Corte, 15 de novembro de 1851: 
 
Admira-me, maravilha-me sempre um periódico diário. Como é que 
há cabeça para tanta coisa! Há de ser uma vida bem laboriosa a do 
pobre homem que todos os dias deve servir ao apetite público nos 
poucos de artigos; quanta imaginação, quanta invenção não é 
preciso despender para fazer coisa que preste! Pobres publicistas! 
Não sei se muita gente tem notado as modificações e alterações 
profundas por que nestes últimos tempos tem passado a língua 
portuguesa: a princípio chamavam-se os escrevedores de periódicos 
– gazeteiros, periodiqueiros, – passaram depois a ser – jornalistas, 
escritores públicos; – agora, depois que se atribuíram uma espécie 
de múnus público, a que chamam o “ministério da palavra”, ei-los 
crismados em “publicistas”. Assim tem sido a respeito de muitas 
outras coisas. 
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A reflexão com que principiei esta carta veio-me suave e 
naturalmente, ao lembrar-me que tinha de escrevê-la e que a semana 
fora das mais estéreis em notícias de vulto. Nada tenho que contar-
lhe; nem uma revolução, nem uma rusga, nem uma crise ministerial, 
nem um bom incêndio, desses que lambem um quarteirão inteiro, 
nem ao menos o Conselheiro Honório demitiu em Montevidéu o 
Conde de Caxias, como aqui espalhavam os noveleiros, dizendo que 
aquele levara autorização ampla para fazê-lo. Se alguma dessas 
coisas houvesse acontecido, teria eu margem para contar-lhe os 
pormenores, comentá-los, enfeitá-los e publicá-los com toda a sem-
cerimônia. Não há nada que contar-lhe, mas não deixa-rei por isso 
de escrever-lhe, quando menos para dizer-lhe que ainda vivo de 
perfeita saúde e cheio de saudades de um amigo a quem tanto 
estimo. De caminho darei também algumas notícias que o hão de 
certamente interessar, porque, nessas terras onde está agora, até os 
anúncios dos nossos periódicos lhe serão de agradável leitura. 
 
A questão do Rio da Prata continua a ser a primeira da atualidade, 
mas as notícias que nos trouxe o Prince nada adiantaram ao que já 
sabíamos ou esperávamos. 
 
O General Urquiza regressou a Entrerios, para onde ficavam a sair 
as duas divisões do seu exército que estavam ainda no território 
oriental. Por este lado tem de decorrer vinte ou trinta dias antes de 
vermos algum sucesso notável. Durante este tempo preparará e 
combinará o General Urquiza os elementos com que há de abrir sua 
campanha definitiva contra o tigre que de despeito ruge em 
Palermo. 
 
O tigre prepara-se também, como se preparava Oribe; e como Oribe 
se achará a sós no transe supremo. Esta minha previsão há de 
confirma-se. 
 
No Estado Oriental continuavam os trabalhos da organização e 
designou-se o dia 30 do corrente para as eleições de senadores e 
deputados. 
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Os orientais que acompanharam Oribe reuniram-se com o fim de 
nomearem uma Comissão de seis cidadãos que, de acordo com igual 
número eleito pelos defensores da praça, formem uma lista de 
candidatos em que votarão todos os partidos. 
 
A comissão dos companheiros de Oribe estava já nomeada, e este 
acontecimento foi considerado por todos como um passo importante 
para consolidar a reconciliação dos orientais. 
 
As eleições gerais, máxime quando a legislatura tem de nomear o 
chefe do Poder Executivo, é sempre, e em toda a parte, uma crise 
muito grave. No Estado Oriental será hoje dobradamente intensa e 
perigosa, graças à situação em que deixou aquele país a luta tenaz, 
apaixonada e material e moralmente devastadora de que foi teatro 
durante nove longos anos. 
 
É de esperar, contudo, que a civilização prática, o bom senso e o 
patriotismo de que deu provas o povo oriental no desenlace da 
guerra e o apoio desinteressado, forte e ilustrado que lhe têm 
prestado e prestam seus aliados, dominem as dificuldades da 
situação política interna e concorram para o satisfatório 
estabelecimento dos novos poderes do Estado. 
 
Para tudo quanto há que fazer no Rio da Prata, a presença do Sr. 
Carneiro Leão é uma garantia de sucesso. Assim o compreenderam 
todos naqueles países. 
 
O Jornal do Comércio publicou o seu importantíssimo discurso no ato 
de apresentar sua credencial, e a resposta que lhe deu o presidente 
Suarez. Recomendo-lhe a leitura destes documentos, que ao mesmo 
tempo que põem em toda a evidência a elevação política do Brasil, 
provam que esta política, os serviços do Império e sua importância 
são devidamente apreciados em Montevidéu. Sobre estes pontos é 
decisivo o discurso do Sr. Suarez. 
 
Em Montevidéu, em um ato solene, o Chefe do Estado declarou o 
muito que os orientais devem ao Brasil e o que dele esperam. 
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Colocou o Império na primeira posição. Só me falta ver agora que 
brasileiros continuem a fazer esforços para provar que os orientais 
nos negam a posição que nos compete, e os serviços valiosos que 
tivemos a fortuna de prestar-lhes. 
 
Já lhe disse que havia tratados negociados, e como terá visto em 
algumas das folhas desta Corte que deles se fez grande mistério, que 
em Montevidéu os não querem publicar para não incorrerem no 
desagrado do General Urquiza, dir-lhe-ei que nada disto é verdade 
verdadeira. 
 
Na negociação destes tratados não houve senão a reserva que 
costuma haver em todas as negociações diplomáticas. Apenas 
chegaram a Montevidéu foram comunicados ao General Urquiza, 
pela parte que tem na aliança existente, e posso assegurar-lhe que o 
general aderiu de coração aos princípios estabelecidos. 
 
Quanto à ratificação, ocupavam-se do trabalho material que requer 
este ato, e logo que este, e talvez algum outro essencial, estiver 
terminado, estou certo que serão publicados, como muito desejam 
todos os que neles tiveram parte. 
 
Ainda que por qualquer acidente não fossem publicados 
imediatamente, cumpre estar habituado às coisas da terra que nos viu 
nascer, para que isto possa servir de tópico de acusação ao governo. 
Onde se viu diplomacia nos periódicos? Onde se publicam 
negociações pendentes, não terminadas? 
 
Os oposicionistas, que no poder negam às Câmaras do seu país o 
conhecimento de negócios pendentes, e que depois exigem dos 
adversários que não façam a menor reserva em diplomacia, que 
imprimam os documentos de negociações pendentes, para que 
assim cheguem inoportunamente ao conhecimento do inimigo do 
seu país, caem em uma contradição inqualificável. 
 
Se aqueles que em oposição ao governo escrevem hoje sobre os 
negócios do Rio da Prata pudessem arrancar a venda com que os 
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cega a paixão quebrariam a pena que, instrumento dessa paixão, 
atraiçoa seu patriotismo, sua ilustração e sua razão. 
 
Desagradável é este espetáculo, e desvio dele os olhos para não 
classificar a impolítica das injúrias que se dirigem aos aliados do 
Império, e a ignorância supina da história e do direito público dos 
Estados argentinos que vai de envolta nessas injúrias. 
 
Tenho que dar-lhe a alegre notícia de que o Senador Cândido Batista 
de Oliveira está completamente fora de perigo. Como sabe, o ilustre 
senador esteve batendo às portas da eternidade, e por pouco que se 
lhe não abriram. Parece que a princípio se não conheceu a moléstia, 
que, dizem os médicos, foi uma hérnia estrangulada; somente 
depois de nove dias de enfermidade, no dia 26 de outubro, é que sua 
excelência sofreu a operação da taxis [sic], feita pelo nosso 
habilíssimo cirurgião o Dr. Antônio da Costa. 
 
Quando se fez a operação, já parte do intestino grosso e o saco 
herniário estavam em verdadeiro estado de putrefação. O Costa 
apanhou-se com os ferrinhos na mão e com um paciente para sofrê-
lo, e foi cortando sem dó nem piedade. O certo é que logo depois da 
operação os sintomas gerais, que se apresentavam de um caráter 
terrível, foram deixando de assustar, e o doente foi gradualmente 
melhorando. Ainda se receava que as secreções alvinas não 
procurassem mais o seu caminho natural, e que o artificial 
continuasse a funcionar, o que não é das coisas mais agradáveis; 
porém esse receio vai-se desvanecendo, porque desde o dia 7 do 
corrente principiou sua excelência a ter evacuações naturalmente. O 
estado do doente é o melhor possível; a ferida da operação está 
quase cicatrizada. Este resultado maravilhoso, obtido depois de uma 
operação tão grave por tantas complicações, é seguramente digno de 
figurar nos anais da cirurgia brasileira e faz a maior honra ao 
distinto operador fluminense o Dr. Antônio da Costa. 
 
Estava, porém, escrito que no intervalo da sessão de 1851 para a de 
1852 devia falecer mais um senador, e jaz enterrado no cemitério de 
Catumbi o Senador Joaquim Franco de Sá, eleito pelo Maranhão, e 
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desembargador na Relação dessa província. Poucas relações tinha 
eu com ele, mas geralmente tenho ouvido elogiar sua moderação, 
seu espírito atilado e reto, e dizem-me que goza da estima de seus 
próprios adversários. 
 
Deus permita que o ministério atual dure ainda longos anos, mas 
que não enterre mais senadores, pois já estamos habituados com os 
existentes. 
 
Falei-lhe de operação, de cirurgia, e tudo isso me fez lembrar uma... 
(não sei bem se é história, romance) uma coisa que li há dias. Um 
sábio... 
 
Espere, não vamos muito depressa. Tenho muito medo de sábios; 
não sei a razão, não sei explicar o fato, mas é certo que tenho medo 
dos sábios. E se o sábio pertence à douta Faculdade de Medicina – 
isso então faz-me tremer como o tênue caniço açoitado pelo vento 
do norte (o que os nossos maiores exprimiam pela frase muito 
expressiva – tremer como varas verdes). Quando um médico, à 
cabeceira do doente, puxa pela sabedoria, não tem mais nada, é 
encomendar o caixão e preparar o enterro; a morte é certa. E então, 
teimosos... teimosos! As coisas estão-lhes entrando pelos olhos, mas 
como os mestres não as consideram em suas sapientíssimas teorias, 
vão por diante, sem dar cavaco, e se matam ficam muito satisfeitos, 
porque mataram secundum artem, isto é, segundo Broussais, segundo 
Giacomini, segundo Razori, e outros tantos hereges fazedores de 
sistemas, que querem que a natureza humana se amolde a eles, e 
não eles à natureza humana. 
 
E discutidores argumentadores!... Para ter uma amostra, leia no 
Jornal desta semana o que tem dado de si a questão de precedência 
entre o Dr. José Maurício e o Dr.... não, e o Conselheiro Torres 
Homem. E veja que com essa questão de hissope foi incomodado o 
governo, que deve ver-se embaraçado na decisão: há uma grande 
necessidade da criação de um tribunal de bom senso, para o qual 
deviam ser remetidas essa e outras questões da mesma natureza, 
dando-se-lhe o poder discricionário de castigar o que incorresse em 
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faltas contra o bom senso com as penas que nas escolas se infligem 
aos meninos – até mesmo a aplicação da santa e milagrosa férula. 
 
Os velhos são assim: quis dizer-lhe que tinha medo dos sábios para 
depois contar-lhe a coisa que tinha lido, e escrevi tanto, que estou 
quase cortando tudo... Corto?.. Pois não corto; vai assim mesmo; 
estas cartas são confidências íntimas de um amigo a outro, e 
ninguém deve reparar nessas expansões. Vamos à coisa que li. 
 
Um sábio, que andou viajando, ao chegar à França, comunicou à 
Academia das Ciências uma observação muito original. Disse ele 
que vira na Meca, em 1842, um escravo negro (por lá ainda não 
chegou a vontade de Lord Palmerston), o qual, como os macacos, 
tinha um verdadeiro rabo, e para prova da verdade apresentou o 
desenho do tal negro. 
 
Veio outro sábio e disse: – O indivíduo observado, longe de ser 
único em seu gênero, pertence a uma raça toda caracterizada por 
esse prolongamento inferior da coluna vertebral: essa raça é a dos 
Gilanos, habita na África além do Sanar, e forma uma povoação de 
30 a 40.000 indivíduos, todos rabudos, tanto homens como 
mulheres. 
 
E que lhe parece? Ainda lá vai mais; não se admire antes do tempo. 
Em uma época pouco adiantada do desenvolvimento fetal, diz o 
segundo sábio, todos os homens sem exceção têm o tal 
prolongamento, e a única diferença entre nós e a raça dos Gilanos é 
que nós perdemos o rabo, e eles o conservam. 
 
E que tal? De sorte que eu, você, o Castro, o Otaviano, o Levi, aquela 
moça por quem você bebia os ares, todos nós fomos rabudos, e 
ainda poderíamos sê-lo se a natureza nos pregasse a peça de nos 
deixar o rabo. 
 
Ainda mais, continua o tal sábio, enquanto somos assim rabudos, o 
nosso cérebro tem a forma do cérebro de peixe, de réptil ou de 
pássaro; o coração, os intestinos, etc., não se parecem com o coração 
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ou com os intestinos do homem adulto, ou do recém-nascido, mas 
sim com o de animais. Só no terceiro mês é que desaparecem todas 
essas semelhanças com os brutos. 
 
Estes sábios são da pele!... Veja se tenho ou não razão de ter medo 
deles. A reedificação do Teatro de São Pedro, que já lhe anunciei, 
continua em projeto; ainda está na massa dos possíveis; dizem que 
se anda agora indagando quem é o proprietário do terreno. É pena 
que ainda esteja nesse estado essa obra, porque os defeitos capitais 
que abundam na construção do teatro provisório, segundo me 
informa pessoa entendida, fazem ardentemente desejar a 
reconstrução do Teatro de São Pedro, contanto que se confie a 
alguém que não seja meramente mestre de obras. Nada entendo de 
arquitetura, mas não é isto preciso para conhecer-se à primeira vista 
que quem desenhou ou riscou a planta do teatro provisório ignora 
os primeiros rudimentos da arquitetura e do desenho. 
 
O novo teatro surge da terra com uma rapidez espantosa, é verdade; 
a atividade e a perfeição da mão de obra denotam no mestre 
pedreiro que a dirige qualidades apreciáveis; mas será isto bastante? 
Segundo ouvi à pessoa a quem me referi, o novo edifício está 
lançado contra todas as regras da arquitetura teatral: é mesmo uma 
blasfêmia servir-se do termo arquitetura em referência às paredes 
que lá estão no Campo. 
 
A caixa do teatro não tem bastante fundo; é igual ao tamanho do 
salão. A caixa de um teatro não guarda proporção alguma com a 
sala; mas é sabido que a caixa deve ter de fundo duas vezes a 
largura da mesma caixa, e esta proporção não existe no teatro 
provisório. 
 
A boca da cena é muito larga. Os raios visuais penetram por entre os 
bastidores. Para remediar tão grande defeito, será preciso fazer um 
proscênio, o que tem muitos inconvenientes para as exigências da 
cena. Qualquer que seja o cenário, represente uma paisagem, uma 
sala ou uma prisão, servir-lhe-á sempre de primeiro plano a mesma 
monótona moldura. 
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Sei que o Teatro de São Pedro tinha o mesmo defeito; mas construir 
um edifício novo para copiar os erros do antigo é o que custa a 
compreender. A boca de um teatro deve ter a quarta ou a quinta 
parte da largura do edifício; adapta-se-lhe uma abóbada artificial de 
tábuas, o que favorece muito a voz e a acústica. 
 
Santa terra é esta em que tudo se resolve pelo absurdo, na frase do 
Visconde de Pedra Branca! Faço votos para que o João Caetano 
organize a sua companhia de acionistas e reedifique o Teatro de São 
Pedro. Espero que neste empenho guiá-lo-ão vistas artísticas; chame 
um arquiteto que tenha visto os teatros da Europa, e não se deixe 
dominar pelo desejo de acomodar muita gente. 
 
Ocorre-me agora uma lembrança: quem sabe se não se entregou a 
edificação do teatro a um mestre de obras, se não se admitiu o risco 
assim tão defeituoso, calculadamente, como consequência do 
pensamento que fez edificar provisoriamente um teatro em que se 
hão de despender 100.000$ afora o mais? É o que há de ser: se o 
teatro fosse feito com todas as proporções, se na arquitetura dele se 
guardassem todas as regras, mais dificultosa seria depois sua 
demolição: todos os seus defeitos serão outras tantas razões para 
deitá-lo abaixo, findos os três anos, que hão de principiar a contar-se 
do ano... ainda não está fixado. 
 
Vou contar-lhe uma história que, dizem, aconteceu há dias, e vai 
pelo mesmo preço por que ma impingiram; não afirmo nem nego 
coisa alguma. 
 
O gerente de uma loja de fazendas nesta Corte foi surpreendido há 
20 ou 30 dias pela chegada da dona da casa, viúva ainda moça e bem 
disposta, que se recolheu de uma viagem à Europa, onde deixou 
enterrado o marido. 
 
Certos boatos de que os negócios da casa não estavam na melhor 
ordem, induziram a viuvinha a tomar deles conhecimento, e 
finalmente, assinando termo de inventariante, entrou na posse da 
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loja. Corria o balanço desta, quando, começando a conta a 
apresentar-se com feio aspecto, resolveu o gerente terminar a 
liquidação sumariamente. 
 
Uma manhã em que sabia achar-se a viúva sozinha em uma chácara, 
para ali se dirigiu, e, em vez de acompanhar-se de amores, levou 
consigo três sujeitos que representavam os papéis de escrivão e 
oficiais de justiça, os quais apresentaram à viúva um mandado de 
prisão, que seria executado se ela não assinasse uma quitação que 
lhe metiam à cara. A coisa era para assustar a qualquer de ânimo 
comum, mas a viúva, que tem visto o mundo e não teme afrontar 
perigos, conservou-se inabalável; estava resignada a tudo quanto 
exigissem dela, menos a tal assinatura. Uma mulher sempre é coisa 
muito forte! 
 
Expediu para a cidade portador sobre portador, para chamar o 
irmão em seu socorro. Os velhacos, vendo que ela não cedia, 
retiraram-se pouco antes de chegar o irmão, e o gerente sumiu-se. 
 
Se o caso não é verdadeiro, podia muito bem sê-lo; já se têm visto 
coisas iguais, e publicá-lo é prevenir a muitos que podem cair em 
esparrelas da mesma natureza. 
 
O fato que agora vou referir-lhe mostra o que são os nossos 
soldados do Corpo de Permanentes. 
 
Como sabe, há no princípio do caminho novo de Botafogo uma 
barreira, onde se paga um direito para indenização da companhia 
que melhorou aquele caminho. No dia 13 apresentam-se na barreira 
um homem e uma senhora a cavalo, que não se lembraram, quando 
projetaram o passeio para aquele lado, que deviam pagar à barreira. 
O recebedor reclama o pagamento, o cavaleiro conta-lhe que se 
esquecera de trazer cobres e oferece-lhe de penhor uma moeda de 
20$, prometendo que na volta a resgataria pelos quatro vinténs 
devidos. O recebedor, que é homem que só conhece o que está 
escrito no seu regulamento ou instrução, não quis saber de histórias, 
e concluiu peremptoriamente apoiado nos soldados de Permanentes 
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que ali estão de guarda: “Ou quatro vinténs, ou voltar!” Foi então 
que interveio um dos soldados na questão; puxou pelos cobres, 
entregou-os ao recebedor dizendo-lhe: “Por quatro vinténs não há 
de uma senhora voltar para trás” 
 
Aqui não há somente para louvar a ação praticada, mas também o 
pensamento delicado que a dirigiu. O cavaleiro, que estava em 
apuros, e que se viu desembaraçado da birra do recebedor, não 
pode deixar de agradecer ao soldado, e disse-lhe: “Camarada, o seu 
procedimento é de cavalheiro: receba esta moeda de 20$ como prova 
de que sei apreciá-lo”. Está claro que o soldado recusou, mas o 
cavaleiro atirou-lhe a moeda e foi-se. O soldado como homem de 
disciplina deu parte do ocorrido ao seu comandante e o Polidoro 
ordenou-lhe que guardasse o dinheiro que tão bem tinha merecido. 
Ao voltar as costas, dizem que o Polidoro resmungara: “São lições 
minhas, o velhaco tem aproveitado”. 
 
Se eu tivesse valimento, pediria ao Polidoro que na primeira vaga 
promovesse o soldado a cabo. 
 
Até domingo. 
 

Jornal do Comércio do 16/11/1851. 
 

 
 

QUINQUAGÉSIMA CARTA 
 

Corte, 22 de novembro de 1851: 
 
A falta absoluta de notícias do Rio da Prata contribui muito para a 
esterilidade política da semana. Estamos em expectativa, mas em 
expectativa cheia de esperanças. Quanto mais medito no desenlace 
da questão oriental, tanto mais belo e fecundo me parece. 
 
Nas idades passadas era axioma que a civilização marchava na 
retaguarda da guerra, e sobre esta base chegou a formar-se uma 



525 

 

teoria completa. Entretanto, a Grécia perdeu duas vezes sua 
independência e sua liberdade sob o jugo de dois poderes distintos, 
inferiores em civilização ao povo que conquistaram; e Roma, no 
apogeu da ciência e das artes, caiu despedaçada e escrava em poder 
dos bárbaros. 
 
Não nego que depois destas catástrofes, e de ter decorrido mais ou 
menos tempo, saísse a civilização das ruínas e progredisse e se 
aperfeiçoasse sucessivamente, mas para mim existe sempre uma 
pequena dúvida cuja solução ainda não achei nos livros. Seriam 
necessárias aquelas catástrofes para o progresso da civilização? 
Mistério! Ora, como eu não sou desses homens que se empenham 
em ler nas estrelas, conformo-me sempre muito mais com aquilo 
que está ao alcance da minha fraca inteligência; não gosto das 
catástrofes da civilização; horrorizam-me os cataclismas, e fico 
muito satisfeito com o triunfo do “melhor” que alcança a minha 
vista, e com o seu progresso regular e pacífico, embora lento. 
 
E eis aí o porque eu tanto estimei que se salvasse Montevidéu, 
símbolo, causa da civilização atual do Rio da Prata, e que o Brasil 
evitasse o triunfo do novo Átila, embora este desfecho prive os 
historiadores e filósofos de um novo objeto de estudo, e o mundo de 
alguma civilização mais perfeita que pudesse brotar, Deus sabe 
quando, da lava destruidora que sobre o Brasil vomitasse esse 
vulsão de barbaria que se aproximava das suas fronteiras. 
 
E folgo muito mais com esse triunfo por se ter obtido sem sangue. 
Não tenho a honra de ser membro do Congresso da Paz, nem tenho 
por costume ler as sapientíssimas lucubrações daqueles que ali têm 
assento; mas tenho para mim por certo e averiguado que a guerra e 
as pompas bélicas vão decaindo do elevado papel que 
representavam nos negócios humanos. 
 
Os jovens dos tempos passados, isto é, os jovens mais chegados à 
infância do mundo, tão ignorantes e tão grosseiros como a época em 
que viviam, e tão violentos e precipitados como é sempre a 
ignorância e a inexperiência, divertiam-se com brinquedos que 
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representavam os instrumentos marciais e deslumbradores da 
guerra. Hoje jogam os meninos com brinquedos que representam os 
carros de um comboio movido por vapor. 
 
O mundo é menos cavalheiroso, menos brilhante; talvez esteja 
dominado mais do que devera estar pelos interesses e pelos gozos 
materiais, pelo egoísmo dos algarismos; mas por certo que não é o 
que foi em matéria de guerra e de glória militar. A guerra já não é o 
caminho por onde se procura o engrandecimento ou o predomínio 
político; concorre ainda para isso, sim, mas somente como agente 
subordinado, secundário. 
 
A glória militar para os povos e para os governos civilizados não é 
um fim, é um meio, como é a diplomacia e como são outros, e, 
mercê de Deus, é o último desses meios. E, pois, um triunfo 
incruento como o do Estado Oriental, em que os interesses pacíficos, 
apenas se sentiram apoiados, tornaram impossível a guerra, é, 
especialmente naqueles povos, um grande motivo de esperança. 
 
Não terão nossos poetas feitos heroicos dignos da tuba épica, mas 
não terão também o pranto de mães, de esposas e de órfãos que 
despertem o gênio elegíaco, e este fato marcará talvez um novo 
passo no caminho da civilização da América Meridional, caminho 
prosaico, mas para mim muito mais seguro do que as ásperas 
sendas da glória militar. 
 
Estou convencido que era um grande homem aquele célebre Sancho 
Pança, que nos lances mais arriscados da sua vida ou da de seu amo, 
socorria-se a um bom ditado, e com ele ou se resignava ou explicava 
os fatos extraordinários por que teve de passar. Vou comprar uma 
prosódia de Bento Pereira e estudar o dicionário dos ditados que lá 
vem no fim. 
 
Alegria em casa de pobre não dura muito tempo; há coisa mais 
expressiva, mais certa, mais verdadeira do que esse ditado? Ainda 
esta semana tivemos de vê-lo realizado. Levantou-se uma balela de 
que o Ministério estava em crise: cada qual ia inventando uma razão 
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para o fato. Este dizia: A organização do corpo diplomático foi o 
escolho em que esbarrou a fortuna do Ministério; aquela nomeação 
do J. C. atirou com o Ministro de Estrangeiros por terra, e a este 
acompanharam todos os colegas. 
 
Outro afirmava que não era a organização do corpo diplomático, 
mas a anistia geral para os revoltosos de Pernambuco fora a causa 
de uma divergência profunda entre ministros, e que daí proviera a 
crise ministerial. Outros enfim iam procurando outras razões, e 
conforme seus interesses e paixões fantasiavam a que devia dar 
causa a esse fato importantíssimo na quadra atual. 
 
Eu ouvi falar em crise, e como que senti umas cócegas... quem 
sabe?... 
 
E por que não havia de ser? Porque não seria eu um dos 
sucessores... O certo é que alegrei-me, e saí para a rua a indagar o 
fundamento da coisa. 
 
Todos diziam as razões da crise; – mas com efeito há crise? 
perguntava eu. Ninguém sabia. Donde veio esse boato, quem o 
espalhou, quem o trouxe ao domínio público? Ninguém sabia. 
Conclui que se haviam inventado as razões de uma crise que não 
existia, e voltei para casa desapontado, ou melhor, aguado, e 
ruminando como a alegria dura pouco em casa de pobre. 
 
Devo dizer-lhe que alguns dos estadistas liberais foram os que 
deram vulto ao negócio, assim como também que foi o órgão maior 
da oposição quem se encarregou de declarar que o boato de crise 
não tinha fundamento, e isto foi feito depois de averiguar, informar-
se, etc. O homem estava como eu com um acesso de febre 
ministerial; provavelmente depois das indagações ficou aguado 
como eu. 
 
Agora por que razão se inventou a crise, e por que razão se 
desmentiu, é coisa que não sei e não posso explicar. O certo é que se 



528 

 

espalhou o boato para logo desmenti-lo: o resultado de tudo isso é 
zero – estão as contas saldadas. 
 
Já que estou com a mão na massa, tratando da política, não há que 
você estranhar que eu lhe conte o que me aconteceu há dias. Tem 
sua tal ou qual ligação com a política, porque trata-se de um dos 
pregadores da propaganda de que falou o Ministro da Justiça este 
ano na Câmara dos Deputados. 
 
Fui ao escritório do Jornal do Comércio e como não achasse seca, 
porque os homens estavam trabalhando na mina da Califórnia, pedi 
um charuto ao Castro, que sempre os tem bons, e enquanto o 
fumava peguei em um periódico de serra acima, chamado Apóstolo. 
Por desfastio li o primeiro artigo em que o publicista pretendia 
demonstrar que o elemento monárquico tinha invadido tudo e 
absorvido os elementos democráticos que entram na constituição da 
nossa sociedade, e concluía o tal publicista que era a monarquia o 
“gérmen de toda corrupção, origem de nossos males”. 
 
Cada qual tem seu gosto: cada qual vê as coisas conforme lhe apraz: 
eu sou velho, e o que quero é paz e tranquilidade. Não sou escritor 
político, não me compete, portanto, combater a proposição; não sou 
promotor, não me incumbe a acusação do asserto, se é que há crime 
nele; não sou legislador, não me importa saber se convém que 
continuem ou não essas franquezas. 
 
Não pude, porém, deixar de soltar uma gargalhada, que espantou a 
todos os que estavam no escritório, quando li este período que 
copiei na carteira ad perpetuam rei memoriam: 
 
“O juízo de paz era outra instituição popular, criada pela 
Constituição e desenvolvida pelas leis imediatamente posteriores, 
que se a monarquia não houvesse acabado com sua importância 
primitiva, muito teria concorrido para as virtudes políticas dos 
brasileiros”. 
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E então, que lhe parece? O juízo de paz que todos nós conhecemos, 
que todos vimos funcionar na Corte e nas províncias, contra o qual 
se levantaram todos por seus altos feitos de corrupção e 
imoralidade, concorrendo para as virtudes políticas dos brasileiros. 
Com efeito! é zombar muito da memória pública. Se como este são 
os outros apóstolos da propaganda; se é em razões desta ordem que 
querem fundamentar o voto da Constituinte, penso que o Ministro 
da Justiça fez-lhes muita honra tratando deles no parlamento. Ainda 
agora rio-me, quando me lembro do que li. O juízo de paz, tal qual o 
fizeram, concorrendo para as virtudes políticas dos brasileiros! É de 
perpétuas luminárias. 
 
Mas, deixemos isso; estas cartas são escritas para dar notícias do que 
vai pela Corte, e não para argumentar. 
 
Principiaram os trabalhos preparatórios da reedificação do Teatro 
de São Pedro, que estarão em pleno andamento para a semana, 
obtida a devida licença da Câmara Municipal, que é de esperar se 
prestará prontamente a concedê-la. João Caetano confiou esta obra 
ao Olivier, hábil arquiteto, que é de supor tirará todo o partido que 
se pode tirar de uma construção subordinada a circunstâncias 
especiais. Vi em outro tempo um projeto que Olivier fizera há anos 
para construção de um teatro francês que lhe incumbira o diretor da 
primeira companhia francesa Ernesto Gervaise. Estes desenhos, 
embora não passassem de símplices esboços, mostravam perfeito 
conhecimento da matéria. Tudo aí tinha sido calculado e combinado 
segundo as regras da arte. As dimensões, a inclinação do tablado e 
da plateia, a direção dos raios visuais, os diversos cortes do edifício, 
tinham sido objeto de um estudo especial. Se Olivier fizer no Teatro 
de São Pedro alguma coisa que se pareça com o projeto a que aludo, 
bofé que terá bem merecido do público fluminense. 
 
Você terá visto neste Jornal algumas observações muito assisadas a 
respeito da primitiva curva do Teatro de São Pedro de Alcântara. 
Disse-me um amigo nosso (o mesmo que me deu as minhas 
primeiras informações), que há talvez um meio de conciliar a 
economia com as exigências da arte, no caso de se teimar em 



530 

 

aproveitar a parede dos camarotes, parede que, pela sua parte, ele 
deitaria quase toda abaixo sem remissão nem agravo. Consiste este 
meio em lançar a curva interior sem atenção à curva da parede dos 
camarotes que existem em pé. Haveria neste caso duas curvas, e 
camarotes com mais fundo que outros; seria isto um defeito sem 
dúvida, mas antes isto mil vezes do que reedificar a coisa tal qual 
existia. Seja como for, o nosso amigo confia no Olivier se lhe 
deixarem alguma liberdade de ação; confia também no Hosxe, 
encarregado mais particularmente da execução. 
 
Estes dois empresários ajustaram a reedificação e pintura da sala, 
inclusive o pano da boca, por 100.000$, com a condição de dar a obra 
pronta no espaço de oito meses. As quatro ordens de camarotes 
serão abertas, sustentando-as colunas de ferro de duas polegadas e 
meia de diâmetro, e serão fechadas na frente como os camarotes da 
forçura que existiam antes do incêndio, o que me parece muito mais 
elegante do que gradil, por admitir pinturas e ornatos que dão 
grande realce à sala. 
 
Cometi um erro cavalar na minha última missiva, quando lhe disse 
que a boca de um teatro deve ter a quarta ou quinta parte da largura 
do edifício. Soube eu disso hoje somente encontrando-me com o 
nosso amigo, que me disse a este respeito quatro lérias de que não 
gostei, chegando a chamar-me sapateiro, e acrescentando que eu era 
digno de correr pare-lha com quem tinha ideado a carangueijola ou 
geringonça que lá está no Campo, e a que ele não quer nem a pau 
dar o nome de teatro. 
 
– “Homem dos meus pecados, exclamou ele com mau humor assim 
que me viu, como foi você misturar alhos com bugalhos? A quarta 
ou quinta parte de que lhe falei refere-se ao fundo da boca, que na 
verdade deve ser a quarta ou quinta parte da largura da mesma 
boca. Destarte evita-se num edifício regular a necessidade de 
recorrer ao grande defeito da construção de um proscênio. 
 
Percebe facilmente qualquer pessoa de senso comum, prosseguiu o 
homem no mesmo tom, que a boca da cena tendo de fundo a quarta 
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ou quinta parte da própria largura, e estando fechada por uma 
abóbada artificial de tábuas, forma como uma espécie de tímpano 
debaixo do qual está o cantor ou ator, cuja voz adquire mais 
sonoridade e é dirigida suave e naturalmente para os espectadores. 
 
Quanto às proporções da boca, a dimensão que se lhe deve dar é, 
com mui pequena diferença, os 3/12 (três doze avos), do perímetro 
total da curva interior tomada na frente dos camarotes, e não como 
você escreveu, a quarta ou quinta parte da largura do edifício, o que 
seria uma...” 
 
Aqui o homem engrossou a voz, e atirou-me à cara, com 
extraordinária volubilidade, com uma longa ladainha de 
substantivos mais ou menos eufônicos, acompanhados de epítetos 
que nada tinham de lisonjeiro para mim, e que por isso deixo no 
tinteiro. Se tem vontade de saber o que foi, mande pedir ao 
Monteiro, que ouviu tudo, e que teve a malícia de tomar em 
taquigrafia a sarabanda que levei. 
 
Protesto, porém, desde já, e pode tomar nota, que se o Monteiro 
levar a malícia adiante e publicar o que me foi dito, hei de pôr-lhe a 
calva à mostra, e patentear que é ele o chefe de uma seita política 
que não anda muito acreditada. 
 
Vendo gastar-se tanto dinheiro em teatros que nunca hão de ser 
bons, um porque é provisório, outro porque tem bem no centro uma 
caveira de burro enterrada, não posso deixar de convencer-me que 
há muito dinheiro na praça. Tudo conspira para fazê-lo acreditar; 
não bastam, porém, capitais – empregá-los, e empregá-los bem, é 
tudo. 
 
A nossa navegação fluvial está há muitos anos reclamando cuidados 
que a tirem do estado de infância em que está ainda. Que melhor 
emprego para os capitais que não têm atualmente emprego? Quem 
vê este imenso continente, todo cortado de rios formidáveis, que 
oferecem mais ou menos fácil navegação, e sabe que não 
aproveitamos essas estradas que correm, não pode deixar de 
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lamentar o tempo que se há perdido em debates inúteis, as forças 
que se têm desperdiçado em lutas desastrosas para todos. Falta-nos 
um elemento muito poderoso para tais empresas, o espírito de 
associação; mas esse elemento cria-se; sobra-nos por outro lado a 
desconfiança, e direi também a inveja, mas esses sentimentos se 
desvanecem afrontando-os. 
 
Cabe aqui perguntar em que ficou o projeto de navegação a vapor 
pelo Amazonas. Penso que foi sepultado como tantos outros de 
verdadeira utilidade pública, e, entretanto, quantos benefícios não 
colheria daí a riquíssima província do Pará? É necessário que haja 
uma voz poderosa que faça progredir a empresa, que lhe dê 
impulso, para não justificarmos o que se diz de nós – que somos 
como Eunuco, nem fazemos, nem deixamos fazer as coisas. 
 
Neste século, não há uma só nação que não tenha feito esforços para 
melhorar as vias de comunicação, não há uma só que se não tenha 
empenhado em aproveitar os seus rios, tornando mais fáceis e mais 
baratos os transportes. A navegação fluvial do sul, em que não 
entram as forças do governo, e de que se falou muito mais tarde do 
que da do Amazonas, será levada a efeito muito primeiro. 
 
Sei que já estão no Rio da Prata dois barcos de vapor destinados à 
navegação dos afluentes daquele rio, e aqui no Rio de Janeiro se 
apresta outro de grande força (300 cavalos) para o mesmo fim. É o 
antigo vapor norte-americano New-York, hoje denominado Rio de 
Janeiro, que os seus proprietários mandaram reparar com o maior 
esmero, e que ficou um excelente barco, tanto em casco como em 
maquinismo. 
 
Os dois primeiros barcos, de que falei, são destinados à navegação 
do Uruguai, e o terceiro navegará provavelmente o Paraná e chegará 
mesmo à cidade de Assunção, capital da República do Paraguai. 
 
Quem se encarregará da navegação do Paraguai? Quem porá a 
nossa província de Mato Grosso em comunicação com o oceano? 
Bem sei quem o podia fazer se quisesse, quem poderia projetar essa 
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empresa e levá-la a efeito no Rio de Janeiro: todos orçam os lucros 
que daí poderão provir à associação que a tomasse a si; não é, 
porém, possível calcular todos os benefícios que colheria o Império. 
Quando penso nessas coisas aperta-se-me o coração, e sinto não ter 
os meios convenientes para levá-las a efeito. 
 
Vou terminar noticiando-lhe um novo invento que muito 
aproveitará aos nossos fabricantes de açúcar. 
 
Concedeu o governo privilégio exclusivo aos inventores de uma 
nova moenda para a cana, que se crê será da maior utilidade no 
fabrico do açúcar. 
 
As vantagens da nova moenda, comparativamente à conhecida, são: 
1ª – ser mais simples; 2ª – não esmigalhar o bagaço; 3ª – requer 
menos força; 4ª – espreme melhor. 
 
Compõe-se a moenda de quatro cilindros, dois deles de maior 
diâmetro que os outros, e não tem “virola”. 
 
Consta-me que já uma destas máquinas foi experimentada em 
Liverpool, com canas idas da Madeira, e com tão feliz êxito, que 
proprietários interessados nos engenhos das Antilhas se associaram 
aos inventores para ali as introduzirem. 
 
Os inventores são os senhores Alfredo e Eduardo de Mornay, de 
Pernambuco, província em que estão mui relacionados e em que 
gozam de toda a consideração. 
 
Os diretores do baile da Recreação Campestre transferiram o que 
estava anunciado para hoje: não tenho pena; hoje não estava 
disposto para assistir ao ataque às bandejas de sorvetes. 
 
O Ministro da Guerra, que esteve gravemente enfermo de uma 
inflamação aguda de bexiga, e tinha ido convalescer à Tijuca, voltou 
ontem completamente restabelecido, segundo ouvi dizer ao seu 
médico o Dr. Rego Macedo. Parece que o negócio foi sério e que aos 
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cuidados do seu hábil professor deve o ministro em grande parte o 
seu tão pronto restabelecimento. 
 

Jornal do Comércio de 23/11/1851. 
 

 
 

QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA CARTA 
 

Corte, 29 de novembro: 
 
Abdicou Rosas; o restaurador das leis, o vencedor da França e da 
Inglaterra, resignou o poder! Tal foi a notícia que se espalhou à 
chegada do vapor Baiana, que entrou sexta-feira de Montevidéu. 
 
Se todos acreditavam a notícia, como coisa muito natural, prevista, 
esperada, certa, infalível, – direi mesmo de coisa já sabida. Em todas 
as circunstâncias que ocorrem no Rio da Prata desde que a opinião 
pública se converteu em fatos, há um desfecho que todos 
consideram inevitável, a queda do ditador de Buenos Aires, e queda 
sem as glórias do combate, como a de Oribe, como a de todos os 
poderes que se firmam na compressão e na tirania. A base é 
quebradiça; há a princípio um murmúrio quase imperceptível; a 
pouco e pouco ouve-se o sussurro, que logo depois cresce às 
proporções do furacão: – é a opinião pública que geme, queixa-se, 
ralha, revolta-se e derriba o colosso que parecia inabalável. 
 
Ainda não chegou o dia da abdicação; os decretos datados de 
Palermo ainda encontram executores em Buenos Aires; aparece, 
porém, o núcleo de resistência, e fique você certo que ainda os 
amigos que hoje mais extremosos se dedicam ao serviço do ditador, 
vê-lo-ão cair sem pesar e sem saudades, fugirão de junto dele para 
que não os arraste na queda. 
 
Isto é da história de todos os tempos e de todas as nações: a história 
do passado é o espelho do futuro. 
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A notícia que se espalhou ainda não é verdadeira, breve o será – sic 
erat in factis. 
 
É, porém, verdadeira outra notícia para mim de mais subida 
importância. Estão ratificados os tratados entre o Brasil e o Estado 
Oriental, ajustados como eu previa, sobre as bases dos interesses 
recíprocos das duas nações, e guardando-se neles todas as 
considerações generosas exigidas pela dignidade e independência 
delas. É o desenlace feliz da primeira parte do drama que ora se 
representa no Rio da Prata. Agora os praguentos examinem e 
julguem. 
 
Há de ter lido, creio eu, o artigo que escreveu há dias uma folha 
desta Corte sobre a prisão do General D. Frutuoso Rivera. Por 
minha parte li-o, e posto supusesse logo que os fatos ali consignados 
seriam da natureza daquele célebre fato da cessão de Martim Garcia, 
resolvi imediatamente procurar informações; e como neste negócio 
não havia a menor reserva, obtive-as facilmente. Estou, pois, 
habilitado para restabelecer a verdade-verdadeira. 
 
Não é exato que a prisão do General Rivera tivesse por motivo amor 
e medo a Rosas. E não será extravagante que aqueles que se 
mostraram possuídos do maior terror ante o poder dessa fera, 
acusem de medo aos ânimos esforçados e verdadeiramente 
brasileiros que lançaram a espada do Império na balança dos 
destinos da América Meridional, e equilibraram e venceram, só com 
esse ato, o peso da barbaria que tinham por invencível aqueles que 
hoje lhes chamam medrosos? 
 
O direito com que se procedeu à prisão de Rivera deriva do direito 
que têm todas as nações para atender à sua própria segurança, 
direito exercido por todas e entre todas, por essa Inglaterra que o 
contemporâneo a quem me refiro apresenta sempre como modelo. 
 
A Inglaterra exerceu até o summum jus, até o ponto de levar o 
excesso ao crime, aos tormentos, ao assassinato. 
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A prisão de Rivera era, além disso, uma exigência política de 
primeira ordem. Sua presença tornava impossível a combinação que 
deu em resultado o desenlace incruento da questão oriental, e que 
produzirá brevemente a queda de Rosas, a pacificação de todo o Rio 
da Prata, a segurança das fronteiras meridionais do Império, a 
garantia de vidas e propriedades brasileiras, e a redução das 
avultadíssimas despesas que trazia ao Brasil a conservação de um 
grande exército no Rio Grande. 
 
Não é exato também que fosse o General Urquiza o primeiro que, no 
“entusiasmo” do seu patriotismo, proclamasse que não havia 
vencidos nem vencedores. 
 
Muito antes o proclamou o governo brasileiro como base e objeto da 
sua política, e para citar uma prova que de todos é conhecida 
apontarei a nota do plenipotenciário oriental nesta Corte de 12 de 
abril, publicada no Jornal do Comércio de 18 de setembro. 
 
Não é exato que o governo oriental publicasse uma anistia geral que 
pudesse incluir ao General Rivera. Onde está ela? 
 
Não é exato que se lhe fizesse a menor advertência a respeito do 
General Rivera, nem que desse, conseguintemente, a resposta 
absurda e inverossímil que lhe atribui o contemporâneo. E se não, 
diga ele quem fez essa advertência, a quem se deu essa resposta. 
A história é a seguinte: 
 
O decreto de 3 de outubro de 1847, que obrigou Rivera a sair do 
Estado Oriental, dizia que a proibição de nele residir cessaria 
terminada a guerra. O decreto de 30 do mês passado limitou-se a 
declarar o fato de ter cessado a proibição imposta por aquele 
decreto. 
 
Durante, porém, a expatriação de Rivera, foi ele recolhido à 
Fortaleza de Santa Cruz por motivos diversos e posteriores àqueles 
que determinaram o seu desterro, por motivos que não 
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interessavam somente ao governo oriental, senão que interessavam 
ao Brasil e lhe eram comuns. 
 
A revogação desta medida, independente, em tudo e por tudo, do 
decreto do governo oriental de 3 de outubro de 1847, não era da 
alçada daquele governo. Ou ela fosse exclusiva do governo do 
Brasil, ou fosse tomada com acordo do governo oriental, é evidente 
que somente o governo brasileiro podia revogá-la. As fortalezas do 
Império não se fecham nem se abrem senão por motivos e em 
virtude de ordens do nosso governo. 
 
Tocava, pois, ao governo imperial exercer seu próprio juízo com 
inteira independência de outro governo qualquer, e determinar, por 
si só, a oportunidade e a conveniência da soltura do General Rivera 
sob o ponto de vista dos interesses brasileiros... 
 
O governo do Brasil não está subordinado ao juízo, nem à vontade 
de nenhum estranho. Cessaram as causas e os objetos de interesse 
brasileiro que determinaram a prisão de Rivera? Ao governo 
brasileiro compete decidi-lo, qualquer que fosse o juízo do governo 
oriental. 
 
Concedendo ainda que tivessem desaparecido as causas originais da 
prisão, não podem ter surgido outras? No estado atual dos negócios, 
ocupando o exército brasileiro parte do território oriental convém à 
segurança desse exército, ou ao melhor êxito das suas operações, a 
presença do General Rivera? Ao governo do Brasil cumpre decidi-lo. 
 
Em atos que podem custar sangue brasileiro nunca pode haver da 
parte do governo do Brasil demasiada prudência e cautela. O 
governo oriental podia enganar-se sobre o efeito da presença 
daquele homem. Já há exemplo de ter-se enganado. 
 
Em 1846, os estadistas do partido político que hoje faz oposição ao 
gabinete exerceram, a respeito do mesmo Rivera, o direito que 
exerceu o atual ministério. Não o fecharam em uma fortaleza, mas 
fecharam-no nesta cidade, negando-lhe passaporte para dela sair, e 
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vigiando todos os seus passos para que não se evadisse. A prisão era 
maior e mais cômoda, mas o direito exercido é o mesmo que hoje se 
quer condenar. 
 
A legação oriental nesta Corte lutou tenazmente contra a recusa do 
passaporte; o governo oriental, para obtê-lo, deu a Rivera um alto 
caráter diplomático e por fim alcançou-o. 
 
Qual foi o resultado? Um motim militar, sangue, horrores, a queda 
do mesmo governo a cujas súplicas se outorgou o funesto 
passaporte! 
 
Só por um milagre escapou então Montevidéu das mãos do exército 
de Rosas. 
 
Não merece a pena examinar se o passaporte concedido hoje a 
Rivera daria um resultado igual ao de 1846? 
 
Se tivesse o mesmo resultado, não ficaria um tanto comprometida a 
sorte do exército brasileiro; não se veria envolvido em complicações 
e dificuldades sem número? Não ficaria comprometido o êxito da 
política brasileira, os frutos dos sacrifícios do Brasil, a situação dos 
interesses brasileiros? 
 
Haverá gabinete brasileiro que possa desatender estes objetos? que 
possa delegar em estranhos o estudo e a garantia de objetos tão 
caros, tão importantes? 
 
A oposição, que hoje quer crucificá-lo porque lhes presta a devida 
atenção, não seria a primeira a crucificá-lo por tê-los levianamente 
comprometido? Não seria a primeira a acusá-lo de ter abdicado seu 
direito, esquecido de seus mais sagrados deveres? 
 
Se por um ato menos pensado, se por interesses que não se 
harmonizassem com os do Brasil, quisesse o governo oriental 
aventurar-se a um novo e desastroso incêndio, não teria sequer o 
governo imperial o direito de dizer-lhe: “Espere, não lance fogo ao 
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edifício enquanto dele não tirar eu, ao menos, as vidas dos 
brasileiros que podem achar-se comprometidos?” 
 
Negará a oposição esse direito ao governo do seu país? Quererá que 
o governo deixe comprometer a sorte do exército brasileiro por 
erros, por interesses ou por paixões estranhas? 
 
Não o quererá por certo, e ainda espero que há de ser a primeira a 
reconhecer que o governo do seu país tinha, não só o direito, senão o 
dever rigoroso, eminentemente nacional, de estudar e decidir por si 
mesmo se a presença de Rivera era compatível com a presença do 
seu exército no território oriental. 
 
Eis aí o fato, o “crime” de que é acusado o governo brasileiro; quer 
estudar para decidir com perfeito conhecimento de causa a parte 
desse negócio que lhe é privativa, aquela que pode afetar o êxito da 
política e a sorte do exército brasileiro. 
 
Este estudo pode abraçar muitos elementos que talvez só possam ser 
estudados sobre o mesmo terreno. Se o governo brasileiro assim o 
entendia, ninguém pode contestar-lhe o direito de transferir o 
negócio para o Rio da Prata, e de mandá-lo tratar ali pelos seus 
agentes. 
 
Asseguram-me que, ou por este motivo, ou por não estar habilitado 
o ministro oriental nesta Corte para dar todas as explicações e 
informações necessárias, foi transferido o negócio para Montevidéu. 
 
Dito isto, claro está que só por ignorância dos direitos do governo 
brasileiro e dos deveres do ministro oriental, poderia ser acusado o 
governo por ter exercido um direito inconcusso, e o ministro 
oriental por ter cumprido o dever rigoroso e claro de abster-se de 
toda e qualquer intervenção até receber ordens do seu governo, a 
quem o negócio tinha sido afeto. 
 
Desta exposição resulta que, conquanto possa haver motivo de 
enfado para alguns especuladores de motins e revoltas, e tema para 
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aqueles que querem declarar à custa do direito e da honra do Brasil, 
para todos os espíritos retos a continuação da prisão de Rivera é um 
ato natural e legal, por estar de acordo com o direito, com os 
interesses e com a dignidade do Brasil. 
 
Continuando no exame dos fatos acessórios que amontoa o 
contemporâneo, encontra-se em todos a mesma inexatidão. 
 
É absolutamente inexato que o governo oriental nomeasse uma 
comissão de três coronéis para virem buscar Rivera. Nem nomeou 
comissão, nem o mandou buscar. O coronel Lavandera, pessoa da 
família de Rivera, veio porque quis vir por sua inspiração, e por sua 
conta, munido, como outro qualquer particular, de um simples 
passaporte da polícia.  
 
É exato que apenas chegou a esta Corte procurou o ministro 
oriental, mas é falso que este lhe dissesse ser certa a soltura de 
Rivera.  
 
O Coronel Lavandera chegou no dia 11 e foi imediatamente à casa 
do ministro. Este não se achava a sós; recebeu o coronel diante da 
pessoa com quem estava e limitou-se a dizer que nesse mesmo dia 
comunicaria, como comunicou, ao Sr. Ministro dos Negócios 
Estrangeiros o decreto de 30 de outubro.  
 
Há provas escritas que depõem do modo mais positivo contra essa 
“soltura certa”. Citarei uma: o General Rivera, a quem Lavandera 
comunicou o ocorrido, julgou conveniente escrever ao ministro, e 
tão longe estava da tal soltura certa, que lhe anunciava um protesto 
repelindo qualquer ulterior resolução contrária à sua liberdade. Esta 
carta é do dia 12, isto é, do dia imediato ao dessa entrevista em que 
se diz se deu a segurança da soltura.  
 
O Coronel Lavandera, julgando que os protestos de certos 
sentimentos, resoluções e lealdades pessoais de Rivera podiam 
influir na decisão do governo imperial, pediu ao seu ministro lhas 
transmitisse. O ministro, declinando essa honra, mas desejando que 



541 

 

o coronel visse tudo com seus próprios olhos, que pudesse fazer 
tudo o que quisesse em favor de um homem desgraçado a quem, 
com razão, vota a maior amizade, ofereceu-se a apresentá-lo ao Sr. 
Paulino. Que prova horrível de deslealdade!... 
 
Depois, mal teve conhecimento da resolução do governo brasileiro, 
comunicou-a aos interessados. 
 
Sei agora os fins que segundo o contemporâneo teve em vista e 
conseguiu o governo de Montevidéu com esta diplomacia. 
 
O de tornar odioso o governo brasileiro é tão absurdo que não 
merece resposta séria. Como! um governo a quem o Brasil salva, no 
momento mesmo em que necessita do seu apoio para consolidar sua 
existência e para derribar o inimigo que ainda está em pé, tem por 
fim tornar odioso o apoio que o salva e de que necessita para 
regularizar e assegurar sua existência?... Não seria ingratidão, 
perversidade, seria demência. 
 
O segundo fim, enganar o partido de Rivera até que se façam as 
eleições importa uma alucinação completa sobre o valor político 
daquele general. 
 
Àqueles que falam em partido de Rivera basta pedir que apontem os 
homens políticos, os homens de governo ou de administração com 
quem conta hoje esse general. É questão de nomes próprios, venham 
eles. 
 
Em eleições em que não pese como Chefe do Estado ninguém o 
pode temer e ninguém o teme. Na atualidade, porém, é de temer 
como elemento dissolvente, como bandeira para os descontentes. 
 
Esses descontentes, ressaca dos antigos partidos pessoais, perderam 
os hábitos do trabalho e serão um elemento de desordem até que o 
país entre em um estado normal e tornem eles a viver do pão que 
ganhem com o suor do seu rosto. Esses podem ser embandeirados 
por um chefe ousado e avesado a dirigir as paixões e os desvarios 
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dos homens; porém, embandeirados para motins e assuadas, para 
eleições de oposição, não. 
 
E esses motins e assuadas seriam para o seu chefe um crime inútil. 
Poderiam perturbar, ensanguentar, escandalizar o país; mas 
dominá-lo, não. 
 
Seja, porém, como for, se o fim era enganar o partido de Rivera até as 
eleições, ou o ministro oriental nesta Corte o ignorava, ou obrou 
contra os fins do seu governo. Ora, nenhuma dessas coisas se pode 
presumir por simples inspiração. 
 
Se o fim era enganar, claro é que se tornava indispensável não 
desfazer o engano antes das eleições, para não duplicar a força do 
obstáculo que se queria evitar. Pois saibam todos quantos estas 
linhas virem, que o regresso de Lavandera no vapor Golfinho vai 
destruir infalivelmente o tal fim ou engano, porque chegaria a 
Montevidéu antes das eleições; saibam mais que o autor dessa 
destruição é o mesmíssimo ministro oriental. Só aos esforços que sua 
excelência fez deve Lavandera o ter podido seguir viagem no 
Golfinho. 
 
Singulares trapaças e alicantinas! Quer-se advogar a causa de Rivera 
ante o governo brasileiro, e o ministro oriental oferece-se a 
apresentar o seu procurador! Querem defendê-la em Montevidéu, e 
o ministro oriental apressa-se a aplainar todos os obstáculos, e 
consegue-o! 
 
Dou estas explicações, desnecessárias por certo para as pessoas que 
conhecem o Sr. Lamas, para concluir lamentando de novo o 
descrédito em que cai a imprensa, e a cegueira a que as paixões 
políticas levam homens cuja ilustração sou o primeiro a reconhecer. 
 
Descarregam golpes às cegas; ferem às cegas a nacionais e 
estrangeiros. Sem o saber, sem o querer, fazem-se órgãos da calúnia 
e braço de todas as vinganças, de todos os despeitos, de todas as 
invejas. 
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Peço a Deus que por um raio da sua divina luz rompa essa venda 
que no momento da luta com um inimigo estrangeiro, atroz e 
implacável, separa de nós aqueles que devendo viver e gozar da 
glória e triunfo da pátria, devem achar-se a nosso lado estreitamente 
unidos, formando uma só voz, um só braço contra o estrangeiro. 
 
A mania de fazer reflexões levou-me mais longe do que eu 
pretendia; os negócios externos ocuparam-me demasiado; mas por 
isso nada se perdeu, porque a semana cuja crônica escrevo foi de 
esterilidade. 
 
O Conselheiro Montezuma deu demissão da presidência da 
comissão encarregada de fazer edificar o teatro provisório. Ainda 
que sua excelência não queira, a acústica e a ótica foram, como disse 
um comunicado do Jornal, a causa da sua retirada. Estava escrito que 
devíamos ter uma crise; vinha ela pelos ares, e os nossos políticos 
que já andavam cismando, viram-na e declararam-na ministerial; – 
não era mais que uma crise teatral produzida pela acústica e pela 
ótica! – A crise, porém, passou e o conselheiro retirou a demissão. 
 
Entretanto, o teatro provisório vai crescendo, e dizem-me que no dia 
2 de dezembro deve subir uma das tesouras em que se há de apoiar 
a cumeeira. Logo que findem os três anos dados de antemão ao 
provisório, o que se fará dele? Será demolido? Não se me daria 
apostar que o tal teatro ali há de ficar no Campo enquanto durar: – 
quem viver verá. 
 
Quanto ao Teatro de São Pedro, decidiu-se conservar a parede dos 
camarotes que ficou em pé, e adotou-se o expediente lembrado pelo 
nosso amigo de lançar-se a curva interior sem atenção à curva da 
parede; portanto, os camarotes, do meio da sala para a boca, terão 
mais fundo do que anteriormente tinham; mas ao menos o 
perímetro da sala terá uma forma regular; além disto os raios visuais 
não entrarão pelos bastidores, apesar de não haver proscênio, por 
isso que dar-se-á ao fundo da boca a dimensão exigida pela arte. 
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Espera-se finalmente que Olivier e Hosxe tirarão o melhor partido 
das ruínas do teatro. 
 
Aí está em o nosso porto a fragata francesa Andromède, a qual vai 
para o Rio da Prata render a Constitution. A Andromède é a mesma 
fragata que aqui esteve em outro tempo com Luís Napoleão, atual 
presidente da República Francesa, então deportado para os Estados 
Unidos em consequência da tentativa revolucionária que teve lugar 
em Estrasburgo pelo príncipe presidente. 
 
Assim são as coisas deste mundo: o deportado para os Estados 
Unidos, o preso de Ham, governa agora a França com o título de 
Presidente da República e parece que na realização de seus desejos 
antigos não se tem dado mal, porque não está longe de querer 
continuar. 
 
Comanda a fragata um descendente do célebre e famoso La Pérouse, 
oficial distinto da Marinha Francesa que, em 1785, foi incumbido de 
uma expedição para novos descobrimentos. Em 1788 estava em 
Botanybay, donde escreveu para França suas últimas comunicações: 
por muito tempo não se soube dele, apesar das mais bem dirigidas 
diligências do governo francês para descobrir as paragens em que 
perdera a vida aquele navegante. Finalmente, em setembro de 1827, 
o acaso fez descobrir ao comandante inglês Dillon os destroços dos 
navios franceses em uma das ilhas Vanicoro. Em 1828, Dumont 
d’Urville visitou essas ilhas e obteve dados positivos de haver La 
Pérouse perecido nos cachopos de Vanicoro. 
 
O constante amigo do Brasil, Lord Palmerston, não perde a menor 
ocasião de mostrar a grande afeição que tem à terra que nos viu 
nascer. 
A republiqueta de Nova Granada, que tinha quatro escravos e meio, 
e que já teve agricultura, acaba de emancipar toda esta imensa 
escravatura a troco de vales pagáveis no outro mundo. 
 
Lord Palmerston, que tem coração de pedra para com os escravos 
brancos da sua terra, da sua Irlanda, que nenhum caso faz das 
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lágrimas que a fome arranca “aos seus patrícios”, derrete-se em 
finezas e ternura pelos azevichados filhos da África ardente que na 
América colhem café e cana em prejuízo da Jamaica e de Ceilão. 
 
Saltou, pois, de contente com a lei granadina, e firme no propósito 
de felicitar-nos, remeteu-a oficialmente ao governo brasileiro, 
“recomendando-lhe fortemente” sua adoção, sem alteração de uma 
vírgula. 
 
Se quer ter essa lei modelo, recorra ao Mercantil de hoje, que lá a 
verá estampada. 
 
Lord Palmerston já não se contenta com a repressão do tráfico, quer 
agora a emancipação. Servirão também para isso os Cormorantes, 
Sharpshooters e Bonettas, de pirática memória? 
 
Há de necessariamente saber da mísera sorte do pintor cenógrafo 
Scarabelotto. Vítima da febre amarela esporádica que ainda de vez 
em quando acomete com violência alguns indivíduos, Scarabelotto 
que, na frase do folhetim deste Jornal, parece ter vindo ao Brasil para 
pintar uma bela decoração do Teatro de São Januário e morrer, 
ainda mais se recomendava à comiseração por saber-se que uma 
como fatalidade o havia dominado. Chefe de numerosa família, 
cedera ele à tentadora esperança de vir a longínqua terra demandar 
alguns recursos com que suavizasse a existência; o pressentimento, 
porém, as súplicas da esposa, a febre amarela, lutavam contra essa 
tão poderosa sedução. Scarabelotto quis ceder-lhes; mas já era tarde; 
já havia assinado, já estava cativo do contrato; as autoridades 
italianas o obrigaram a partir... aqui o esperava a febre amarela. 
 
Entretanto, honra ao Rio de Janeiro! Honra a esta terra em que a 
beneficência não é essa filantropia de vaidade e de ostentação que 
tanto se alardeia, e sim a caridade cristã com sua nobre devoção. 
Essa família que longe de nós está, com a qual não temos outro 
ponto de contato senão o sabermos da viuvez e da orfandade a que 
ficou reduzida, a que não nos liga outra simpatia senão a da mísera 
sorte de Scarabelotto, que se nos não recomenda senão por essa 
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admirável amostra do seu talento, essa família excitou a pública 
compaixão, e para logo se assentou em dar um benefício cujo 
produto lhe fosse aplicado. 
 
Verificou-se esse benefício; todos com a mais nobre devoção 
quiseram contribuir para ele; o público porfiando em tomar os 
bilhetes, e em generosamente retribuí-los, os artistas prestando 
gratuita a sua cooperação; ninguém quis receber paga pelo seu 
concurso ao espetáculo; a comissão diretora, seguindo esse nobre 
impulso, tomou a si o pagar a diária da gente que faz o serviço 
subalterno do espetáculo, para que nenhum desfalque sofresse a 
coleta das retribuições dos espectadores: o teatro é pequeno, tem 
poucos camarotes, poucas acomodações nas suas cadeiras, e, 
entretanto, assevera-se que essa coleta rendera cerca de quatro 
contos de réis. 
 
É isso belo, é nobre; é assim que o povo do Rio de Janeiro se há de 
recomendar, não só no mundo artístico, senão perante todos os que 
sentem esse impulso do coração para aliviar o sofrimento do 
desgraçado; e como, providencialmente sem dúvida, o bom, o nobre 
é sempre útil, como essa prova de que longe está ele de ser 
indiferente à sorte dos que se prestem ao seu serviço, reabilitado o 
povo fluminense, poderá encontrar mais facilidades em obter os 
artistas de que carece e que manda vir da Europa.  
 
É isso belo e nobre; muito mais belo ainda será se se realizarem as 
como paternas intenções que ouvi atribuir à diretoria. Dizem-me 
que reunindo ao produto do benefício mais alguns auxílios que para 
a mísera família se tem conseguido, ou se espera conseguir, 
pretende-se fazer um fundo para dele ser mandada anualmente uma 
pensão de mil francos à família do artista, compondo essa pensão 
com o juro desse fundo, e desfalcando-o lentamente da parte 
necessária para perfazer os mil francos. Assim será mais duradouro 
o auxílio prestado, não se aniquilará de súbito, como aniquilar-se 
poderia se entregue fosse à discrição do chefe dela; e ao mesmo 
tempo na Itália, em que tão cômoda e fácil é a existência, bem que 
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insignificante, a quantia de mil francos é suficiente para livrar-se de 
privações e da luta com a miséria.  
 
Honra, pois, ainda o repetimos, à cidade do Rio de Janeiro! Honra 
aos diretores, honra aos artistas do Teatro de São Pedro!  
 
Não pretendo nesta carta invadir as atribuições do folhetim do Jornal 
do Comércio, nem dar-lhe a notícia e a crítica das representações 
teatrais; assim não lhe falei da ópera Bondelmonte, nem lhe falo do 
baile – A nogueira de Benevente –, dir-lhe-ei, porém, que vai 
nascendo alguma simpatia entre o público, que assinou e concorre 
aos espetáculos, e os artistas; essa simpatia traduz-se em palmas e 
ovações. A princípio, com a exclusão dos claqueurs, havia como 
frieza no recebimento dos artistas; uma ou outra palma dava apenas 
e raramente algum sinal de animadora aprovação.  
 
Na noite de sexta-feira assim não aconteceu; houve entusiasmo, 
houve demonstrações ruidosas ao cantor Labocceta que, assevera-
mo quem o ouviu, excedeu-se a si próprio nesse final da Lúcia, em 
que já tanto havia excedido aos mais artistas que aqui temos ouvido. 
 

Jornal do Comércio de 30/11/1851. 
 

 
 

QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA CARTA 
 

Corte, 6 de dezembro: 
 
A notícia que lhe vou dar, e que você sem dúvida achará 
importantíssima, há de ter a primazia nesta minha carta. Não lhe 
vou falar nem de Montevidéu, nem de Lord Palmerston, nem 
mesmo do silêncio sepulcral guardado pelos adversários do atual 
governo acerca dos tratados que concluiu com a República Oriental. 
É coisa mais importante, muito mais importante para aqueles que 
como o meu amigo ainda não perderam a fé nas vantagens do 
sistema representativo. 
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A Rainha Pomaré abriu em pessoa o seu parlamento! Dizem os 
jornais europeus que os deputados, apesar de selvagens, receberam-
na com toda a cortesia; – eu diria, que assim a receberam por serem 
selvagens. Houve oração e depois juramento à rainha e ao governo 
do protetorado francês. Uma coisa há na notícia que me entristeceu; 
dizem que já se tinham pronunciado alguns discursos: se os tais 
deputados tomam-lhe o gosto, vai perdido o negócio. 
 
Taiti já tem corpo legislativo! Já a Rainha Pomaré tem o seu 
parlamento! Coitada! Em principiando a funcionar a máquina, logo 
que se familiarizem por ali com os estilos parlamentares que 
permitem, segundo dizem, desacreditar os governos e radicar como 
coisa muito útil a desconfiança e a inimizade do povo aos que o 
governam, as revoluções são certas. Ora, queira Deus que os 
senhores franceses não pretendam por lá fazer das suas e comecem 
por tomar essa capa com que devem encobrir as suas velhacadas! 
Quando eu vi o Papa Pio IX atirar-se de olhos fechados pela senda 
das reformas radicais, não dei nada por sua segurança; o mesmo 
sentimento tive a respeito do rei da Prússia, quando se meteu a 
utopista, pretendendo levar ao cabo projetos irrealizáveis. Homem 
de ordem e de governo não se leva por ideias, nem por formas 
revolucionárias. Pio IX e Frederico Guilherme tiveram de 
retrogradar, e quem sabe que destino lhes reserva a providência! 
Quem sabe se lhes não cairá na cabeça, e não lhes esmagará a um a 
tiara e a outro a coroa, a pedra que eles tão imprudentemente 
abalaram e fizeram correr precipitada! Instituições, costumes, 
hábitos, não se improvisam nem se arremedam: sempre tive por 
loucura rematada querer com instituições formar homens. Há uns 
dezenove anos que temos entre nós o julgamento por jurados e 
todos sabem a que extremo chegou essa instituição. 
 
Lembro-me agora, e vem a propósito, de uma observação que, além 
de judiciosa, tem muita graça. Discutia-se na Câmara dos Deputados 
a lei de eleições; tratava-se da formação das mesas paroquiais pelos 
eleitores e suplentes equidistantes. O Sr. D. Manoel, que se opunha à 
lei, em uma ocasião em que respondia, se bem me lembro, ao Sr. 
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Coelho Bastos, que a defendia, disse-lhe pouco mais ou menos: 
“Muita gente não entenderá esta expressão, e aqueles que forem 
consultar sobre ela o nobre deputado, terão em resposta – isto quer 
dizer que voto nesta lista que lhe dou”. Não sei se os jornais da 
época publicaram esta chistosa observação, mas posso assegurar-lhe 
que a ouvi da galeria onde assistia à discussão, e ficou-me gravada 
na memória. 
 
Assim é tudo mais. 
 
E que lhe parece o silêncio guardado pelo maior órgão da oposição a 
respeito dos tratados concluídos com a República Oriental? 
Enquanto não vieram a lume, enquanto a discussão podia assentar 
sobre inventados boatos, e, portanto, fornecer matéria para 
agressões infundadas, houve debate; hoje que estão publicados, 
quando pode haver questão clara e positiva, calam-se e esperam que 
“o tempo esclareça quem ganhou com os tratados!” Fortes 
publicistas! Disse-me pessoa a quem fiz esta observação, que a razão 
é porque eles pouco entendem dos negócios do Rio da Prata; 
também por saberem que não ficariam sem resposta em tal 
discussão. Aqui estou eu, e mais não sou estadista nem mesmo 
pretendo as honras de publicista, que estou preparado para aceitar o 
combate; hei de defender até à última os plenipotenciários que os 
ajustaram e o ministro que os referendou. 
 
Ainda mais, o “órgão maior” da oposição não julgou dignos de seus 
leitores os tratados, não os publicou: quer antes dar-lhes a lei de 
Nova Granada sobre a extinção da escravidão, e o curso da anarquia 
ordenado por Palmerston e escrito por Gladstone a propósito do 
governo do rei de Nápoles. Também para que os há de publicar? 
Seria o mais solene desmentido a tudo quanto sobre eles se tem 
aventurado sem tom nem som. 
 
Passou-se o dia 2 de dezembro, e passou-se sem despachos! Foi uma 
logração famosa, em que muita gente viu aguadas esperanças de há 
muito tempo criadas e nutridas. Parece, na frase do Sr. Limpo de 
Abreu, que foi resolvido acabar com o antigo costume das listas em 
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dias de anos, e que de hoje em diante serão remunerados os serviços 
extraordinários à medida que forem prestados. O que posso afirmar, 
mesmo com um parece do Sr. Limpo, é que esta resolução foi um 
grande despacho para os ministros que assim se viram livres da 
procissão de pretendentes que lhes matavam a paciência para 
convencê-los de seus serviços; livraram-se também dos 
descontentamentos dos compreendidos e não compreendidos na 
lista; estes por não serem contemplados, aqueles por se julgarem 
merecedores de muito mais. 
 
A parada à tarde esteve luzida: os corpos que entraram nela 
apresentaram uma força de cerca de 3.400 homens. Os batalhões da 
Guarda Nacional de São José e Santa Rita apresentaram-se com 
fardamento novo e estavam bonitos. Deus permita que fiquem aí as 
mudanças de fardamento! 
 
O 1º Corpo de Cavalaria de linha, que acompanhou Sua Majestade o 
Imperador do paço de São Cristóvão para o da cidade, fez-se muito 
notável por uma novidade que, conquanto não merecesse ser 
mencionado na proclamação fúnebre do Marechal Antero, não 
deixou de maravilhar a muita gente. Um piquete de 20 soldados, 
que precedia o coche imperial, vinha de clavina em punho e em 
postura de fazer fogo! Se o regimento tivesse de marchar por um 
caminho cercado de inimigos, que de um momento para outro 
pudessem acometê-lo, explicar-se-ia essa postura bélica e de desafio; 
mas nas ruas do Rio de Janeiro, por entre o povo fluminense, que 
recebeu o imperador no berço e defendeu sua pessoa e coroa contra 
tudo e contra todos, foi pelo menos uma demonstração de péssimo 
gosto. 
 
Como falei per accidens na última proclamação do Marechal Antero, 
recomendo-lhe a sua leitura: foi publicada nas folhas de sexta-feira. 
Verá também aí uma novidade, isto é, um corpo de linha (e que 
corpo! o corpo modelo!), elogiado por ter mostrado em parada mais 
firmeza do que a Guarda Nacional! É o maior elogio que a esta se 
podia fazer. Muito bem disciplinada está ela por certo, se obriga um 
general tão distinto, e tão parco em louvores, como o Marechal 
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Antero, a publicar uma ordem do dia só para dizer que o seu 
batalhão predileto (que não faz o serviço da guarnição só para andar 
todos os dias em exercício) é digno dos seus elogios por se ter 
distinguido dos batalhões de paisanos por sua firmeza! 
 
Eu, como bom cidadão e melhor carioca, fui ao saguão do paço ver 
quem passava para o cortejo, que foi este ano muito concorrido. 
 
Chegaram anteontem a esta Corte os senhores Waring e Davies. – E 
quem são esses gentlemen, perguntará você? – São dois engenheiros 
ingleses, construtores de caminhos de ferro, que vieram de 
Inglaterra, haverá dois meses, atraídos pelas discussões que houve 
na Câmara temporária sobre estradas de ferro e por este como sinal 
que vai dando o Império de querer finalmente acordar do profundo 
letargo em que jazia a respeito de estradas. 
 
Os senhores Waring e Davies, patrocinados pelos senhores Teixeira 
Leite, e acompanhados por eles, acabam de percorrer todo o terreno 
por onde deve passar a projetada estrada de ferro que, partindo do 
Rocio pequeno desta capital, atravesse a província do Rio de Janeiro 
até a Paraíba do Sul, com um ramal para Barra Mansa e outro para 
Sapucaia. Mediram o terreno palmo a palmo, acharam a distância e 
os obstáculos a vencer menores do que supunham. Gastaram seis 
semanas neste trabalho, sendo recebidos por toda parte com a maior 
cordialidade. Todos os fazendeiros forcejaram por proporcionar-lhes 
os meios de facilitar-lhes o exame que estavam fazendo; cada um 
mostrou-se possuído de um só desejo, e é que a estrada lhe atravesse 
as terras. 
 
Mais dia menos dia, quer alguns senadores queiram, quer não, a 
estrada há de fazer-se, vencendo todos os obstáculos, inclusive os da 
força de inércia, que serão talvez os maiores. La poire est mûre, como 
dizem os franceses; não a deixemos apodrecer. 
 
Os senhores Waring e Davies tencionam partir para Inglaterra no 
próximo paquete. Estarão de volta em maio com o orçamento exato 
da despesa da estrada, e com a organização de uma companhia que 
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se obrigue a construí-la pelo preço orçado, dando para isto as 
necessárias garantias. Deus os fade bem. Calculam em cinco anos o 
máximo de tempo para o complemento da obra; no fim de um ano, 
porém, poderá estar pronta a primeira seção, que começará logo a 
trabalhar. 
 
O ensaio do Ireneu na Rua do Sabão vai com tal passo de preguiça 
que ainda nenhuma ideia se pode fazer do que será. É possível que 
seja muito bom, mas se este sistema for adotado, e o tempo 
necessário para prontificar as calçadas estiver na razão daquele que 
se tem gasto com as três ou quatro braçadas da Rua do Sabão, nem 
daqui a um século teremos a cidade empedrada. 
 
Entretanto, é evidente que cumpre abandonar já e já o sistema atual. 
Se sobre este ponto havia alguém ainda em dúvida, convido-o a dar 
um passeio pela Rua da Ajuda, que se está “calçando” na frase 
municipal. O tal calçamento ainda não vai em meio, ainda não passa 
um só veículo pela parte que se deu por pronta, e já em mais de 
vinte lugares se foi a terra com que os calceteiros fazem metade da 
calçada. A pedrinha miúda está já descoberta, e no dia em que a rua 
for franqueada ao trânsito público, adeus calçada. É, de resto, o que 
acontece em todas as nossas ruas. 
 
Temos que fazer ensaios; por que não se experimenta o sistema de 
Mac-Adam em algumas das nossas ruas largas, por exemplo, na das 
Mangueiras e Lavradio, que estão intransitáveis? Já tomou a Câmara 
algumas medidas para conseguir o ensaio simultâneo e a tempo, de 
dois ou três sistemas, executados por quem entenda do riscado? 
Julho não está longe e a Câmara dorme, e dormirá até setembro de 
1852. Então acordará para solicitar a reeleição; eu não lhes hei de dar 
o meu voto. 
 
Estão feitas as eleições para a Assembleia provincial do Rio de 
Janeiro; a chapa dos governistas teve um triunfo espantoso. Depois 
de três anos de governo, é a mais lisonjeira demonstração que podia 
ambicionar o presidente da província. Notou-se nesta eleição a 
constância e atividade do nosso F. Otaviano que tomou a peito a 
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eleição de um seu amigo. Era uma borboleta namorada de todos os 
colégios eleitorais; pousava aqui e ali, afagava, festejava, para fugir 
logo. Neste trabalho eleitoral, o Otaviano mostrou-se qual é e será 
sempre. 
 
A temperatura nesta cidade nestes últimos dias tem causado 
espanto aos seus mais antigos habitantes. Nos dias 2, 3 e 4 não subiu 
o termômetro de Fahrenheit, na hora de maior calor, acima de 73 de 
manhã e de noite oscilou entre 66 e 70. Na Tijuca desceu o 
termômetro a 54! Quem tal esperaria em princípios de dezembro 
com o sol quase a prumo sobre as nossas cabeças! 
 
O corpo diplomático, ciceronado pelo nestor dos caçadores, o velho 
João Tomás Coelho, foi há dias bater as matas da Jurujuba, mas em 
tão má hora que não mataram senão um coelho (olhe que não é o 
João Tomás) e outro quadrúpede de cujo nome não me recordo. Não 
sei porque o João Tomás não descansa sobre os louros conquistados 
nas matas desta cidade; há muito tempo que o falecido Senador 
Vasconcelos dizia do nosso Nimrod, que ele atirava a ratazanas 
cuidando que eram coelhos. Para tudo há tempo; os janeiros não 
passam impunemente pela cabeça de um homem. 
 
A esta caçada faltou Hudson por estar doente, dizem uns que de 
reumatismo, outros que a moléstia provém da leitura dos tratados 
celebrados com a República Oriental. Desejo muito o seu pronto 
restabelecimento, seja qual for a moléstia, porque é em realidade um 
estimável cavalheiro, bom demais para agente de Lord Palmerston, 
tanto assim que lá vai calcorreando para a mais pequena das cortes 
de meia cara da Itália. 
 
Chegou o Rifleman do Rio da Prata; esperava-se nele o ministro 
inglês Southern, que não veio, porque, segundo diz a crônica, é em 
demasia apaixonado de música. 
 
Adeus, até outra vez. 
 

Jornal do Comércio de 7/12/1851. 
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QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA CARTA 
 

Corte, 13 de dezembro: 
 
Estão os nossos políticos como peixinho n’água: logo depois do dia 
de Nossa Senhora da Conceição entrou a barra do Rio de Janeiro o 
paquete inglês de Southampton, e no dia seguinte o do Rio da Prata. 
Os jornais estão pejados de notícias, e os nossos políticos estão 
atolados nelas com tanto prazer que é um gosto vê-los. 
 
Unusquisque suo sensu abundat, – creio que assim se exprimia um tal 
poeta latino: tenho feito tenção de comprar um Spectator, periódico 
que outrora se publicou em Inglaterra, e que é um manancial de 
citações, mas ainda não chegou ocasião. Logo que eu o possua, hei 
de enfeitar as minhas escrituras com verso e prosa alheia em todas 
as línguas: sempre vale alguma coisa, digam o que disserem. Em 
falta de razões, uma boa citação latina ou grega tem muito valor, 
principalmente se o adversário é hóspede na língua em que se cita. 
 
Como lhe eu ia dizendo – Unusquisque suo sensu abundat – que bem 
traduzidinho quer dizer – se não houvessem gostos no mundo, 
coitado do amarelo! – cada qual tem sua predileção; e por que não a 
há de haver para as notícias políticas? O mais é que muitas vezes 
tenho-me surpreendido em delito de predileção pelas notícias 
políticas: fique sabendo que para mim é delito, e grave, ter um 
homem predileções; nunca as tive, não as tenho, e Deus há de 
permitir que morra sem as ter. É este o meio de viver feliz; aceito o 
mundo como ele é, com todos os seus achaques e manqueiras: 
quando acontece qualquer catástrofe tenho sempre por consolo que 
a coisa podia ser pior. 
 
Sou um filósofo completo; só me falta a cara suja e a capa 
esfarrapada. Estou em mau dia: há alguma coisa na bola; o 
pensamento não segue direito – está parecendo com sege de aluguel 
que corre pelas ruas da cidade e vai aos trancos e barrancos. 
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As notícias da França fizeram-me banzar; aquele Luís Napoleão tem 
uns modos de dirigir os negócios do Estado, que se não é um grande 
talentaço, às vezes incompreensível aos profanos, há de por força ter 
patente de parvalhão. Ia ela muito bem com o seu ministério de 
repressão; parecia que o homem estava de todo em todo curado da 
mania das utopias e desejava a todo transe fazer dominar a ordem; e 
eis senão quando despede o ministério, nomeia para seus 
conselheiros uns Tibúrcios, e sem mais nem menos estende a mão 
aos revolucionários universais! Esta só pelo diabo! Ou Luís 
Napoleão tem muita força, e quer acabar com os panos quentes, ou 
reconheceu que estava em grande perigo e quis salvar-se, ou então 
tresleu. 
 
Se eu fora político, faria agora uma dissertação para concluir de um 
dos três modos, segundo cá os meus desejos, e embora a conclusão de 
fato fosse outra, diria que a questão se resolvera por absurdo, e que, 
portanto, não me sujeitava. Faria como a nossa oposição, que 
fantasiou uns tratados entre o Brasil e o Estado Oriental a seu modo, 
inventou a cessão da ilha de Martim Garcia e outras coisas mais, que 
se ajeitavam ao que ela queria: como os tratados saíram outros, a 
oposição os dá por não celebrados, não os reconhece e nem os 
publica. Os sábios são todos assim; teimam até o fim; não são 
homens de duas palavras, nunca se enganam, nunca reconhecem 
que erraram. Com eles repete-se sempre a história da mulher do 
piolho. 
 
Continuando no que lhe ia dizendo, o tal Luís Napoleão quer agora 
ampliar a capacidade eleitoral, que ele mesmo restringiu quando 
sancionou a lei de 31 de maio de 1850; por aí pretende ele fazer a sua 
passagem para o cocuruto da montanha, ainda que os seus amigos 
dizem que não irá além. Nestas coisas de apostasia política e 
religiosa, o primeiro passo é que custa; dado ele, estão dados todos 
os outros. 
 
Muita gente presume que das bulhas do presidente da República 
Francesa com a Assembleia Legislativa sairá o triunfo dos 
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socialistas. Eu o acreditaria se essa gente tivesse a menor ideia do 
que é governo. Podem eles em um coup de main empalmar o Hotel 
de Ville, os ministérios e as cadeiras em que se sentam os que 
governam; mas esse prazer há de lhes durar pouco tempo. O que me 
está parecendo é que os acontecimentos se vão precipitando para 
que os franceses tenham um trono, não de sua escolha, mas imposto. 
 
A Suíça manda-se dizer que faça aquietar os demagogos; com a 
França a coisa é outra, e bem pode ser que os interessados na paz da 
Europa vão acabar com o ninho de demagogos, com aplauso senão 
com auxílio de Leopardo, que não deixará escapar a ocasião de pôr 
impedimentos à prosperidade da França. 
 
Inglês é o diabo... Lembrou-se um tal Kossuth, que foi ditador em 
Hungria, e que deu com a Hungria em pantana, de fazer uma 
viagem à Inglaterra. O projeto foi logo solenizado com a tríplice 
bateria, a realização dele foi festejada, como você deve ter visto nos 
jornais. Banquetes sobre banquetes, discursos e mais discursos: era a 
segunda parte da exposição de Londres. 
 
Escreveu-me o Pereira da Silva recomendando-me que não acredite 
que esse entusiasmo seja político; bem se importam os ingleses com 
o exditador da Hungria; fazem tanto caso de Kossuth como de 
qualquer outro viajante que vá dar com os ossos naquela terra. 
Todas as festas, todos os banquetes, toda a bulha que se fez com a 
viagem do tal húngaro, foram pautados pelo interesse comercial. 
Por esse modo chamarão concorrência, e daí resultam 
necessariamente compras, vendas, aluguéis, enfim todas quantas 
avenças e convenças pode inventar o comércio inglês, que com tudo 
sabe especular. O Pereira da Silva não era capaz de enganar-me; é 
um moço temente a Deus que tinha o Padre-Nosso em um quadro 
no seu escritório, segundo revelou ao público o linguarudo Aprígio, 
de quem tenho tido saudades. Receba, pois, esta explicação como da 
mão do Pereira da Silva. 
 
Com estas e outras histórias ia-me esquecendo de dizer-lhe que 
chegou o Prince do Rio da Prata. O nosso Honório, acompanhado 
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pelo Paranhos, não tem descansado: rio abaixo, rio acima, eles vão 
dando conta satisfatória dos negócios de que os incumbiram. O 
Lopes do Paraguai aderiu à aliança com o Brasil; foi mais um triunfo 
da política encetada e seguida pelo Paulino nas margens do Rio da 
Prata. 
 
Chegou aí o Ministro Southern, que vem substituir o Hudson. Se é 
exato o retrato que se me tem feito do novo ministro inglês no Brasil, 
parece-me que com razão se lhe pode continuar aqui o nome com 
que era conhecido no Rio da Prata. Há gente assim; faz-se tão 
célebre por suas ações que afinal perdem os nomes que receberam 
no batismo para tomarem outros que condigam com o motivo por 
que se celebrizaram. 
 
Há aqui um ponto que desejo e hei de averiguar, e vem a ser se 
inglês é batizado: a primeira vez que me encontrar com o meu 
vigário, que é o cônego Marinho, hei de perguntar-lho, e o cônego 
há de satisfazer-me, porque é “vigário”. Ele já não é cônego só; por 
seus talentos e virtudes, por ser um sacerdote de muito boa vida que 
só se ocupa da educação da mocidade no seu colégio, e da edificação 
de suas ovelhas na freguesia, Sua Santidade fê-lo monsenhor: o 
Marinho agora, nos dias em que quer mostrar-se, anda com uma 
batina roxa, mas não fica bonito, não. O que é um homem andar nas 
vias retas do Senhor! 
 
Está me parecendo que o Southern há de desmentir tudo quanto se 
pensa, e se diz dele: o diabo não é tão feio como se pinta. Diziam por 
aí que ele não tinha vindo no vapor passado por causa da música, e 
outras parvoíces iguais. Tudo é mentira: o Southern veio, sozinho 
com duas criadas... Vamos adiante. 
 
A honrada sala de Buenos Aires, depois de ter dado as últimas 
autorizações ao ditador e capitão-general, agora eximiu-o da 
obrigação de dar conta do que fizer. Não sei se nesta isenção está 
também compreendida a conta que lhe quer tomar o General 
Urquiza. Boas contas faz o preto, mas seu senhor o quer vender. 
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Meti-me em boas! Escrevo-lhe a respeito da novidade das clavinas 
do piquete de cavalaria no dia 2 de dezembro, e eis-me a braços com 
um tal Sr. Souza Silveira, que pretende pôr-me a ignorância à 
mostra. Para tão pouco não havia necessidade de tão esforçado 
cavalheiro. O homem sabe da história: diz que o ano passado já o 
piquete que precedia o coche imperial vinha com as clavinas em 
posição de fogo, que isso se praticava nos tempos del-rei, e que o 
príncipe presidente da República Francesa visitou um 
estabelecimento público precedido de couraceiros de pistolas em 
punho e engatilhadas; e acrescenta que essa postura “militarmente 
arreganhada” do piquete de cavalaria é um aparato como tantos 
outros da majestade. 
 
Quem não sabe é como quem não vê: bom foi, porém, que eu me 
metesse nesta camisa de onze varas, para que Mestre Silveira nos 
viesse dar uma lição de estilos e de bom gosto. Consultei um amigo 
meu, que foi cabo de esquadra de cavalaria, e que militou sob o 
comando do Luís Paulino e ele me disse que, quando o seu 
comandante armou o regimento de cavalaria, como carabineiros, 
iam os batedores adiante do coche de el-rei com as clavinas alçadas, 
porque todo o regimento ia assim armado; e que estava reservado 
para agora fazer marchar um regimento de cavalaria ligeira com 
espadas desembainhadas, levando na frente um piquete ou guarda 
avançada com clavinas em punho; que isso só seria permitido, como 
eu lhe disse, se o regimento tivesse de passar por terreno que 
precisasse ser explorado ou se temesse o encontro de inimigos. 
 
O mesmo cabo de esquadra notou muito que Mestre Silveira, na 
lição que quis dar, dissesse que o 1º Regimento de Cavalaria ligeira 
estava armado como “dragões”; afirma ele que há aí uma 
contradição grosseira, em que só poderia cair quem fosse hóspede 
na matéria: um regimento de cavalaria armado como “dragões” 
passa logo a ser cavalaria pesada. 
 
Nada, porém, me deu mais gosto do que o exemplo trazido da 
França. Mestre Silveira, comparando o Imperador do Brasil no dia 
de seus anos, na capital do Império, com o Presidente da República 
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Francesa, que vive cercado de inimigos e de ciladas, e que por isso 
tem obrigação de prevenir-se! Mestre Silveira, vossa senhoria agora 
claudicou. Há muita gente que afirma que vossa senhoria nem viu, 
nem leu isso que disse: cavalaria pesada em marcha ou em ordem 
de batalha com pistolas em punho e engatilhadas é novidade ainda 
maior do que o tal piquete de cavalaria com as clavinas em postura 
de fazer fogo. 
 
Não sou militar, e fico constrangido sempre que tenho de tratar 
dessas coisas; portanto passo a outro assunto. 
 
Os governos provinciais vão tomando a peito a organização da 
instrução pública. O digno presidente de São Paulo, o Sr. Nabuco, 
publicou um regulamento para este fim, que em algumas de suas 
disposições capitais assemelha-se ao da província do Rio de Janeiro. 
Pouco importam, porém, regulamentos e leis bem pensadas, se não 
houver uma inspeção zelosa e uma direção sistemática do ensino. 
Felizmente, em São Paulo a pessoa que foi nomeada para diretor 
geral dos estudos é o Dr. Inácio Silveira da Mota, de quem você já 
terá notícia como um dos lentes mais hábeis e mais conceituados do 
curso jurídico. O Dr. Mota há de satisfazer completamente os 
desejos do presidente e fará grande serviço à instrução pública em 
São Paulo. 
 
Acha-se atualmente naquela província o Dr. Antônio da Costa Pinto 
e Silva, incumbido pelo Ministro do Império para colher e reunir 
todos os documentos concernentes à História do Brasil, e 
especialmente à da mesma província. Acertada foi a escolha; o Dr. 
Costa Pinto é moço muito inteligente, e há de sair-se bem da 
comissão que lhe deram. 
 
Até outra vez: aí está o Mercantil às bulhas comigo, mas hoje não 
tem resposta. Vou me vestir, e esperar que passe uma gôndola ou 
ônibus para ir ao baile campestre. Estou convidado pelo Fialho. 
 

Jornal do Comércio de 14/12/1851. 
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QUINQUAGÉSIMA QUARTA CARTA 
 

Corte, 20 de dezembro: 
 
Depois de muitos e muitos dias de profundo silêncio, e, deve supor-
se, também de profundas meditações e de conscienciosos estudos, 
falou finalmente a oposição sobre os tratados celebrados com a 
República Oriental do Uruguai. 
 
A oposição fez um esforço gigantesco e medindo sem dúvida pelo 
que lhe custou a confecção do artigo do nº 2 da Nova Reforma, o 
merecimento do citado artigo, grita entusiasmada: “Agora tende a 
coragem de ouvir-nos, e, se é possível, defendei-vos!” 
 
Confesso-lhe que ao ler este temível repto, e lembrando-me de que 
era ele lançado por uma folha a cuja frente se acha um ex-Ministro 
de Estado, e que é órgão das notabilidades do programa, quase me 
arrependi da obrigação que contraí, de acordo com a opinião 
nacional, em favor daqueles tratados. 
 
Prossegui, pois, com certo temor na leitura dessa obra-prima, mas 
engolidos os primeiros parágrafos principiei a cobrar ânimo porque 
ou fui esbarrando em declamações ocas, ou em argumentos 
estribados em fatos inteiramente falsos. 
 
Para que a discussão seja proveitosa, digna do país, digna do objeto 
e dos homens sérios que nela intervêm, cumpre deixar de lado as 
declarações vãs, a frase empolada e vazia, as banalidades retóricas. 
 
Por minha parte declaro de uma vez para sempre que não me ocupo 
com isso. Ocupar-me-ei dos fatos e dos argumentos; e como é minha 
intenção tratar a matéria com a maior boa-fé e com toda a cortesia e 
benevolência para com meus ilustres adversários, principiarei 
renunciando à vitória fácil que me oferece a completa e absoluta 
inexatidão de fato em que assentam as censuras capitais que se 
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fizeram aos tratados, e limitar-me-ei a pedir ao seu autor que, 
retificando-as, dê uma segunda edição do seu artigo, digna de uma 
verdadeira discussão. 
 
Enquanto não aparecer essa retificação nada há, propriamente, a 
discutir. 
 
Referindo-se ao tratado de limites, diz a Reforma: 
 
“O novo tratado tomou por base a posse dos Estados limítrofes, 
mas, definindo-a, cedeu a nosso vizinho grandes porções de território que 
estavam, há muito, em nosso poder!” 
 
O fato, pois, em que assenta toda a censura feita ao tratado de 
limites é “a cessão a nosso vizinho de grandes porções de território 
que estavam, há muito, em nossa posse!” 
 
Este fato é redonda e absolutamente falso, e sendo falso, cai com ela 
toda a argumentação relativa, e fica em branco o papel em que está 
escrito. 
 
Sustento que o fato é falso, e convido o ilustre opositor a trazer a 
lume a Memória do Sr. Conselheiro Cândido Batista de Oliveira, que 
define bem claramente qual era a nossa posse, e abrir o mapa da 
província para marcar nele a linha que possuíamos e a que nos dá o 
tratado. 
 
Se o ilustre opositor anuir ao meu convite, há de admirar-se do erro 
profundo em que estribou sua censura. 
 
No tratado de aliança recai a censura sobre o fato, também inexato, 
de que o governo de Montevidéu pode exercer a mais brutal tirania e 
imitar as lições de Rosas; pois nós o sustentamos contra todas as 
vítimas que ousarem reclamar seus direitos postergados, contra o 
povo que pretenda descartar-se da tirania! 
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É diametralmente o contrário. O tratado só dá proteção ao governo 
constitucional que, segundo a letra expressa do mesmo tratado, 
deve governar constitucionalmente e dar ao homem e ao cidadão 
todas as garantias constitucionais. 
 
O tratado de aliança citou prolixamente, um por um, todos os 
artigos da Constituição em que estão consignadas essas garantias. 
Violar esses artigos é violar, romper o tratado. E, pois, a censura é 
fundada em um erro crasso. 
 
Convido o ilustre opositor a ler o tratado. 
 
Quanto ao “tratado de subsídio”, a verdadeira censura limita-se aos 
fatos seguintes: 
 
“Que o nosso reembolso não tem garantia alguma para a geração 
presente, porquanto todas as rendas e propriedades públicas estão 
hipotecadas ao governo francês e a particulares de diversas 
nacionalidades; e porque pesa sobre Montevidéu uma dívida 
enorme.” 
 
Os fatos assim apresentados são falsos. A alienação a particulares da 
renda da Alfândega termina neste ano de 1851; e as hipotecas ao 
governo francês e a particulares serão satisfeitas com as rendas de 
1852. Todas as outras dívidas vão ser consolidadas segundo o 
tratado; e coberto abundantemente o orçamento das despesas do 
Estado, ficará um saldo que excederá a soma necessária para 
pagamento dos juros da dívida consolidada. 
 
O que levo dito prova-se com algarismos; e comprometo-me a 
prová-lo logo que o ilustre censor se dignar estudar a matéria, e 
declarar que está habilitado para sustentar uma discussão desta 
ordem, única que pode fazer-lhe honra. 
 
A censura feita ao “tratado de comércio” funda-se em três fatos 
falsos: 1º – “Que o Rio Grande podia abastecer o Brasil de todo o 
charque que consome, e que, conseguintemente, a concorrência do 
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território limítrofe – aliás povoado em quase toda a fronteira por 
estancieiros rio-grandenses – arruína esta indústria.” 
 
O que é verdade é que nem ambos os territórios podem suprir as 
necessidades dos mercados de charque, e que, conseguintemente, 
não há nem pode haver competência ruinosa. É também matéria de 
algarismos. Aceita o nobre censor uma discussão sobre ela, depois 
de estudar a matéria? 
 
2º fato – “Que o direito de um patacão por cabeça de gado não era 
instituído por lei alguma do Estado Oriental, e que só começou a cobrar-
se por um decreto do Oribe, depois que invadiu e ocupou a campanha 
oriental, para a sustentação da guerra; e que, portanto, derrotado 
Oribe, estava por si mesmo abolido. Logo, acrescenta-se com ar de 
triunfo, onde o favor?” 
 
Rogo ao honrado censor leia as leis de orçamento do Estado 
Oriental, desde que é Estado, e nelas encontrará a existência desse 
imposto. É antiquíssimo. Oribe não o criou nem precisava criá-lo, e, 
pois, não fica abolido pelo fato da derrota. 
 
3º – “Que tínhamos a navegação do Uruguai pelo direito das 
gentes.” Nem o Brasil, nem seus vizinhos admitiram o princípio do 
direito das gentes na extensão que lhe dá o censor. Não digo se 
fizeram bem ou mal; refiro o fato, e acompanho-o de uma prova 
irrecusável. 
 
Pelo artigo adicional da Convenção de 27 de agosto de 1828, o 
Império e a República Argentina comprometeram-se: 
 
“a empregar todos os meios ao seu alcance, a fim de que a 
navegação do rio da Prata, e de todos os outros que nele deságuam, 
se conserve livre para uso dos súditos de uma e outra nação pelo termo de 
quinze anos, na forma que se ajustar no tratado definitivo de paz”. 
 
Eis aí o nosso direito – “Quinze anos de navegação, na forma que se 
ajustar no tratado definitivo de paz, que não se ajustou até hoje”. 



564 

 

 
Eis aí nossa situação legal antes do tratado de 12 de outubro p. p. O 
erro em que assenta a censura é, conseguintemente, palpável. 
 
Relativamente ao tratado de extradição de criminosos e entrega de 
escravos fugidos, reduz-se a censura a que era inútil. 
 
Aqui o erro de direito é espantoso! Admira que em uma folha a que 
se associa o nome de jurisconsultos distintos, se diga que não são 
necessários atos para a extradição, para a entrega de escravos!!! 
 
Basta abrir a coleção de tratados dos nossos dias, para ver que todas 
as nações civilizadas têm uma opinião contrária à do ilustre 
opositor; e basta recorrer aos nossos últimos anais diplomáticos para 
reconhecer a necessidade prática do tratado celebrado pelo Brasil. 
 
Paro aqui; demonstrado que a censura dos tratados repousa em 
erros notórios, demonstrada está a inutilidade de discutir os 
corolários que deles se deduzem. Corrigidos esses erros, e colocada 
a discussão no terreno da verdade, será ela útil: eu a desejo e 
provoco. 
 
É uma ocasião solene em que a oposição deve fazer prova do seu 
patriotismo e da sua capacidade; em que deve elevar-se à altura dos 
grandes interesses do país, e em que espero que os homens políticos 
desse partido não se associarão a alguns insensatos, órgãos 
involuntários das insídias com que o tirano de Buenos Aires intenta 
promover distúrbios no território do Império. 
 
E a propósito disto, devo dizer-lhe que chegou aqui uma alta 
personagem a quem se atribui, sem dúvida injustamente, o 
propósito de trabalhar nesse sentido. Repito que julgo lhe fazem 
injustiça; mas, ou lha façam ou não, asseguro-lhe que esse cavalheiro 
perde o seu tempo, e que tomo sobre mim a tarefa de lhe ir dando 
conta da marcha que levar este negócio. 
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Em uma das minhas anteriores respondi, fato por fato, quase 
palavra por palavra, a um artigo sobre o General Rivera. O 
periódico que o publicou, seguindo uma tática sumamente cômoda, 
prescindiu de tudo, destacou uma proposição, e sobre ela interrogou 
o ministério, que tem tanta parte nestas minhas cartas como eu tive 
na mensagem que Luís Napoleão apresentou há pouco à Assembleia 
Francesa. Não me faltava senão ver-me transformado em ministro! 
 
Bem que a pergunta não venha com sobrescrito a mim, responder-
lhe-ei apenas a folha a que me refiro se dignar responder ao 
seguinte: 
 
É certo que em 1845, estando no poder o partido hoje em oposição, 
com sua explícita aprovação, e sendo ministro o Sr. Alves Branco, se 
negou passaporte a Rivera e se lhe deu por prisão a cidade do Rio 
de Janeiro?  
 
É certo que o governo imperial sustentou essa resolução em 
oposição às reclamações do governo oriental?  
 
É certo que o direito de que usou então o governo imperial é o 
mesmo, o mesmíssimo do que hoje usa, com a diferença de ser a 
prisão menos cômoda?  
 
É certo que tendo voltado Rivera ao Rio de Janeiro em 1847, o 
governo imperial (sendo Presidente do Conselho o Sr. Alves Branco, 
Ministro de Estrangeiros o Sr. Saturnino e da Justiça o Sr. 
Vergueiro), o obrigou a “residir” no Hotel da Itália, custodiado pela 
polícia do Sr. Ramiro, e lhe negou passaporte para fora do Império?  
 
Sim, ou não?  
 
Como lhe tenho dado algumas notícias bibliográficas, não omitirei 
hoje a de um livro americano publicado no Chile; chama-se Viagens 
na Europa, África e América, e o seu autor é D. Domingos F. 
Sarmiento, um dos mais distintos escritores contemporâneos da 
América Espanhola.  
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No tomo 1º, página 95, encontro o que escreveu sobre o Rio de 
Janeiro em 1846, e vou dar-lhe notícia de uma das mais singulares 
anedotas que em minha vida tenho lido.  
 
Refere o Sr. Sarmiento que conheceu o General Rivera em casa do 
ministro oriental; que ali conversou com ele sobre os sucessos 
políticos de Montevidéu, e lhe ouviu dizer: “Se não tratarem 
comigo, tudo o que fizerem será nulo; eu sou Montevidéu, sou 
tudo!” 
 
Jantando depois em casa do Sr. Hamilton, ministro inglês, aconteceu 
ter à sua direita o Sr. de St. Georges, e à esquerda o mesmo General 
Rivera.  
 
“Na mesa do Sr. Hamilton (refere Sarmiento à página 122 do seu 
livro) falava-se de tudo, e em tudo metia Rivera a sua colherada, 
fazendo-se sempre ator, herói e parte integrante do sucesso. Falou-
se na Sra. D. Maria II, e Rivera acrescentou logo que em sua mão 
esteve casar-se com ela, pois que sua mão lhe fora oferecida pelo Sr. 
D. Pedro II! 
 
Um olhar do Sr. de Saintgeorges nos inspirou presença de espírito 
para dizer-lhe: ‘Por que não aceitou a oferta, general! Teríamos hoje 
a glória de vê-lo rei de Portugal!’ 
 
Pude fazer chegar aos ouvidos de Saintgeorges estas palavras: C’est 
un bavard e para logo ficou estabelecida nossa boa inteligência, 
lutando ambos em seriedade para não atraiçoarmos o riso que nos 
sufocava e cujo peso fomos depor em um canto afastado na hora do 
café, passando em resenha as divertidíssimas ocorrências da mesa.” 
 
Como falei per accidens em diplomatas, aproveitarei a ocasião para 
lhe comunicar que foi-se o Hudson e ficou o Southern: dizem que 
aquele modificava as ordens de Lord Palmerston para menos, e que 
este as modificará para mais. Não acredito nesses ditos; o Hudson 
foi agente do governo inglês no Brasil, e o Southern o é agora: 
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ambos hão de executar as ordens do governo religiosamente. A 
diferença entre um e outro será mais sorriso, menos sorriso, mais 
palavras adocicadas, menos palavras adocicadas, no essencial 
ambos são agentes de Lord Palmerston. 
 
Permita-me agora, meu amigo, que dê a resposta que prometi ao 
Mercantil: promessa é dívida e à tout seigneur tout honneur. Não 
quero que digam que não respeito aqueles que vieram ao mundo 
primeiro que eu; o nosso B. é mais idoso que este seu criado, apesar 
de eu estar há muito tempo habilitado para ter uma cadeira no 
Senado. E demais, sempre tive grande veneração às coroas, e não há 
dúvida que o B. é um respeitabilíssimo coroado, tendo de mais a 
mais a particularidade de ser coroado reluzente. 
 
A resposta há de ser escrita com todas as minudências 
periodioqueiras: hei de passar-me para o plural, e tratarei o 
Mercantil por contemporâneo. Você vai ver. 
 
“Caríssimos contemporâneos. – Lemos o artigo que escrevestes a 
respeito da notícia que demos da abertura do parlamento de Taiti, e 
das observações que fizemos sobre a cortesia com que foi recebida a 
rainha Pomaré pelos deputados, e sobre o gosto que iam estes 
tomando à parola. 
 
Tínhamos por nós, quando arriscamos essas observações, que aliás 
poderíamos assentar em um milhão de fatos da história 
contemporânea e passada, a convicção de que estávamos em um 
país de tolerância; e por certo não era da vossa parte que 
esperávamos os reparos que fizestes, e a censura que por esse 
motivo dirigistes ao governo, ao Jornal do Comércio e a nós. 
 
Não há dia em que o sistema monárquico-representativo, tal qual o 
estabeleceu a Constituição, não seja brutalmente agredido por um 
sem número de periódicos fundados pela tal propaganda de que 
falou o Ministro da Justiça; e ainda não vi (ao menos não me lembro 
de tal) que os contemporâneos do Mercantil se incomodassem para 
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combatê-los. Para eles tolerância completa, para nós o azorrague da 
crítica severa! A injustiça é flagrante. 
 
Entraram os contemporâneos ligados à propaganda; quererão a 
Constituinte que deve reparar os males da atualidade? Se quisermos 
julgar por alguns artigos que se têm estampado no Mercantil, assim 
o devemos acreditar. 
 
Se nós, escrevendo estas cartas, devassássemos os arcanos da vida 
privada, publicássemos os defeitos deste indivíduo, os namoros 
daquele; se, quando acidentalmente nos ocupássemos de política, 
fôssemos a torto e a direito descompondo o governo do país, se 
procurássemos desconceituá-lo perante a opinião pública com 
mentiras e embustes; se tivéssemos louvores e animações para 
quanto há de anárquico, de turbulento, então seríamos inscritos na 
lista dos escritores patriotas e liberais”. 
 
Quem quiser raridades há de ir a terras estranhas; você deve saber 
isso melhor do que eu, tem viajado tanto, que bem lhe cabe o nome 
de Judeu Errante. 
 
Contou-me um alemão que há em Scharsburgo (Áustria) uma moça 
insensata, que já conta os seus trinta anos. Esta moça não tem a 
menor lembrança dos fatos da véspera, e não sabe que há o dia 
seguinte, mas conta com a maior facilidade e presteza, e calcula 
enquanto fia, que é a única coisa que sabe fazer. O tal alemão quis 
me fazer acreditar que na batalha de Pirka ela contou os tiros de 
peca que se deram, sem lhe escapar um só. Ora, agora ouça a 
explicação que é de se tirar o chapéu. A mãe desta desmemoriada, 
antes de dá-la à luz, estava muito endividada, e todos os dias fazia 
conta de suas dívidas com grãos de trigo: por este modo passou à 
filha a faculdade calculadora em tal força, que todas as mais ficaram 
como que absorvidas por aquela. – Se há aí mentira, não a tomo por 
minha conta; ao alemão que tenho por homem verdadeiro, toca a 
responsabilidade. 
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Os anúncios entre nós ainda não chegaram ao grau a que os tem 
levado a civilização em França, Inglaterra e sobretudo nos Estados 
Unidos. Como modelo neste gênero, publicou-se esta semana em 
todos os jornais uma correspondência que, sem que eu o 
pressentisse, fez-me sabedor das altas virtudes de quanta 
salsaparrilha por aí se vende, do lírio do Japão, do xarope do 
bosque, e até da pele do peixe-boi. É a isto que os ingleses chamam 
puff. Digo-lhe sinceramente que apanhou-me a tal correspondência 
desprevenido; não pensava que estávamos tão adiantados nesta 
matéria. 
 
É, porém, forçoso reconhecer que ainda não chegamos ao grau de 
perfeição das Estados Unidos. Ali tudo se anuncia; há anúncios de 
todos os gêneros, e alguns tão excêntricos, que custa a compreender 
como eles se publicam. O editor de um jornal de Kentucky publicou 
o seguinte: 
 
“Precisa-se para o nosso jornal de um cão de fila, não importa a cor, 
de tamanho respeitável e de péssimas inclinações; que acuda ao 
chamado mostrando-se-lhe um bom beefsteak cru, mas que morda 
todos os que lhe quiserem fazer festa, todos os patetas que vêm 
importunar os redatores, e, finalmente, todos os que têm por 
costume escarrar em nosso fogão ou furtar nossas banknotes”. 
 
Veja você o que aí vai. 
 
Foram Suas Majestades para Petrópolis passar o verão, que este ano 
tem corrido muito benignamente. Os grandes receios que tínhamos 
do reaparecimento da febre amarela estão completamente 
desvanecidos; nota-se um ou outro caso a que os mestres da arte 
chamam esporádico, e dizem que não têm nenhuma importância. 
Deus o queira! 
 
Esta segurança que se vai adquirindo a respeito do estado sanitário 
da capital tem concorrido para diminuir a azáfama com que se dizia 
por parte da municipalidade que se ia tratar da limpeza da cidade. 
Lembram-se de Santa Bárbara quando ronca trovoada. A cidade está 
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hoje tanto ou mais suja do que dantes: a municipalidade do Rio de 
Janeiro tem um argumento peremptório para responder a todas as 
censuras que se lhe fazem. “A Câmara não tem dinheiro”, dizem os 
vereadores: e a que meios tem ela recorrido para haver esse 
elemento essencial de todas as coisas neste mundo? Não consta que 
tenham feito para isso a menor diligência, o mais pequenino esforço. 
Esperam que se faça um milagre em favor da sua administração, 
querem que lhes caia do céu o maná. É um desmazelo que faz pena. 
 
Fui sábado à Recreação Campestre; o baile por ser o último do ano 
esteve brilhantíssimo. Poucos sócios deixaram de concorrer; o 
serviço foi abundante. Muito me divertiria eu se não foram uns 
certos malvados que entendem serem os bailes lugares próprios 
para tratar negócios. Quer um homem esquecer por algumas horas a 
vida de todos os dias, quer extasiar-se ante as belezas da criação e 
afogar nelas a mão do Criador, deseja apanhar aqui e ali um bom 
dito, uma anedota galante, mas não pode fazê-lo, não pode mesmo 
obsequiar a senhora de seus pensamentos oferecendo-lhe um 
sorvete, porque um diabo do ar se lhe ferra ao ouvido e não o larga 
mais toda a noite! Hei de deixar de ir aos bailes por causa dos tais 
maçantes; são iguais aos que recitam versalhada nos teatros em dias 
de gala. 
 
No dia 14 do corrente houve no colégio de Mme. de Geslin uma 
dessas reuniões a que os parisienses chamam matinée musicale. 
Depois dos exames públicos nos quais as discípulas mostraram 
bastante adiantamento, cantaram as alunas do Sr. Amat vários 
romances da composição do mesmo senhor, e os cantaram de modo 
tal que bem patentes tornaram os progressos que têm feito sob a 
direção de tão distinto mestre. O Sr. Amat cantou também um 
duetino com Mme. de Geslin e uma melodia de sua composição, 
intitulada Maria, que lhe valeu os aplausos da brilhante reunião que 
concorreu a esta solenidade. 
 
Na noite de 16, uma brilhante sociedade tinha dado rendez-vous no 
colégio de Mrs. Hitchings, dirigido hoje por Mme. Lima e Miss 
Freeman: eram os adeuses das alunas do estabelecimento, ao menos 



571 

 

por alguns dias. Ali encontrei também o Sr. Amat, campeão dos 
salões musicais, à testa das suas discípulas. Merece menção honrosa 
a maneira com que foram executadas as variações de Ana Bolena e a 
do Elixir d’Amore, ambas muito difíceis. O Sr. Amat cantou com 
aquele gosto apurado que todos lhe conhecem. Acabado o dueto 
principiou a dança geral, que durou até às 2 horas da manhã. 
 
Na noite de 18 o rendez-vous no colégio da Sra. Reimers de Lacourt. 
Brilhante foi também a reunião. Não se cantou, ao menos durante o 
tempo que ali estive, mas em compensação dançou-se muito, e 
houve uma ceia muito bem servida. 
 
As obras do teatro provisório vão indo com mais vagar do que a 
princípio, não sei se por causa da ótica, se da acústica. A colocação 
das famigeradas tesouras tem dado que fazer: a primeira subiu no 
dia 2 do corrente, estamos a 20, e ainda agora trata-se da colocação 
da 5ª ou 6ª, sendo doze ao todo. 
 
Enquanto não temos a iluminação por meio de gás, que nos deve 
dar o Ireneu, a polícia vai fazendo esforços e tem conseguido 
melhorar a atual iluminação da cidade. Este serviço que havia caído 
em grande relaxação é hoje feito com regularidade, e a polícia tem 
colhido bons resultados dos seus esforços. 
 
Quando você se resolva a regressar a esta Corte, fuja dos vapores 
ingleses, ou então leve para bordo moringues com água para não 
correr risco, ou de morrer à sede, ou de beber um líquido 
nauseabundo, que não sei que nome mereça. Foi preciso que muitos 
passageiros me confirmassem este fato para eu acreditá-lo, porque 
os ingleses, geralmente falando, são asseados. Verdade seja, porém, 
que, salvas poucas e honrosas exceções, não empregam a água senão 
exteriormente. 
 
Até domingo. 
 

Jornal do Comércio de 21/12/1851. 
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QUINQUAGÉSIMA QUINTA CARTA 
 

Corte, 27 de dezembro: 
 
Está por um triz a deixar-nos o ano de 1851: aposto que ninguém o 
bendirá, todos, mais ou menos, terão que queixar-se do ano que não 
tarda a ser passado. Há de por força ter a sorte que tiveram seus 
predecessores, e que sem dúvida terão seus sucessores: será 
amaldiçoado! O homem tanto tem de fraco e miserável, quanto de 
soberbo e presunçoso; se sofre desgraças queixa-se da injustiça com 
que o ferem, se recebe benefícios, reputa-os muito abaixo de seus 
merecimentos; vive sempre pior do que merece a Deus. Com tais 
disposições, que são gerais, não há tempo que preste; o passado 
simboliza sempre uma série de acontecimentos desastrosos. 
 
Se fosse possível em uma carta interrogar o tempo e a sucessão dos 
acontecimentos, e julgá-los em relação à humanidade inteira, eu 
interrogaria o ano de 1851, e estou certo que afinal se reconheceria 
que o ano que vai findando foi proveitoso à causa da civilização e 
do progresso da humanidade. Não comporta, porém, uma carta 
como esta exames de tão subida importância, não há meio para 
quem as escreve de reunir os fatos da ordem moral e física, e sobre 
eles discorrer para afinal concluir que não é pequeno o legado que o 
ano de 1851 há de deixar ao gênero humano. 
 
Entre os numerosos fatos que a história do Brasil tem de registrar 
como seus próprios, avultam os sucessos do Rio da Prata, realizados 
com sua poderosa e efetiva intervenção e a quase extinção do tráfico 
de africanos em todo o Império, devida unicamente aos esforços do 
governo brasileiro. Estes dois grandes fatos que hão de honrar a 
nação e o governo, quando forem julgados por espíritos 
desprevenidos e desapaixonados, são mal apreciados e 
malignamente comentados pelo governo inglês que a todo o transe 
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quer apurar a paciência de uma nação amiga para chegar a 
resultados sabidos. 
 
Lord Palmerston irrita-se com a relutância que opõe o governo do 
Brasil a concluir com a Inglaterra tratados de comércio; quer obtê-
los à custa de ameaças; pretende escrever suas estipulações sob o 
domínio das violências e dos vexames que manda praticar. Para esse 
fim julgou que não era azado o ministro que aqui tinha, e mandou 
outro que devia pesar sobre nós como uma calamidade, e que, além 
dos desejos do governo inglês, tem que satisfazer promessas, que 
dizem fizera ao governador de Buenos Aires. 
 
É fama que o novo ministro não oculta o fim de sua missão 
especialíssima, e que começara suas relações com o governo do 
Imperador no tom soberbo e grosseiro do forte que encontra 
resistências. O tráfico de africanos é o pretexto aos novos insultos; 
tudo quanto se há conseguido é nada, o governo inglês não está 
contente: segundo uma lógica que a chancelaria inglesa tem para 
seu uso particular, as autoridades da província da Bahia são 
coniventes com os traficantes, e o governo defende e sustenta por 
isso mesmo essas autoridades. Acrescenta-se que dessas acusações 
passa facilmente a legação inglesa para as ameaças. 
 
Tenho fé em Deus que os ministros do Imperador encontrarão em 
seu patriotismo recursos para vencerem a dificuldade; vimos os 
nossos navios incendiados, as nossas fortalezas atacadas, o nosso 
território devastado; em tão amarguradas circunstâncias o governo 
teve força para vencer-se, para não ceder à cólera que tais fatos 
deviam naturalmente produzir, e marchou sereno pela estrada da 
honra e da dignidade. Com o direito e com a lealdade opôs-se à 
violência e à brutalidade de um governo que se diz civilizado e que 
não passa de selvagem e usurpador. 
 
O coração de Lord Palmerston não se derrete por amor dos negros 
da Costa da África, bem pouco se importa que Rosas continue a 
tiranizar a Confederação Argentina: o ministro inglês quer tratados: 
não lhes dão por bem, recorre à força. Tê-los-á? 



574 

 

 
Desvio o pensamento deste ponto para ocupar-me de objeto mais 
lisonjeiro para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Há muito que se 
sente a necessidade de cuidar da educação de tantas meninas que 
por aí se perdem sem amparo e sem proteção, só porque não são 
órfãs. Sua Majestade pretendeu prover de remédio a tamanho mal, e 
para logo apareceram os meios sem gravar os cofres públicos. 
 
A administração da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
deliberou, em sessão de mesa e junta de 17, por unanimidade de 
votos, que se pusesse à disposição de Sua Majestade o Imperador a 
vintena da testamentária da benfeitora D. Luíza Rosa Avondano 
Pereira, que excede de 20.000$, a fim de ser aplicada a benefícios do 
pio estabelecimento que o mesmo senhor intenta fundar para 
amparo de meninas desvalidas, que não sejam órfãs; e bem assim 
duas casas sitas na Praia Vermelha, na chácara da dita Santa Casa, 
que a administração do Recolhimento das Órfãs foi autorizada a 
comprar para nelas se instalar o referido estabelecimento. 
 
A Irmandade do Divino Espírito Santo da Lapa acordou também 
por unanimidade de votos, em sessão de mesa conjunta, de 23 do 
corrente, que se pusesse à disposição de Sua Majestade o Imperador 
vinte apólices da Dívida Pública de 1.000.000$, e juros de 6 por cento 
cada uma, a fim de serem aplicadas 15 para o fundo do sobredito 
estabelecimento, e 5 para o seu cofre de dotes, com a cláusula de não 
poderem ser transferidas em tempo algum; com a condição de lhe 
ser concedida a faculdade de nomear quatro meninas desvalidas na 
primeira admissão, e para as vagas que estas deixarem no futuro; e 
manifestando desejos de que às meninas da sua nomeação seja 
permitido usar, em atos públicos da comunidade, do distintivo de 
que usam em atos de irmandade. 
 
O Sr. João Pedro da Veiga, por carta dirigida ao provedor da Santa 
Casa, com data de 17, ofereceu para fundos do cofre dos dotes do 
mesmo estabelecimento o produto dos donativos por ele até hoje 
diligenciados a benefício do cofre dos dotes do Recolhimento das 
Órfãs. 
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É muito provável que as mais irmandades que têm rendas 
superiores às suas despesas imitem tão louváveis exemplos, 
devendo esperar-se que o novo estabelecimento, sem dúvida das 
primeiras necessidades do Rio de Janeiro, brevemente se achará 
instalado e prosperará. 
 
Tivemos esta semana o doutoramento médico anual. Nada menos 
de 33 jovens receberam carta branca para dispor de nossas vidas. 
Ouço dizer, porém, que há entre eles alguns moços de esperanças, e 
um ou dois de grande talento. Deus os fade bem, e lhes faça 
conhecer a necessidade de espalharem-se pelos nossos campos. 
Aglomeram-se na Corte ou nas grandes cidades do Império, com 
grave prejuízo seu e da humanidade. 
 
Destes 33 discípulos de Hipócrates, 20 foram alunos do Colégio 
Vitório. Noto de há muito que em nossas academias aparece sempre 
grande número de jovens saídos daquele colégio, onde a disciplina é 
um pouco rigorosa, mas onde as matérias são ensinadas com 
método e acerto. 
 
Ao receber a notícia de alguns furtos aqui tentados ou realizados, ao 
ver a conjetura que deles deduz o Correio Mercantil, da existência de 
uma quadrilha organizada, e que infesta a cidade, há de você 
assustar-se pelo bom povo do Rio de Janeiro, e persuadir-se que está 
ele privado dessa descuidosa segurança de que sempre gozou. 
 
Sossegue, meu amigo, e reserve para outras ocasiões seu fácil 
condoimento: o povo do Rio de Janeiro goza de toda a segurança 
que é possível, e tanto que pelo menos um terço dele abandonou as 
suas casas, e foi para o campo divertir-se nestes dias de festa. Essas 
poucas notícias de furtos de que falam as folhas são exageradas e 
mal averiguadas, e a ideia da existência de uma quadrilha não passa 
de uma leviandade de jornalista que quer ser interessante. 
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Um homem, que confessa ter saído de uma boa folgança, diz que em 
uma das ruas da cidade, ainda nas primeiras horas da noite, 
encontrara ladrões que lhe tomaram 2$, e que tendo-lhe pedido o 
relógio e não o querendo ele dar, deitaram a fugir. Eis um dos fatos, 
eis uma das vítimas da quadrilha! 
 
E diga-se, já teve notícia de ladrões tão polidos, tão fáceis de 
contentar? Não lhe parece que o homem, o furtado, saiu mesmo de 
uma boa folgança e teve uma... visão? 
 
Uma casa da Rua do Ouvidor foi roubada; joias no valor de perto de 
2.000$ dela desapareceram. Ora, o dono da casa tinha ido passar a 
noite fora, a ninguém tinha deixado a guarda da sua casa; a porta 
apareceu aberta, e sem sinal algum de violência. Eis o segundo fato. 
Atenda, porém, às circunstâncias dele, ao lugar em que a casa está 
situada, e não lhe será difícil reconhecer que o roubo se fez de 
dentro. 
 
O Rio de Janeiro é uma grande e populosa cidade: e quando nela 
algum ato como esses de “mera ratonice” se verifica, pode alguém 
que tenha o juízo em seu lugar conceber a existência de quadrilhas, 
de bandos de salteadores? Admiremo-nos de que fatos como esses e 
ainda mais graves não sejam mais frequentes. É isso devido às 
condições favoráveis do trabalho e da riqueza da nossa cidade e aos 
hábitos de sua população. Entretanto, a polícia tem estado vigilante; 
os fatos noticiados pelas folhas têm sido cuidadosamente 
pesquisados. O Corpo de Permanentes, os pedestres, e já hoje a força 
de linha e a Guarda Nacional têm dado multiplicadas patrulhas. 
Nada há; mas desde que algum “indiscreto receio” aparece, desde 
que alguém o quer aproveitar e exagerar, cumpre tirar todo o 
pretexto e não se descuidar de deveres tão importantes como os que 
impõem o sossego e a confiança dos cidadãos. 
 
Já a iluminação da cidade, dividida em diversos distritos, sujeitos à 
mais assídua vigilância, é tão boa quanto com azeite de peixe é 
possível que o seja; à noite pode-se ir aos bairros mais distantes sem 
que em um só lugar se ache essa escuridão cúmplice do crime; agora 
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esse serviço de rondas e patrulhas mais ativo virá completar as 
medidas de segurança e de prevenção que podem ser desejadas. 
 
Na minha última carta disse-lhe eu que a estação ia correndo 
benignamente, e assim era, quase que se não sentia que tínhamos 
entrado no verão. Boca que tal disseste! Já no domingo tivemos o 
pano da amostra, que foi de patente; quis ir ouvir Tronconi tocar 
harpa em casa de um amigo, e não tive ânimo de vestir-me. Na 
terça-feira, o calor excedeu tudo quanto se esperava dele – foi um 
calor inglês, ou antes palmerstônico. O termômetro de Fahrenheit 
subiu a 91. Não era possível que assim durasse sob pena de 
morrermos todos torrados; felizmente o tempo refrescou, e tem 
oscilado entre 76 e 82. Na noite de 24 para 25 tivemos chuva com 
grande desprazer dos devotos da Missa do Galo, gente que passa 
um ano inteiro sem ouvir missa, e que nessa noite pretende resgatar 
a falta cometida. Desta vez ficaram logrados; guardem-se para 1852, 
se lá chegarem. 
 
Para compensar o calor temos gelo e sorvetes por preços 
baratíssimos; aquele vende-se a 60$ a libra e estes a 200$. Ficou 
desmentida a fórmula dos economistas que dizem que a maior ou 
menor demanda faz subir ou descer o preço do gênero; cresceu 
excessivamente a demanda do gelo e dos sorvetes e desceu o seu 
preço! Os tais economistas não se hão de dar por vencidos; 
explicarão o fato pela cessação do monopólio que havia nesse 
gênero: apareceu a concorrência e com ela a barateza, outra lei da 
ciência. Nessas questões não me meto; o fato é que até aqui era o 
Francioni o único confeiteiro que tinha gelo e sorvetes, e sabia 
aproveitar-se dessa circunstância, impondo a todas as sociedades de 
baile e a todos os particulares que queriam dar sorvete a seus 
convidados a obrigação de se fornecerem de doces em suas 
confeitarias. Agora todos os confeiteiros de primeira ordem têm gelo 
e todos fazem sorvetes. Daqui o caso de dizer: – Não há bem que 
sempre dure nem mal que não acabe. 
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Os ministros andam por aí por diferentes chácaras tomando ares e 
descansando das fadigas do ano, para brevemente recomeçarem em 
seus trabalhos. A Corte está em Petrópolis. Estão todos em férias. 
Viva o descanso! 
 
Tinha eu lançado o ponto de admiração depois da exclamação 
entusiástica, em que sem dúvida hei de ser acompanhado por todos 
os que como eu nasceram com propensão à preguiça, quando recebi 
o seu bilhete. 
 
São as minhas festas! Concluiu você a sua peregrinação, e Deus 
queira que seja a última! Está restituído à capital do Império. O meu 
primeiro movimento foi vestir-me e sair pelas ruas para dizer a 
todos os conhecidos: Chegou o Amigo Ausente! – depois moderei-
me e consultei com os meus botões, se deveria mandar para a 
imprensa esta carta, que já agora será a última, visto ter cessado o 
motivo por que as escrevia; dar-lhe notícias do que se passava. 
Depois de muitas reflexões decidi publicá-la, primeiramente para 
dar ao povo a nova da sua chegada, e em segundo lugar para pedir 
perdão de alguns agravos que, sem saber, tenha eu feito. 
 
Não sabem os leitores o que é a saudade satisfeita. Nunca apertaram 
nos braços o pai, a mãe, o filho, o irmão, o amigo, depois de longa 
ausência? Lembram-se como ficaram? Assim estou eu; não sei o que 
escrevo, quero acabar breve, e ir ver o amigo de quem estou 
separado desde 1849; quero preparar-me para outra ausência, 
embora de muito poucos meses; quero encher-me de prazer para ter 
força de dizer adeus ao nosso Picot, que deve partir para a Europa 
no paquete de janeiro. 
 
Todos se vão, só eu fico! Pois não hei de ficar, hei de ir também... 
quando menos, a São Domingos: hei de pôr o mar entre mim e a 
capital do Império. 
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Amanhã... hoje mesmo hei de saudar com um copo de champagne a 
chegada do Amigo Ausente, e cá interiormente o termo desta 
pensão que me impus e que bastante me custou. 
 
Adeus, leitores, adeus, adeus! 
 

Jornal do Comércio de 28/12/1851. 
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