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ADVERTENCIA 

Estas · Jições, subordinadas ao respectivo pro
gramma official de ensino, nada mais são do que 
uma recopilação para facilitar o estudo de meus 
discípulos. 

Fornecem, ellas, os elementos de um conheci
mento geral da «Historia Patria », si bem que muito 
limitados com relação á ultima parte do programma, 
porque, sendo tarefa de futuros historiadores o es
crever a •historia• desse período, só existe delle 
por ernquanto a simples • resenha » dos factos. 

Serei feliz, si, na realidade, forem ellas provei
tosas á mocidade estudiosa - habilitando-a para fu
turas e mais profundas investigações. 

0 AUTOR. 





INTRODUCÇÃO 

ESTUDO DOS ANTECEDENTES HISTORICOS 
DA DESCOBERTA DO BRAZ[L 

FIM do seculo XV foi assignalado por importan
tíssimas descobertas marítimas. cabendo a gloria 
d'ellas aos Portuguezes e aos IIespanh6es, sobre-

tudo aos Portuguezes, que fora!n os que as inicjaram, e· 
que com o seu exemplo impulsionaram as navegações clos 
outros povos. Para preparar pilotes babeis na arte de 
marear, o m>1is illustre dos filhos de D. João I, o infante 
D. Henrique, que foi o principal promotor dos descobri
mentos, creou em Sagres uma celebre escola de nautica, 
á qudl attrahiu os cosmographos mais distinctos do seu 
tempo. 

Durante a edade média, os mercadores europeus iam 
buscar as mercadorias da Iuclia á Syria ou á Alexand'ria, 
onde os Arabes lhes vendiam as especiarias muitíssimo 
caro. Foi o desejo de baratear estes productos, procu
rando um caminho marítimo para as Indias, que levou os 
ousados marinheiros portuguezes a devassarem persisten
temente • mares nunca d'antes navegados». 

Diz-se que já no tempo de D . Affonso IV as caravelas 
portuquezas se aventuravam "m viagens arrojadas para o 
.sul, chegando até a umas ilhas, que se suppõe serem. as 



-2-

Cauarias; todavia foi só desde o principio do seculo XV 
que começaram a serie regular das explorações marítimas, 
as q uaes Tevelaram a fórma exacta das costas africana~. 
e que, por fim, fm·arn coroadas com a chegada á Iudia. 
As primeiras descobertas, realizadas ainda no reinado de 
D. João I, foram as da ilha ele Por·to Santo (1418) por 
Bartholomeu Perestrello, a da J.lfadetra (1419) por Gon
çalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, e a de Sonta 1l1aria, 
nos Açores (1432), por Gonçalo Velho Cabral. Era ape-
naR o in icio da grande epopéa marítima . · 

Entretanto iam os Portuguezes fazendo pacientemente 
a exploração das costas occidentaes da Africa, cujos es
tadios priucipaes são: o dobramento do cabo Bojador por 
Gil Eannes (1434), a descoberta do archipelago de Cabo 
Verde por uma expedição enviada pelo infante D. Hen
rique (1446) e da qual faziam parte o veneziano Luiz Ca
damosto e o genovêz Antonio de No la, e a chegada de 
Diogo Cão ao Zai>·e ( 1484). 

O mais decisivo, porém, dos passos para o descobri 
mimto do novo camin ho das Indias foi o dobramento do 
extremo meridional da Africa por Bartholomett Dias (1486). 
Enviado por D . João II para continuar as explorações, já 
bastante adeantadas, do littoral africano, ~onseguiu chegar,. 
no fim de uma viagetn cheia de perigos, a um im menso 
cabo, que denominou das Tor?nentas, por causa da tem
pestade que lhe desmantelou os navios e qne o impediu 
de proseguir na exploração da costa oriental da Africa. 
O rei, porém, que viu neste notave l descobrimento a es
perança de breve se chegar á Iudia, mudou o nome d'este 
promontorio para cabo ela Boa-Esperança. 

Onze aonos depois, o rei D. Manuel mandava uma pe
yueoa frota de q uatro navios sob o cummando de Fasco 
dn Gama, para tentar a viagem para leste. Este feliz e 
ousado navegador, . depois de dobrar o cabo da Boa-Es
perança. explorou a costa do Natal, aportou a Jláoçamb-i 
qne e Mombaça, onde esteve para ser victima da traição 
dos mercadores arabes, e entrou em Melinde, onde rece
beu pilotos, que o guiaram, atravez do Oceano Indico, 
a~é Calicttt (1498). Estava finalmente achado o novo 

. cml)inh<;> para as In dias. 
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Pouco antes, Christovão Colombo, um genovêz ao sPr
viço dos reis catholicos, aportava á America Central, de
sembarcando na ilha da Guanahani, uma das Lucáias, á 
qual elle pôz o nome de São Salvador (1492). 

Continuaram os descobrimentos, verificando-se entre ou
tros o do Brazil, e, graças aos Portuguezes e Hespanhóes, 
fui duplicado o mundo até então conhecido. 





PARTE I 

TEMPOS COLONIAES 

1. DESCOBRD.IENTO DO BRAZIL E PRIMEIRAS 

EXPLORAÇÕES. 

a). O DESCOBRIMENTO. 

Sahindo do Tejo com destino ás Indias no dia 9 de 
Março de 1500 com 13 navios passou Pedro Alvares Ca
bral entre as ilhas Canarias no dia 14, e defronte da de 
S. Nicoláo, uma das do archipelago de Cabo Verde, a 22. 
Neste ultimo ponto desgarrou-se a náo de Vasco de Athay
de que, não obstante as diligencias empregadas pelo ca
pitão-mór, não foi mais encontrada. 

De Cabo Verde, fazendo rumo approximadamente SO, 
a 21 de Abril a armada descobriu signaes de terra, a 22 
pela manhã diversas aves, e á tardfl um alto monte. que 
recebeu a denominação de Paschoal em attenção a festa 
da Paschoa que se celebrava a bordo e em toda a chris
tandadP. 

Nesta noite ancoraram os navios a seis leguas da terra, 
e com 19 braças de fundo. 

Ao outro dia . approximou-se a esquadra da terra, an
corando obra de meia legua em frente a um pequeno rio, 
que o general Rohan suppÕe ser o· Cahy e que foi son
dado por Nicoláo Coelho, companheiro de Vasco da Gama 
na >iagem á India. 



- 6 --

A' noite soprou ~neste tão rijo que fez garrar as náos, 
pelo que resolveu o almirante procurar surgidouro mais 
seguro, que foi encontrado dahi dez leguas. _ 

No dia 25 a armada entrou no porto, então denomma
do Porto Seguro e que hoje corresponde á bahia de San
ta Cruz. 

No dia 26, Domingo da Pas<.>hoela, celebrou Fr. Hen
l'ique m1ssa em um ilhéo da bahia; na sexta-feira, 1 ele 
.Maio, celebrou o mesmo frade outra missa na praia, onde 
ergueu-se uma cruz feita de madeira do paiz. 

Suppondo set· a terra descoberta uma grande ilha, deu
lhe Cabral o nome de Itha de Vera Cn<"< , que, depois, 
verificado o equivoco, foi m:1dado para o de Terra d e 
Santa On•z e mais tarde para o de Braxil. 

A 2 de Maio seguiu Cabral para as Indias, tomando 
André Gonçalves o rumo da Europa para levar a D. Ma
nuel a feliz nova do descobrimento, em carta escripta pelo 
escrivão da armada Pero Vaz de Caminha. D. Manuel 
tratou logo em Julho desse mesmo anno, de communicar 
aos soberanos da Europa o resultado da nova de André 
Gonçalves. 

Tal é o historico do descobrimento. 
Numerosas questões e · duvidas, porém, se levantam em 

redor desse facto - sendo necessario, para completar o 
nosso estudo, que tomemos conhecimento das prmcipaes. 

Não terão sido os Francezes ou os Hespanhóes os ver
dadeiros descobridores do Brazil? Sua descoberta .foi ou 
não obra de m é ro acaso? Qual a verdadeira data c.Jo 
descobrimento-S de Maio ou 22 de Abril de 1500? 

* * * 
Segundo Desmarquets ( M emoires ,,hronologiques pour 

servir à t ' histoi?·e de Dieppe) mercadores de grosso trato 
desta cidadtl fizeram em 14 88 uma associação commerciai, 
e propuzeram a Jean Cousin que por sua conta partisse 
em viagem de exploração. 

Jean Cousin, marinheiro perito, bravo soldado e nego
ciante, primeiro conferenciou com seu mestre o padre 
Descaliers, que funclára em Dieppe uma escola onde en-
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sinava a theoria da navegação, e além disso era, segundo 
AssE'Iine, excelleute cartographo. 

Descaliers deu instrucções muito extensas ao seu discí
pulo, assegura Gaffarel; recornmendou-lhe que aproveitasse 
o:; ventos do largo e que não beirasse o littoral, para 
evitar as tempestades sempre frequentes n'aqnellas para
gens e não naufragar em alguns dos bancos de arêa e 
recifes tão numerosos na costa. 

Cousin obedeceu a estes sabios conselhos. Chegando 
á altura dos Açores foi arrastado para o Oeste por uma 
corrente maritima e aportou á uma terra desconhecida, 
junto á embocadura de um rio immenso. Tomou posse 
deste continente; porém, como não tinha nem equipagem 
bastante numerosa, nem recursos materiaes sufficientes 
para fundar um estabelecimento, tornou a embarcar. 

Em Jogar de voltar em direitura á Dieppe e dar conta 
de sua descoberta, elle singrou na direcção de sueste, 
isto é, da Africa Austral, descohrin o cabo, que depois 
ficou sendo chamado das Agulhas, tomou nota dos Jogares 
e de sua posição, subiu para o norte perlongando Gongo 
e Guiné onde permutou suas mercadorias, e voltou a 
Dieppe em 1489. 

Este paiz desconhecido, achado por Cousin, é o Brazil; 
o rio immenso-é o Amazonas, segundo os Francezes, que 
assim, de simples golpe, quasi fizeram metade do caminho 
do Oriente, que mais tarde devia ser percorrido por Vasco 
-da Gama, ao mesmo tempo que precediam Christovão 
Colombo no descobrimento do Novo Mundo. 

Mais ainda: o immediato de Cousin era um castelhano 
de nome Pinzon, que durante a viagem incompatibilisou
se co:r. o chefe, foi causa de continuas divergencias, e 
uma ve,, na Africa, com sua deslealdade para com os 
indígenas deu motivo aos Europeus serem atacados e quasi 
fez abortar a expedição. Por esta razão, chegando a Diep
pe, Cousin conseguiu que elle , fosse declarado improprio 
Jl>l"ra servir na marinha dieppense, e então Pinzon reti
rou-se para Genova e depois para Castella. 

Ora, diz Gaffarel, tudo leva a crer .que este Pinzon é 
Mart-im Allonso Pinzon, o mesmo a quem Colombo con
fiou tres annos mais tarde o commando de um dos tres 
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vasos da esquadrilha em que descobriu o Novo Mundo. 
De sorte que não só foi Cousiu quem descobriu o no

vo continente, como foi, graças a um seu companheuo, 
que Colombo usurpou depois a gloria de tamanho des
cobrimento. 

Tal é a pretenção dos Francezes, que, estudada e exa
minada por Capistrano de Abreu (Descobrimento do Brazil 
e seu desenvolvimento no seculo XVI) é reputada sem 
valor nos te1·mos seguintes : 

"A viagem de Jean Cousin é possível geographica e· 
historicamente; mas, á luz dos documentos conhecidos e 
dos argumentos dos que a defendem, não eRtá provada. 

A intervenção de Descalie1·s é difficuldade insolm·el; 
porque, ou fosse mais velho que Cousin ou da mesma 
edade que elle, não podia nOl'malmente traçar cm·tas geo
graphicas em lõ53 (tendo então 11 O ou 113 annos de 
edade), e entretanto elle traçou-as e taes cartas existem. 

A intervenção de Pinzon dá Jogar á dupla difficnldade~ 
ou tem-se de admittir dous homens com o mesmo nome, 
com o mesmo caracter, com a mesn1a profissão, no mesmo
tempo; ou tem-se de admittir um só a rep1·esentar papel 
que destôa de todos os seus precedentes, dos precedentes 
de Uolombo, de todas as regras de verosimilhança. 

A identirlade entre parte da viagem de Cabral e parte
da de Cousin; a quasi identidade entre parte da viagem 
deste e parte da viagem de Vasco da Gama, são nóvas 
difficuldade"; patenteam o orgulho nacional a esforçar-se~ 
por encobrir ao mesmo tempo a gloria de duas nações 
rivaes. 

A falta de documentos coevos, as contradições dos qne 
defendem a tradição dieppense, qae para admittir a via
gem tem que soccorrer-se a Desmarquets, unico que at
testa-a, e para defendei-a tem que atacai-o e modifica~ 
suas affirmações, são noYas difficaldades. E ainda ha· ou
tras e outras. 

Portanto, por ora, é impossível reconhecer que o dés
cPbrimento do Brazil seja devido a francezes ." 

Quanto aos hespanhóes é sabido que desde o seculo XVI 
reclamaram como seu o descobrimento do Brazil, e ninguem 
ainda lh'o contestou, ('Om vantagem. Duvidas e pontos 
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obscuros existem - não h a negai-o- mas versam antes. 
sobre minucias do que sobre o facto fundamental. 

Varnhagen, dentre outros escriptores, attribne chrono
logicamente o descobrimento do Brazil aos hespanhóes 
Vicente Yanez Pinzon e Diogo de Lepe. 

O primeiro zarpou de Palas a 18 de Novembro de 1499, . 
acompanbr.do por Americo Vespucci e chegou a um cabo 
que denominou Santa Maria de la Consoiacion ou Rastro 
Hermoso; e costeando, descobriu a foz do Amazonas que 
denominou Jlfm·-dulce, o cabo Orange que denominou S .. 
Vicente, e, finalmente, chegou á foz do Oyapoc que lhe· 
tomou o nome durante algum tempo . . 

O segundo sahiu de Paios ou Cadiz em Dezembro de 
1499, chegou ao cabo de S. Agostinho e depois de ter 
viajado para o sul durante algum tempo, retrogradou para 
o norte, seguindo mais ou menos Pinzon. 

Varnbagen trata de uma viagem em Junho de 1499 de 
IIallonso de I-Iojeda, seguido de João de la Cosa e Ame
rico Yespucci, que chegaram até o rio das Piranhas no 
Rio-Grande do Norte. • 

Tambem a um Velez de Mendonça é attribuida uma 
viagem ao Brazil. 

Sobre a viagem do prim e1ro al;JUmlarn opin1ões cop.tro
versas; e da do ultimo ~enas poucos escriptores se têm 
occupado. 

Em conclusão: 
Todos os esforços até hoje feitos, no di:?;er de Capistrano 

de Abreu (obra citada), para 1·ecnar o descobrimento do 
Brazil para antes de 1500, não tem resistido á critica. 

A tradição franceza da viagem de Cousin, que fixa o 
descobrimento do Brazil no anuo de 1488, não está com
provada e tropeça em difficuldades insuperaveis, como 
vimos. 

A. interpretação da viagem de Hojeda em 1499, que 
Varnhagen dá baseando-se nas cartas de Vespucci, tem 
contra si o testemunho de Hojeda, de Juan de la Cosa, 
dos companheiros de Pinzon e todos os resultados apura
dos no estudo dos textos e na critica dos factos. 

É, portanto, incontestavel que o descobrimento do Brazil 
foi em 1õ00. E foram os Hespanhóes que o descobriram,, 
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porque Cabral viu terra mais de meado de Abril; Pinzon 
Yiu-a em Janeiro, e Lepe, quando Cabral ainda nem pe:r;
cebera signaes de terra, já dobrára o cabo de S. Agos
tinho para o sul e tornava para o norte. Esta é a so
lução chronologica. 

A solução socinlogica é differente; nada devemos aos 
Hespanhóes, nada inf:luiram sobre a nossa vida primitiva; 
prendem-se muito menos á nossa bistoria do <}ue os Fran
cezes. 

Sociologicamente falando - foram os Portuguezes os 
descobridores do Brazil. Nelles inicia-se a nossa historia; 
por elles se continúa por seculos; a elles se devem, 
principalmente, os esforços que produziram uma nação 
moderna e civilisada. 

* * 
Foi ou não casual o descobrimento do Brazil? 
Seguindo as instrucções de Vasco da Gama. que orde

nava nas declinações de rumo, tomar a direcção de sul
sudoesté. correndo á bombordo para o largo, quando so
prassem ventos contrar'ios até a latitude do Cabo de Boa 
Esperan<;a, viria Cabral pela fatalidade desse rumo a tocar 
a estas plagas sem dellas cogitar-ou buscaria as terras 
por ah\ presentidas por Vasco . da Gama á 22 de Agosto 
de 1497, quando tacteava encontrar pela pôpa vento fa
voravel que o levasse ao oriente? 

Corroídos pelo tempo ou de outro modo destruido.,, per
deram-se em parte, intelizmente, para a Historia, o roteiro 
e as instrucções dessa viagem - roubando-nos, assim, a 
fatalidade, os documentos que poderiam comprovar os 
factos, respondendo a todas essas interrogações. Apezar 
dtsso, entretaot.o; todo leva hoje a riscar da Historia a 
lenda do arrebatamento involuntarío da esquadra pelas 
desconhecidas correntes oceanicas. fazendo suppôr coru 
todo o fundamento que Cabral não estava desviado do 
rurno que seguia consciente, quando divisou no horisonte 
o cabeça de um alto monte em territorio que é hoje o 
Estado da Bahia. 

Explica-se o descobrimento pela viagem de Vasco da 
Gama, pelas instrocções que elle redigiu e pelo meio sociaL 
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Qlle instrucções teriam sido dadas a Cabral? 
Existem dellas apenas alguns fragmentos do rascunho 

ou borrão, por cuja leitura não se póde fazer uma idéa 
pe1 feita e acabada. 

Entretanto, cumpre acceutuar aqui Cl3rto~ factos, que 
justificam alguns conceitos do eminente publicist.a sr. Oli
veira Martins. 

Começaremos pela doação, feita por D. João Il, em 3 
de Março de 1487, a Fernão d'Ulmo, povoador e capitão 
da ilha terceira,-e da ilha, que se presume ser das Sete 
Cidades, das ilhas ou terra firme que descobrisse no Atlan ti co. 

Ora, desta ilha se falava já na celebre carta do afamado 
Florentino Paulo Toscanelii, endereçada ao seu amigo 
Fernão Martins, conego da Sé de Lisboa, e datada de 
25 de Junho de l474. 

«Estão marcados na carta, diz aquelle referindo-se a uma 
carta de marear que desenhára por sua propria mão, e 
euviá1·a, para melhor se fazer cornprehender, desde a Ilha 
de Autilia, denominada das Sete-Cidades, que já é vossa 
conhecida, dez espaços até a ilha de Cipango, isto é, du
zentos e vinte e cinco legoas, etc.» 

Quando se realizou a vwgem de Vasco da Gama, es
tava construido, havia já cinco annos, o globo terrestre 
de Martin de Behaim. 

Neste notavel trabalho não figura ainda a America,
mas, como as dimensões geraes da terra alli são mal cal
culadas, o vacno deixado pela ausencia desta vasta região 
não é muito grande: o Jogar do novo continente é occu
pado em parte pelo continente asiatico, e o Japão acha-se 
a 280 grãos em vez de 150. Das duas terras marcadas 
neste espaço, uma é chamaqa Antilia e está no 330" de 
longitude; sobre esta Behaim escreveu: 

•Em 773, quando os africanos submetteram a Hespa
nha, foi a Antili<L povoada por um arcebispo do Porto, 
acompanhado de mais seis bispos e de muitos christãos, 
que tinham deixado a Hespanha com seus rebanhos e ha
veres.» 

Tudo isto, e, mais do que isto,-a recP.nte descoberta 
de Colombo, produzira profundíssima impressão ua mente 
do rei de Portugal e dos seus pilotos. 
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As vistas de todos, portanto, voltavam-se de continuo 
para as sombras mysteriosas do Oeste. 

Tal é a verdade que 1·esalta da leitura do maior numero 
-de documentos da época. 

O venturoso almirante. que levou pela primeua vez as 
.quilhas portugu1>zas a Calicut, - desde o dia 3 de Agosto, 
em que deixou as ilhas do Cabo Verde,-navegou sem
pre muito ao largo, por causa das tão faladas calmarias 
-de Guiné,-rezam as cbronicas;-•e em 22 do dito mez, 
escreve elle, indo na volta do mar ao sul e a quar·ta do 
1;udoeste, achámos muitas aves feitas como garções, e 
.quando veiu a noite t1ravào contra o sudoestP muito nigas 
{lêa-se rijas) corno aves que iam para terra, e neste mesmo 
-dra v1mos urna balêa, e nisto bem oytocentas l<•guas em 
mar.» (Roteiro da Viagem de Vasco da Gama por A. 
Herculano e o Barão do Castello de l'aiva,-2." edição, 
pag. 3). 

Parece que se procurou averiguar o que hav1a de real 
em semelhantes mdicios :-disto nos conveuce um trecho 
extrahido do «Esmeralda de situ orbis », li no inedito escripto 
pelo grande Duarte Pacheco e offerecido a el-rei D. Manuel: 

Os cosmographos e os pilotos do rei •Afortunado• fa
ziam repetidas conferencias so\.Jre viagens, nas recamaras 
do paço, consultando mappas e roteiros, guardando-se a 
respeito do objectivo de taes reuniões o mais absoluto 
segredo. 

Martin de Behaim, o celebre mathernatbico e >~.stronomo 
que, com Diogo de Cão, navegára uo oceano para oeste 
« até mais longe do que Ptolornêo julgava possivel» e que 
fôra um dos que mais vehementemente rejeitaram o projecto 
de Colombo, insistindo em que os portuguezes continuas
sem as suas deseobertas pelo sudoeste, achava-se na côrte, 
por ter ahi ficado desde 1494. 

A verdade reside, entretanto, senão inteira, pelo menos 
em bôa parte, na seguinte judiciosa conjectura do Sr. 
Oliveira Martins. 

•No anuo seguinte ao ;ia descoberta da India, Pedro 
Alvares Cabral, que para lá fôra mandado com orna im
ponente esquadra, não resiste á tentação da curiosidade. 
Descendo no Atlantico em direcção de leste, uma pergun-
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ta incessante ·O persegue: que haverá a Oeste? para esse 
lado descobnu Colombo umas Inc.Jias no hemispherio Norte: 
acaso haverá mais Indias no hemispherio do Sul? Amar
rou para Poente, a indagar, a ver; mui~ uns mezes, na 
longa vtagem do Oriente, que importa.,am? Com effeito, 
descobriu o Brazil. » 

Completa o trabalho interpretativo do escriptor prece- · 
dente um to pico da carta do physico mestre João, noti
ciando por sua vez ao mesmo soberano o descobnmento, 
sem explosões de natural snrpresa . e enthustasmo, antes 
com adn1iravel singeleza, filha de un1a convicção previa
mente assentada: 

--«Quanto senhor ao sitio desta terra, mande V. Alteza 
trazer urna mappa-mundi que tem Pero Vaz Bisagudo, e 
por ahi poderá vêr V. Alteza o sitio desta terra, com 
quanto aquelle mappa-mundi não certifique ser esta terra 
habitada e não é mappa-mundi antigo e alli achará V. 
Alteza escripta tambem a Mina. » 

Surprehende deveras esta recommenctação tão natural
mente feita pelo physico mestre João a el-rei D. Ma
nuel. 

Pois si a officialidade toda da frota estava diante do 
-desconhecido, como se explica o desejo manifestado por 
esse homem de que o monarcha procurasse em Lisbôa, 
no mappa acima inrlicado, a arrumação da terra, que Ca
bral e seus companheir'ls acabavam de descobrir? 

Não ser·á isto mais qne sufficiente para fazer gerar no 
nosso espírito a convicção de que, antes da frota zarpar 
do ancoradouro de BBiém, se havia perscrutado da exis
tencia de terras desconhecidas para Oeste? . 

Sem duvida que sim! 
Chegara-se, afinal, a averiguar-se aquella suspeita de 

que fala Camões, após a descripção das terras da Costa 
d'Africa, que a fróta uo Gama ia derxando á esquerda: 

« ... que á dire!ta 
Não h a certeza de outra, ·mas suspeita. • 

Cabral sabe a barra de Lisboa a 9 de Março de 1500, 
e ainda mais que o Gama, engolfa-se no oceano. vendo, 
após quarenta e tantos dias de viagem, erguer-se diante 
<los seus olhos, para léste, primeiro um alteroso monte, 
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{)m seguida outras serras mais baixaR ao sul delle, e 
Jogo uma formosa terra chã com grandes arvoredos. 

Fôra alli ter, por fugir demastado ás insidiosas calma
rias, conjecturam uns; contribuíra para isso a impetuosi
dade das correntes oceanicas ou pelagicas, accrescentam 
outros; anojaram-no contra aquellas plagas os furacões de 
uma descabellada tempestade. affil-ma o maior numero. 

Todas essas atoardas serviram, porém. tilo sómente para 
mascarar os secretos desígnio~ do governo portnguez, 
assim como tantas outras haviam antes sido postas em 
Circulação, para servir a idéa do seu dominio exclusivo 
no littoral da Africa. 

No tocante á tempestade, o desmentido nos vem firmado 
pelo proprio punho do escrivão da armada, Fero Vaz de 
Caminha, o qual, refe1·indo a el-rei o desgarramento do 
navio de Vasco de Athayde, na altura de- Cabo Verde, 
não sabe como explicar o facto, «porque ahi não havia 
tempo forte, nem contrario, pa1·a poder ser», e nem nos 
diz que o tivesse havido d'ahi em diante até o dia do 
dcscobrin1enro da terra. 

Antonio Galvão (Descobrimentos antigos e modernos, 
.:,te.) aasevera que o Regi111ento rlado a Cabral mandava 
que a armada se afasta"se •o mais possi'l"el da costa da 
Africa para encurtar a lia». 

•Em 1500, escreve Damião de Góes, partiu Pedro Al
vares Cabral para a Iudia, indo primeiro as Ilhas Canarias 
e navegando depois a lést.e até ver terra t.ia America e 
aucorar em Porto Seguro.• (Chronica d'el-rei D. Manuel, 
parte I, cap. 5!':>). 

Convém sobretudo accentuar um argumento de muito 
peso nPsta con troversia. 

Cabral para fugir ás calmarias, podia afa"taY-se quanto 
quizesse da costa de Guiné; o que não podia, porém. er:1 
seguir rumo opposto, como fez. «Não se permittia, affirma 
Rebello da Silva, que as náos se desviassem da derrota 
marcada, qualque1· que fosse o motivo invocado.» (Histeria 
de Portugal, Tit. IV, cap. IV, pag. 577). 

Cabral não foi, pois, segundo parece, um mero agente 
da fatalidade, das monções e das corrent!'s oceanieas; Ca
bral foi o mandatario de homens que tinham a convicção 
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de que para os lados de Oeste, em relação ás costas afri
canas, existiam terras ainda não descobertas . 

.. 
.. * 

Segundo a carta de Pero Vaz de Caminha foi o Brazil 
descoberto a 22 de Abril. Porem, por um decreto do Go
verno Provisorio da Repul,lica dos E. U. do Brazil, foi 
cousidet·ado de festa nacional o dw 3 ele Maio para com-

. memorar a data elo clescobrimf'nto do Brazil, e tambem 
pelo artigo 17 ele Constituição ela Republica foi destinado 
c,;te dia para a abertura dos trabalhos elo Corpo Legisla
tivo. Co1no conciliar estas duas datas? 

De nenhum modo. Incontesta>elmente foi a 22 de Abril 
que se avistou a que de>ia ser terra brazileira. 

Explica-se, porém, o fucto -da commemo:ração a 3 de 
Maio pelas ra-zões seguintes: 

A carta de Caminha, publicada em 1817, não foi logo 
vulgarisada-e até mesmo os eruditos só mais tarde lhe 
outorgaram todos os fóros de documento historico. 

Até meado do seculo XIX era tradição dominante que 
o Brazil fôra descoberto no dia de Santa Crn.z; nas obros, 
mesmo, de Gaspar Corrêa, de João de Barros, de Pero 
<h• Magalhães Gandavo, de Gabriel Soares, do P .c Simão 
de Vasconcellos, de Fr. Gaspar da Madre de Deus-en
contra-se a data de 3 de Maio ligada ao descobrimento. 
Continuou o erro ainda depois da independeocia. Varnha
gen, ern 1840, ein un1a de suas obras dizia : «Erram os 
que, seguindo a Marco, Gaspar Corrêa, Barros e Soares, 
querem, deduzindo-a do nome dado a terra, que fosse a 
descoberta a 3 de Maio, em que a Egreja solemniza a 
festa de Santa Cruz. Esta opinião erronea produz um ana
cbronismo de cc•nsequencja, que, até em actos publicos, 
voga indevidamente ·no Brazil.» 

Foi, portanto, por uma tradição erronea que se consa
grou no Brazil o « 3 de Maio~ para festejar a data do 
seu descobrimento. 
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b) PRIMEIRAS EXPLORAÇÕES 

Portugal tomou desde logo conta da terra descoberta 
por Cabral. Menos de dez anuas lhe bastaram para con
tornar a vasta extensão das costas do paiz. 

A começar do norte, encontramos, em primeiro Jogar, 
a expedição explomdora de João Coelho, infelizmente 
quasi desconhecida. A data em que se realisou, ainda 
está por determinar-suppondo-se, porém, que João Coe
!Lo foi ao norte ao mesmo tempo que André Gonçalves 
ia ao sul, e affirmando outros que se attribue a .João Coe
lho o que foi realisado por Gonçalo Coelho. Em todo caso, 
mesmo que fosse João Coelho e não Gonçalo, h a razão 
pará crêr que não veio muito posteriormente a 1502. 
Neste anuo foi reconhecida a posição das terras ao norte 
do Cabo de S. Agostinho. Porque seria o sul exclusiva
mente explorado, quando esta parte do norte estava den
tro da demarcação de Tordesilhas? 

Pouco mais ou menos nesse tempo ha noticia de outra 
viagem ao norte de S. Agostinho: a de Fernando de No
ronha, que descobriu a ilha de seu nome, provavelmente
a 24 de .Junho de 1503. Fala-se, tambem, de uma viagem 
exploradora do norte, emprehendida com licença regia por 
Affonso Ribeiro, a quem os selvagens mataram: dizem 
que sahiu do cabo de S. Agostinho, contornou a terra 
firme até Darien e foi dar a ilha de S. João (1512-1513). 

A partir do cabo de S. Agostinho para o sul, as expe
dições são melhor conhecidas. 

Logo, em 1500, houve, a partir de Porto Seguro para 
o norte, até provavelmante o cabo descoberto por Pinzon 
a exploração de André Gonçalves, attestada por Gaspar 
Corrêa. Deve ter sido muito cursoria, porque André Gon
çalves partindo a 1 de Maio de Santa Cruz, já estava 
na Europa antes de Outubro. A prova é ·que no mappa 
de Juan de la Cosa, feito neste mez, já figura a terra 
descoberta pelos Portuguezes, de que elle não podia ter 
conhecimento sinão por André Gonçalves ou seus com
panheiros. 

Foi em 1'501 que veiu a primeira expedição verdadei
ramente exploradora ao sul. Commandava-a o mesmo Ao-
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odré Gonçalves, e vinha nella por piloto ou cosmographo 
o celebre florentino Americo Vespucci. 

A esquadra deixou o Tejo em Maio de 1501 e surgiu 
<no cabo de S. Roque, nome que lhe deram por ser o do 
santo desse dia. Seguindo para o sul passou o cabo Santo 
.Agostinho, qne assim foi designado por ter sido dobrado 
a 28 de Agosto. Desse cabo a navegação proseguiu pela 
-costa, tocou no rio S. Francisco, cabo S: Thomé, Rio de 
.Janeiro, Angra dos Reis, ilha S. Sebastião e Porto de 
Cananéa. 

Uma segunda esquad ra veio ao Brazil, em 1503, mas 
·essa com o fim de procurar pelo sul do nosso paiz uma 
passagem para uma ilha dennminada Malaca, na qual 

.affi rmava João da Nova existirem grandes riquezas. Com
punha-se ella de 6 navios e tinha como capitão-mór 
-Gonçalo Coelho, sendo um dos navios commandado por 
Americo Vespucci. 

A esquadra sahiu do Tejo a 10 de :Maio de 1503 e 
depois de tet· tocado nas tlhas de Cabo Verde, chegou ás 
proximidades da Ilha Fernando de Noronha (ou Loronha) 
onde a náo Capitanea deu em um cachopo, submergin
-do-se, salvando-se apenas a tripolaçào. Por ordem do ea
pitão-mór foi Vespucci J>rocurar um porto onde os navios 
•pudessem abrigar-se. Navegando para a ilha, encontrou o 
navegador florentino um abrigo seguro, no qual demorou
·se oito dias, aguardando a vinda do resto da esquadra. 
Transcorrido esse tempo, avistou pelo mar fóra um navio 
-e por eHe sabendo que Gonçnlo Coelho seguira caminho 
·do sul, dirigiu-se Vespncci em demanda da Bahia de To
dos ·os Santos que, no regimento que traziam, fôra rnar
eada para o ponto ,]e reunião da armada. Alli demorou
se para mais de dous mezes e, seguindo depois para o 
~ui, fundou nma feitoria, a !Jrimeira que houve no Brazil, 
·ou em Cabo Frio, segundo Vàrnhagen, ou em Caravellas, 
-:;egundo C. Mendes, dirigindo-se depois para Lisboa, or.de 
~hegou a lK de Junho de 1504. 

Gonçalo Coelho seguira egualmente para o sul procu
rando. conforme as in strucções que recebera, chegar a 
Ma laca. Esteve no Rio da Janeiro e, · cançado de esperar 
por Vespucci, dirigiu-se emfim para a Europa. 
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Após estas expedições, começaram a ser frequentadas 
as costas do Brazil, não só pelas frotas que navegavam 
para as Indias, como por navegadores hespanhóes que pre
tendiam encontrar na extremidade meridional do conti
nente americano communicação entre os dous oceanos. 

Coube a gloria deste ultimo feito a Fernão de Maga
lhães, que effectuou a primeira viagem rle circumnavega
ção em torno do" nosso planeta, achando-se então, não ao 
serviço de Portugal, onde nascera, mas ao de Castella. 
Esteve o intrepido navegador no Rio de Janeiro, bahia a 
que deu o nome de Santa Luzia por nella ter entrado a 
13 de DezemLro de 1519. Dons armos depois, no mesmo 
dta e mez em que Magalhães estivera em nossa formosa 
Guanabara, descia ao tumulo D. Manuel, succedendo-lhe 
seu filho D. João III. 

Com o fim de guardar a costa do nosso pniz e conter 
os armadores de Dieppe e Honfleur, que vinham aqui fazer 
carregamento de pá o b<·azil, mandou o novo soberano preparar 
uma esquadra, cujo com mando confiou a Christovão J acq ues, 
que, aqui chegando, fez activis"sln:a guerra aos Francezes. 
Parece que Jacques fizera duas ,-iagens ao Brazil pois ao 
passo que Varnhagen diz ter e li e partido depois d e 5 de Julho 
de 1526, sabemos pela carta de doação de Pera Lopes que 
Jacqnes fundou uma feitoria em Pernambuco(!), e pela cart'l 
de Luiz Ran1irez (2) que e;, ta feitoria já estavà fundada em 
começos de Junho de 1526. Ainda mais, affirma Ramirez 
que em 19 de Outubro já se sabia na ilha de Santa Ca
tharina de uma a!'mada portugneza que esteve pelo Rio 
da Prata e que esta armada' tivera como capitão Christovão 
Jacques. cAdmittido mesmo, diz C. de Abreu (3), que a 
feitoria de que dá noticia Luiz Ramirez no rnez dE' Junho 
não era a fundada por Christovão Jacques, porque este 
em Julho ainda estava em J::ortugal, ainda teremos de ex· 
plicar como, dE' 5 de Julho a 19 de Outubro, elle poude 
ir de Lisboa ao Rio da Prata e voltar para o Norte. Sem 
duvida a rapidez não é em si graude objecção, porque. 
embora a media de uma viagem de Lisboa ao cabo de 

{í) Fr. GASPAR, .aE,.;nwrias de S. Viunte. ))ag. 149. 
(2) R.v. eüJ Jnst., XV, pag. 16. 
•3) Notl~ 87 Ã RisL do Brasil, de Fr. Y::tCENTE no SALVADOR. 
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Santo Agostinho fosse então de f>O dias, podia haver cir
cumstanscias especiaes. Effectivamente houve-as, mas espe
cialmente desfavoraveis. Ramirez por cansa do tempo 
conservou-se em Pernambuco desde 5 de .1unho até 29 
de Setembro sin teniT nna o,.a de tiempo para pode•· sali1·; 
deste dia a 13 do Outubro. o tempo foi ora favoravel, 
ora não; a 13 houve tempestade horrivel e cerração e só 
a 14 é que declarou-se o bom tempo. Não é só isto: sa
bemos que em 19 de Outubro Christovão Jacques já pas
sara de Santa Catharina· que ahi já conheciam os seus 
feitus. E de Santa Uatharina que rumo tomou? Rami
rez vinha do Norte e não o encontrou; Djogo Garcia 
vinha do Norte e tambem não o encontrou. Para o sul 
elle não tinha idn, pois de lá viera . Nem para a Elll·opa 
egualmente, pois a sua. com missão devia durar dous annos, 
a contar do dia em CfU8 chegou ao Brazil. Que rumo te
ria toma<.lo"t » Com a hypothese de duas viagens, conclue 
C. rle Abreu, a questão se simpl ifica, desaparecem as 
contradições_ Na primeira (entre 1516 e 1521) Christo
vão Jacques fundou nma feitoria em Pernambuco e foi 
até ao rio da Prata; na segunda (1526-1528) foi que elle 
fez a guerra activissima aos Francezes. 

Observe-se ainda ser poucfl plau~ivel a indifferença do 
rei de Portugal sobre as viagpns de Solis e Magalhães. 
Era seu dever mandar uma expedição acautelar os seus 
novos do.ninios. 

Finda a commissão de que fôra encarregado, deixou 
Jacques o Brazil, sendo substituído na ·incumbencia de 
guardar o littoral do .nosso paiz por Antonio Ribeiro, que 
a 26 de Outubro de 1528 já era capitão-mór, mas de 
cujus feitos nada se sabe. 

A esquadra de Gonçalo Coelho (1503), que não pudera 
achar a passagem do sul para Malaca, fez explorações de 
S. Matbias para o norte. · Ligadas assim as observações 
realisadás· por André· Gonçalves e talvez por Gonçalo 
Coelho, r esultou uma noção bastante completa do contorno 
OTiental do Sul de nossa patria desde 8° até 40°- em 
menos de dez annos depois de seu descobrimento. 

Para o norte este re:<ultado já fôra obtido antes, pois 
mesmo deixando de parte a exploração de Coelho, sobre 
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a qual tanto se ignora, temos as explorações de Pinzon 
e de Lepe logo no primeiro anno do descobrimento, que 
são de so sol ao 5° norte aproximadamente. 

A. presença dos Francezes e o insuccesso dos meios 
empregados á principio para com batel-os. taes como as 
expedições guarda-costas e a diplomacia. fez com qne se· 
cog1tasse ern novo meio que foi o tercPiro. N ào era ne
cessaria go·ande perspicacia para atinar com elle Já existia 
até empiricamente, em embryão- era o povoamento. 

Americo Vespucci, como vimos, fundára uma feitoria. 
no Cabo Frio. Parece que Gonçalo Coelho fundou ontra 
no Jtio de Janeiro. Em Pernam boco, antes de 1526 existia 
outra. Segundo todas as probabtlidades, Christovão Jacqoes. 
fundou ainda uma em Iramaracá . Toda a questão se re 
duzia a fqzer conscientemente o que até então se fizera. 
inconsci en tem ente. 

Veremos nas lições seguintes como foi resoh·ido o. 
prohlema do povoamento. 

2. OS HA.BITANTES DO BRAZIL AO TEMPO DO 
SEU DESCOBRIMENTO: NOÇOES GERAES 
SOBRE SUA ORIGEM, RAÇAS, LINGUA, 
USOS E COSTUMES. 

A questão da •orige,rn • dos primitivos habitantes nã~ 
sómente do Brazil . como de toda a America, em geral, 
que ora no~ occupa, prende-se á çoutra primordial da 
«Origem do homem», que muito debatida no terreno re
ligioso e scientilico, deu lo;ogar á formação de duas escolas 
oppostas-a dos <monogenistas» e a dos «polygenistas». 
A primeira não admitte senão uma e unica especie hu
mana, com differentes raças, todas, porém, pertencentes á 
mesma especie e procedentes do mesmo tronco: e sus
tenta que as raças não são mais do que simples varie-· 
dades que se d ifferençam pela côr da pelle, es t ructura do
craneo, traços do rosto, temperamento, etc ... explicando
taes differenças pelas influencias dos climas, da natureza 
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do sólo, da alimentação, etc. .A. segunda, confundindo a 
especie com a raça, pretende que existiram originaria
mente diversas especies humanas, perfeitamente differen
tes e independentes umas das outras . 

.A. dou~rina monogenista, porém, si bem que verdadeira 
e -,encedora, não satisfaz ainrla de modo completo; e, 
com relação ao povoamento da America e do Brazil, em· 
particular, uma vez acceito como verdadeiro o principio 
da «unidade da especie humana», não resolve a questão 
historicamente porque nos fornece apenas bypotbeses ou 
conjecturas mais cu menos aC\ceita-,eis. 

Quando, comu, rl'onde vieram taes habitantes? Da .A.sia, 
pelo estreito de Behring. em época ignorada- suppõem 
alguns historiadores; da Polynesia-conjecturam outros; 
das Canarias ou da Islandia. etc ... Diz o Dr. Mello Moraes 
(Corographia do B1·a~it, vo·l. II, pag. 235): «Ha boas ra
zões para suppôrmos que os ascendentes de todas as na
ções americanas desde o cabo de Horn até as extremida
des meridionaes rlo Lavrador, vieram antes da .A.sia, que 
da Europa. Os Esquio,aus são os unicos povos da Ame
rica, que pela sua figura e caracter, alguma similhança 
tem com os Europeus; porém, entre todos os outros povos 
da Arnerica, está salt-ando aos olhos uma similhança tão 
"Ç"jva, tanto na sua constituição pbysi~a, como nas suas qua
lidades moraes, que, não obstante as differenças ·prodnzidas
pela influencia do c li ma ou pela dessigualdade de seus pro
gressos na civihsação. somos obrigados a olhai-o~ "com<:> 
ramos de um mesmo tronco. Sim, pode-se-lhes achar alguma 
variedade no colorido; porém em todos elles se acha a 
mesma côr pdruitiva. Cada tribu lá tem algum caracter 
particular, que a distingue de outras; mas em todas ellas 
se recohecem certas feições, que são cornmuns á sua raça 
inteira. Uma cousa é digna de reparo, que em todas as 
particularidades, ou physicas ou moraes, que caraeterisam 
os Americanos, acham-se mais símilhança com as das tribos 
barb>Lras, dP.rrarnadas pelo N. E. da Asia, do que com as 
de nenhuma outra das nações estabelecidas no norte da 
Europa. Póde-se logo subir á sua primeira origem, e con
cluir que os seus ascendentes asiatiacos, havendo-se estabe
lecido naquellas partes da America, aonde os Russos des-
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cobriram a visinhança dos dous Continentes, della se fo
ram derramando gradualmente por estas differentes re
giões. 

Esta idéa se conforma com as tradi<;ões que tinham os 
mexicanos sobre a sua propria origem. A desm·ipção que 
elles faziam da figura, dos costumes e do modo de viver 
rle seus maiores, por aquelle tempo, é uma figura fiel 
das tribos selvagens dos Tartaros-rte que eu snpponho 
que elles descendem». 

A verdade, pois, historicamente falando, é que tal pro
blema não teve ainda solução. 

Quanto ás raças não ehegaram tam bem a um accorclo 
os ethnologos. . 

Antes de Martins não havia classificação alguma de ín
dios (1), qug em geral eram e são diflerençados pela maioria 
dos escriptores em Tupys e não Tu.pys. Gonçalves Dias, 
•·eproduzindo a opinião geralmente acceita. comprehende 
sob o nome de Tapuyas todas as tribus nã.o tupys. Para 
o sr. Vjsconde de Porto Seguro, e diversos outros escrip
tores que se occuparam dos indios do Brazil, os não Tu
pys eram Tapuyas. 

l\iaTtius distmgue 8 grupos de línguas ou povos: os 
Tupys, os Gês ou Krans, os Goytacazes, os Crens ou 
Guerens, os Gucks nu Côcos. os Parexis ou Parecis, os 
Guaycurús ou Lengoas e os Arualrs; os dons ultimos dos 
quaes não tem sobre o territorio brazileiro senão um 
pequeno numero de r~presentantes. •A classificflção de 
Martins, diz o clr. Rodl'igues Peixoto, baseada em parte 
em pequenos fragmentos de língua e vocabularios insuf
fici.entes, em parte na relação historica. só póde ser acceita 
temporariamente e em falta de meihor, emquanto um es
tudo .se;-i.o, . baseado nos caracteres physicos e no exame 
do esqueleto, não nos fornecer uma classificação scienti
fica dos índios do Brazil». 

Pelas regiões que habitavam as tribus durante a vinda 
dos Portuguezes, estavam os PchguaTes ou Potigua,-es na 
costa do Rio Grande do Norte, os Caetés que seguiam-se 

(1) Pn:ra os Sf'lvugens introduziram os Je.suito.s a palavra "brnsis": UHlfl esta 
denominação, tão n.proprfnda e lacon.icaJ cabia em desuso, suplantada pela mnis Ee

.gnJda e ine:xncta de "indios'' e tambem de ''indi:genas''. Q_uanto á denominaç:lo <;le 
UJndios" é fora do duvida que a recebemos e adopto"l.mos dos Castelhanos. -
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até o r io S . F rancisco, os Tupinanbás n a Bah ia, os Tu
pininq~tins em Por to Segu ro, os Goytaaax,es em Campos, 
os Tamoyos desde Cabo Frio até Angra dos Reis, os Guaya
?tax,es em S . Vicente, os Guaranys ou Tupis desde o rio 
I tanhaem até Cananéa, os Cari;jós dahi até ao rio dos 
Patos. Mais tarde foram apparecendo os Payaguds em 
l\fatto Grosso, os Cayapós em Goyaz, os Muras, Maués, 
Mltnduruaús no Amazonas, os Guaycurús no A lto Pa-
raguay, etc. • 

O estado intellectual, moral e socia l das trib tts do Brazil, 
exceptuando as que habita vem no v•\lle do Amazonas, cujo 
adeaotamento relativo resu ltou provavelmente. da i nl:lueo c•a 
das c ivil isações t ransandinas, era na verdade be1n atrazado. 
Emquanto aos instrtunentos de QUA se serviam estava1n 
na edade denominada da pedra polida, par ecendo qÜe, 
descobertas feitas ultimamente, tendem a demonstrar que 
a edade anterior a P.sta, a da pedra lascada, tambem dei 
xou vestígios no Brazil. 

As tribus tupys, apezar de terem diversos dialectos, 
possuíam no entretanto uma tingua ge•·at, pela qual todas 
se entendiam, emquanto não . se daVa o mesmo com c•-s 
tapuyas. 

A lingua tupy ou guaraoy era <~gglutinante; mas tinha 
inflexões verbaes, e alguns autores a põem a par das H
mongrias (tu rca e bnngara), e até do egypcio antigo. 
Faltavam as a r t iculações fê , rê, \"ê. e zê fortes; tinha 
porém 42 sons vogaes, que o padre Montoya desigr:a 
pelas ti vogaes com 7 accentos cada uma. 

Para conjugarem os verbos usava rn de form ula diame
tra lmente opposta á seguida pelas línguas aryaoas: a 
parte variavel, qncl chamamos terminação, elles punham 
antes da raiz ou invariavel; ex.: mat-o, mat-as, mat-a, 
elles diziam a-juca, ?'e-juca, o-juca. 

A numeração fundamental não passava de 5, e Anchieta 
dizia que os índios nem sabiam contar 5,-acima de 5, 
ou de 1 O (os dedos das mãos), e entre algumas tribus 
acima de. 20 (addicionando os dedos dos pés) diziam 
tubá, muito. A numeração q u inqual estabelecia bem a 
differença com a civi lisação dos Mexicanos e dos Perua
nos, unicos na America que conheciam a decimal. 
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Compunham palavras antepondo e pospondo umas ás 
-<>utras; ex.: ea-pi, relva tenra, C'lpi-vára, comedor de 
capim. 

Afóra a lingua, e certo progresso material na indus
tria, nenhum caracter essencial, nem corporeo, distinguia 
os Tupys das raças Jimitrophes. Eram todos de estatura 
ordinaria reforçados e bem feitos; de aspecto tristonho, 
olhos pequenos, frequentemente negros, encovados e er
guidos, por vta de regra, no angnlo exterior, como na 
raça mongolica; sobrolhos estreitos· e muito arqueados; 

-orelhas grandes, cabello liso, seguro e bem negro; dentes 
.alvos e pés pequenos. 

Eram mais ou menos baços na côr, talvez de'Vido a'o 
clima em que habitavam. Quasi todos _pintavam o corpo 

•Com· tinta negra de genipapo e as faces e os pés com 
a vermelha do urucú. Diversas tribus furavam os beiços, 
principalmente o inferior, pondo no buraco um grande 
botoque (metara), pelo que foram denominados Botucudos 
pelos eurupéos. Tambem furavam as ventas e as orelhas 
-e nellas encaixavam semelhantes botoques ou arrecadits 
·de osso. · Outros indios costumavam perfurar as faces, 
introduzindo nos buracos dentes de animaes. 

Uns deixavarn crescer a guedelha; outros usavam de 
·cer·cilho. pelo que em Minas os denominavarn Co'roados; 
-o uso geral, porétn, era tosquiar e aparar· u cabello, mui 
t:e~ularmente, por uma linha que passava pelo cimo das ore
..Jhas. Conheciam o uso de lnstml-o, untando-o com azeites. 

Os principaes ornatos eram Hos de contas brancas~ fei
·tas de buzios ou dPntes dos immtgos, ou de animaes 
·ferozes, mortos pelos que os traziam. A taes colares 
-chamavam aiucará. As mulbt>res tamhem se pintavam e 
usavam de cou tas no pescoço e nos braços; e as donzel
-las traziam umas ligas vermelhas, (tc~pacm·á) como dis
:tiuctivo de virgindade. 

Andavalll os índios em completa nudez; alguns de climas 
·mais frios, cobriam-se com pelles de animaes. Era uso tra
:zerem na cabeça um cocar de pennas amarellas ou ver
melhas, (acanguape e 7cmittar); na cintura uma faxa de 
.penas, (cnduape), para os homens. e (a·raçoyá) para as 
.mulheres; e sobre os bom bros um manto de pennas (açoyaba). 
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Suas armas consistiam em uma pesada clava ou maçn, 
de quatro faces, com ornatos, e mais delgada e arredou· 
dada no cabo; algurnas cabildas chamavan1-lhe tama'rana, 
e quando erat<l em forma de remoa ou pás e com gu
nles, tangape1nas, e no Amazonas cuidarús. Seguiam-se 
nm grande arco 1 a que rlenorninn-çan1 uirapa1·a e que era. 
feito de ullla espccie de pau duro, elastico e forte, que 
aiarla b oje, em virtude de tal uso, se chama pau,-d'an_·u/ 
e flexas, huhy, tendo na ponta os~os, dentes afiaclos: e 
.ás vezes hervnrla~. 

Serviam-se geralmente rle escudos ff\itos de cou~·o d'auta 
-ou tapir ou da pP.lle do peixe-boi, eutretecidos oe taquar;JS. 

Assentavalll os indios suas habttnçõcs, (taba,}, ordinu· 
riamrnte cn1 grandes casarões, (ocas), cober.tas ·de capiln, 
palha ou folhH.S de palm~?-ir:1, etn torno de nma praç::1t 
(oca1·a). que quando proxima de !nJIIligns. era cercada de 
uma triucheira, {r:uhiçarn), en1 cuja entrada espetuvam, 
en1 IJUUS a pique~, os craneos dos ininiigus. Por uten:: i
lios, domest1cos, (quo est:l'\UlH a cargo das ntulhcres), t i 
nham o }Jaüguá on panacú, esp( cio de can:1srrn: nlgu
mas talhas- (1~qar;·aha.~. para vinhos A J•nra agua; testos 
para coser a mandioca, pane1la~ rle barro, etc. 

* * * 
Pode-se dizer que a nnica crença forte e radi~ada que 

tinham os indios era a obrigação de sn vingnrom dos 
estranhos que ofl'endiam a qualquer dos sou~. Esse espi· 
rito de vingança levaYa-os até a antbru[Juphagia, a quo 
se entregavam não pela gu!a, mas pelo pruzer que sen
tiam na desaffronta. 

Aos pnsiDneiros de guerra sacrificavam solemnemente 
no metO de um terreiro, devendo todos provar da carne 
da victima. 

As danças, c-hamadas por·acés, prendiam-se a esses sa
crifícios e ás festas religiosas. Deviam ser acompanhadas 
de bebidas fermentadas e dos sons de muitos instrumen· 
tos . .Havia ainda outras danças, a que davam o nome de 
guáos e urucapis; mas o nome para as danças, acompa
nhando o canto em que celebravam as proezas de sens 
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antepassados, era pe1·oqui. Os instrumentos indígenas de 
mnsica eram o ma,·acá, chocalho feito de uma cabaça 
com pedrinhas dentro e ornado com · peonas de guará; a 
inubia buzina, vay tambor, memby ga ita feira do femur 
do inimigo, o boré, etc. 

A familta tinha uma organisação muito especial; a ge
ração se regulava pela do pae, a mãe só era considerada 
como guarda ou depositaria do feto até dar á luz, e de
ver algum cootra hi a com ella o filho que amamentava. 
O pae denominava ao filho tnira ou • procedente do seu 
sangue», e a mãe cha1nava-lhe 'lne1nbi'ra « O p rocedente 
do seu seio.» 

Si os Tupys tomavam as escravas por mulheres, aos fi
lhos dellas só passava a condição do pae. Filho de escravo 
ficaria escravo, e s i o pae havia sido inimigo, ainda que 
a mãe fosse filha de um princit>al, havia de ser sacri
ficado. 

Nas enfermidades sujeitavam-se a diversos tr.tamento>. 
no caso do enfern1o achar-se, em perigo 1 abandonavan1-no; 
ou matavam-no para abreviar-lhe os soffrimentos. 

Os enterramentos fazi,am-se em covas, (tiby), dentro do 
proprio rancho do finado, ou em cemiterio, (t-ibycom·o). 
A obrigação de abrir a cova cabia ao parente mais proxi
mo. Ao defunto servia de feretro a propria rêde; e sendo 
principal ia trajado de pennas e eom todas as armas. 
Outras vezes, punham o defunto de cócaras, dentro tle 
umfl talha de barro, (iguaçabas). 

Er~ geral o · USO das carpideiras junto ao cadaver, ou 
proximo da sepultura: no necrologio. que faziam habitual
mente do finado, recorda•am os seus feitos na guerra, 
sua~ qu9lidades indomitas, ' etc. 

Entre os Purús, em honra do finado, entoavam c•antos 
folgazões, e faziam em si incisões profundas, guardando 
jejuns expiato rios. Os Passés acreditavam que as almas 
dos guerreiros valentes, e que tinham sido obedientes aos 
pagés, iam habitar um céo predestinado, cheio de gloria, 
e illuminado constantemente pelo so l. 

Entre os Guaycurús, depois que se tornaram essencial
mente cavalleiros, punham á cabeceira da sepultura não 
sómeote as armas rlo finado, como tam bem o seu cavallo 
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de batalha, ao qual previamente matavam. Os Xuma-nas 
queimavam os ossos dos seus mortos, porque sup punham 
que a alma reside na medula dos ossos; misturavam as 
cinzas com bebidas fermentadas, e bebiam essa mistura 
em festivas libações para abrigarem dentro do seu corpo 
a alma dos seus amigos. 

O cnstu me >eguido por quas i todas as tribus, de ;unto 
aos mortos, co llucurem armas. rêde. comidas, e bebidas, 
induz a suppôr· que acredüavam n'uma outra >ida. onde 
essas co nsas podiam ser necessarias. Era mesmo crença 
entre os 'Tupys que os guerre1ros valentes 1anr rlepo•s 
da tuurtP. habitar as ntoutanhas azues, onde ~e ri an1 us 
melhores banquetes em companhw de o;eus av<;)s. 

A relrgião não era a mesma para todas .as tribus. 
E m algumas tribus da parte septrntrioual do Rrazil, 

principal rnente na:;; do inter ior, observava·se uma especie 
de culto ao sol. culto parecido cu n• o seguido no Perú, 
principalmente antes da chegada dos bespanhóes, fnzendo 
isso crêr qlLC essas tribus tivessem affinidude de orige1n 
com as que habitavam no Imperio dos Incas, e que d:rs 
regiões dos Andes tives.::em "Vindo foragiriAS~ 

E 1n outras tribu s do Amazonas ad<,nH:'nm não só o 
sol. coJno a lua, e as constellações, attribuindo no snl 
affeição ao horne n1 ; á lua prott•cção á IIJulher ~ e eis 
constell ações jnflueucia na früctificaçãu d'n~ nr vores, ama
Uurecimento dus fructos, destruição de i11S1 ctos~ a~undan
cia de caça e pesca. 

Entre os Tupys, que dominavam a rcgi~o média do 
Brazil~ o systema geral de theog:onia fund ava-s€" na exis
tencia de o divindades superiores, além de Tupan, ao 
qua l attribuiam ainda maior poder. Essas ::l rlivindades 
eram: o Sol (Guaracy , mãi dos viveotes),-a Lua (Jacy 
màe dos vegetaes), ,. Rudá on Perudá, deus d·o amor, 
encarregado de promover a reproducção dos seres creados. 

Além d'esses deuses admittiam mais outros seres so
brenatumes, aos quaes tributavam tanta, ou maior vene
ração, e que têm s ido cuusitlerados por al'guns escripto
res como · os demonios ou principias mãos, e m que os 
indios acreditavam. Assim tinham elles o anh·1ngá que 
presidia á caça do cau>po, e que e ra · representado por 
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um "l'eado branco com olhos de fogo: tinha por missão 
particular perseguir os índios l1Ue inutil-mente destruis
sem a caça e commettessem outros malefic1os. 

a~ ?nacachéras, que acompanhavarn os guert·eiros em 
sups expedições, e presidiam aos cumin h os; os caapords,. 
que presidiam á caça do mato. e que habitavam nos bu
racos das arvores, d'onde sahiam to1nando a fórma de 
meninos, ou de homens enormes cobertos de pellos ne
gros por todo o corpo e pelo rosto, montados em um 
tapyr (anta) ou caitetú (porco Clo mato), precedidos ·por 
vagalumes, e fazendo com que as pessoas que os encon
trassem se sahissem mal de tudo quanto emprehendes
sem.- D'ahi se d erivou a palayra caipora. - Os cu'l·u,
piras, protectores das florestas, c qlle armavam laços e 
enganos, e que pres idiam aos pensamentos. ----:- Os ?nora
gztiyanas, que annunciavam a •norte, etc. Alé1n d'esses. 
havia tamben1 o sacy-cerérP, o e1nhoitatá, o urutaú etc~ 

O fetichismo era seguido por muitas tribus, que ado
ravam um objecto qualquer, animado ou não. HO qual 
consideravam como sua divindade tutellar. Os Caetés. por 
exemplo, consideravam o maracá como uma divincladc. e 
lhA tributa"l'am o · mais reverente culto, confonne o paoé 
o manobrava, e fuzia interpretar os movimentos que lhe 
imprimia. Em todas as solemnidades publicas ap_parec1a 
o rnaracd sagTado, tanto na paz con1o na goerra, e tanto
presidia. a dansas, e festas, ás plantações, ás colheitas, 
oomo ás deliberações importantes da tribu, a con1bate;, 
e á carnificina canibal elos prisioneiros. 

Os Tapaj6s e outras hor·das do Amazonas attribuem 
aos seus iclolos influencia directa não sómeote sobre o 
nascimento do homem, como ; obre todas as acções huma
nas.- Os Machaculis consideravam a onça como a pri
meil·a divindade, e veneravam muito os sonhos. - As ca
bilclas das margens do Gnarapuava· adoravam uma effigie 
pequenina de papagaio.-.A numerosa tribo dos Aym01·Ps 
era essencialmente idolatra, e tinha tantos ídolos, quan
tos a sua fantãsi!l })odia produzir. 

A par d'essas idéas ex<õentricas sobre religião. tinham 
os indios em geral uma tradlção, que em era renlotis
sima tinha apparecido entre elles um homem extraordi-
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nario, um semideus,- Su>né, que lhes tinha ensinado os 
usos da mandioca, e algumas outras cousas uteis. 

O que mais nos deve admirar em todos estes assump
tos de religião das diversas tribus, era a autoridade ab
soluta que os pagés exerciam tanto no espiri~ual. como 
em muitas circumstaucias temporaes, inclusive sobre a 
maneira de viver da tribu a qne pertenciam; impondo
se como unicos medianeiros entre a di>indade e o ho
mem, tieis interpretes da vontade divina mysteriosa, eram 
cegamente obedecidos. Entre os Purú:s, os Coroados e 
Cayapós tinhnm mesmo os pagé., o poder d9 exconjnrarem 
os eclypses elo sol e da lua. Tambem nito em com fa
cilidade que um indio qualquer chegava a ter a posição 
e a influencia de um pagé, piaga, ou caraiba como ram
bo;ru lho chamavam; era preciso um noviciado longo, 
acompanhado ele jejuns frequentes, de macerações prc
fundas, de provas repetidas de uma constancia inque
brantaYPl, e ele uma impassibilidade inabalaYel aos maio
res soffrimentos physicos. 

No tsolarnentQ profundo e1n que viviam, en1 a1gu_ma 
topeTa ou tujupaT. aprendiam no grande livro ria· natu
reza os etl"eltos das plantas, e faziam experiencias sobre 
animaes: alén1 disso herdaYam tambem dos outros pagés 
os conhecilnentos anteriornJente adquiridos em gerações 
successivas não sórnente sobre a f'Aicacia dos vegetaes 
medicamentosos e venenosos, como . tambem sobre todos 
os meios de impressionar e dominar o espírito nimia
mente supe:·sticioso dos selvagens. 

Assim convJ os indios não tinham religião egual para 
todas as triUus, o mesrno lhes acontecia quanto á forma 
de governo. Em geral o chefe, ou morubichaba, que 
comn1andava corn autoridade absoluta na guerra, durante 
a pa.< tinha tambem influencia; mas para as delibera
ções magnas consultava a assembléa da Uibu (Nhemun
gaba) reunida na ocára, ou praça. A dignidade de chefe 
on cac>qne era electiva, escolhendo-se de prefPrencia o 
guerreiro mais vaiPnte e mais apropriado para dingir 
as emprezas de guerra: em egualdade de circumstanmas 
de valentia e capacidade militar, vencia na eleição o rl
lho ou o sobrinho elo chefe que tivesse fallecido. 
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Para individuos ainda em tão grande atraso de civili
sação não havia legislação: entre os da mesma tribu só 
era castigado o crirne de homicidio. O assassino era en
tregue aos parentes do morto, os quaes empregavam a 
pena de talião. Nas outras circumstancias da vida do
minavarn o direito natural e o direito do ntais forte cu111 
todas al$ suas conseL1uencias. 

A guerra, uma vez deciaida em conselho da tribu, em 
emprehendida sempre de surpreza, sem previa declara
ção: depois de tratarem de incendiar os ranchos de pa
lha da taba inimiga por meio de settas disparadas com 
algodão inflam mado, co;neça.,.-am. o at2.q ue tumultuaria
mente sem ordem de combate, e com uma gritaria in
ternai; sahindo-se mal da peleja travada, retiravam-se 
precipítadamente: - si tmham bom resultado, incendia
vam a taba inimiga, e os despojos, que não podiam car
regar, reservando sem!Jre os prisioneiros para a sua fes
ti vai anthropophagia. 

A matança Jos pt"isionsiros tinha Jogar de preferencia 
na festa do ca·uim, que · era uma bebida fe1·mentada f~ita 
de milho e de manoioca. Amarrado pelo pescoço e pela 
cintura por cordas de algodão ou de embira, a que cha
IIIavam 'YJ'I/Ussnrana~ era o prisioneiro levado ao Jogar do 
sacrificio, qu,,si sempre a ocá1·a ou pr"ça; ahi insultado 
pelos seus ·-verdugos, retorquia-lhes com a n1ais estoic!l 
bravura, comtneruorando quantos inimigos tinha tambem 
devorado, e ostentando que nada o intimidava. 

Assistia impavido, e acorrlpaohava mesmo as danças b:l
chanaes d'aquella solemn1cladP, depois das quaes era J.,
vado em precisão por toda a aldêa: conduzido novamente 
para a praça, soltavam-o., e diziam-lhe que fugisse: na 
cat·reira, porêtn, era logo prP.so pelos mais ageis da tribu, 
que de novo o amar.ravam com a fatal '1n.ussurana. 

Principiava então o prisionetro o seu cantico de morte, 
cantando as suas proezas na guerra, e ameaçando com 
un1a retribuição analoga pelos da sua tribu: assistia n 
pôrem o fogo na fogueira, qLle tinha de o ?noqueaT, e 
affrontava a vinda do executor que brandia . a terrivel 
tangapema, ou ivarapenza, (ma-ça ou cla>a) enfeitada de 
amarello escuro e adornada de variegadi\s pennas. Se-



-31-

guia-se um extenso dialogo com o executor, que afinal 
descarregava a fatal pancada na cabeça da victima e a 
extendia no chão. As ,-elhas apossavam-se do cada
ver, que limpavnm, abriam, esquartejavam e retalhavam 
para o horrivel banqnete. Os alliados, conYidactos para 
aquella festa, e todos os membros da tribu partilhavam 
tl'qnelle manjar; si as carnes nilo chegavam para todos 
os circumstrmtes preparavam com ellas e com os ossos 
caldos de maneira que ninguem deixasse de ter a sua 
ração. Si algum dos da tribu estivesse ausente em qual
quer viagem guardavam-lhe o seu quinhão ou manda
vam-lh'o levar. 

Acontecia algumas vezes qtte depois de feitos os pri
sioneiros, não se podia immecliatamente proccrter á so 
lemnidade anthropophaga, que descrevemos; eram então 
guardados os prisioneiros e 1nuito bem tratados. 

As 1nulberes, que se aprisionava1n na guerra, cra rn 
conservadas con1o escravas, mas não era1n devoradas~ 
Quando os portuguezcs começararn a traficar com a es
cra.vldào dos indios, as indie:ts prisioneiras foram sen Uo 
um ramo de hLvro para os Yen~edores, que as Teodiaru 
por qualquer insrgnificancia. 

3. A COLONI.SAÇÃO DO TERRITORIO: MARTIM 
AFFONSO DE SOUZA E FUNDAÇÃO DOS 
PlUMEIROS NUCLEO.:; COLONIAES; AS 
CAPITANIAS HEREDITARIAS. 

a) . A EXPEDIÇÃO DE MARTIM AFFONSO DE SOUZA. 

Reconhecera D. João III qml as expedições, guardas 
da costa do Brazil, nãc> só não compensavam as despezas 
elevadas que com ellas fazia, como tambem não apresen
tavam grande segurança por falta de um ponto de apoio 
proximo, onde fossem refazer-se de fornecimentos e 
mesmo de gente. Resolveu, portanto, mandar uma expe
dição for te bastante para expnrgar os in,trusos das suas 
possessões do Brazil, e que pude~se tambem fundar um 
ou mrLis n nele os colouiaes em pontos apropriados. 
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Mandou, pois, preparar uma expedição composta de 2 
náos, 1 galleão e 2 earavellas, levando a seu bordo cêrca 
de 400 pessoas, entre ellas familias inteiras e confiou o 
commanelo a Martim Affonso de Souza, fidalgo ela Casa 
Real. 

De extraordinarios poderes Yinha munido Mart.im Af
fonso de Souza por Carta Regia ele 20 ele Novembro de 
1530 para comrnanelar no mar e em terra; podm tomar 
posse ele todo o terntono comprehendido na linha de
marcadora, mandando pôr os marcos, que julgasse ne
cessarios; competia-lhe a direcção suprema da colonia, 
ou colonias que fundasse; podia conceder terras, sesm a~ 
l'las, e capitanias vitalicias, a quem julgasse conveniente 
dar; podia crear tabelliães, officiaes de justiça e outros 
cargos, tendo, em surnma, alçada superiOJ' tanto no ci>el 
c.omo no crime, até morte natural inclusive, menos para 
os fidalgos, que em tal caso deviam ser remettidos para 
Portugal. 

Tt~ndo partido de Lisboa a 3 de Dezembro de 1530 
chegou a expedição a 29 d'esse mesmo mez ao porto de 
Ribeira Grande, na Ilha de Santiago (Cabo \'erde), d'onde 
depois de uma demora de 5 rlias continuou a viagem a 
3 rle Janeiro de 1531. Chegando a 31 de Janeiro á ~1-
tura do Cabo de Santo Agostinho, ~prisionou 3 navios 
fn1ncezes carregadoS de pau brazil. e cotn a sua esqua
drilha assim elevada a 8 embarcações foi ter a Pernam
buco (17 de Fevereiro). 

De Pernambuco de3pachou Martim Affonso àe Souza 
para Lisboa a João de Souza com um dos navios apre
sados, e cartegado de pau br·azil; mandou queimar um 
dos outros navios por jruprestavel, e fez seguir Diogo 
Leite com 2 caravellas para o norte afim de explorar o 
littorai do Maranhão, e d'elle tomar inteira posse. Essa 
expedtção cbegou pelo menos até á foz do l'io Gurupy, 
que por isso tomou o nome rlurante alguns annos de 
Aúra de Diogo Làte. 

Navegando Martim Affonso de Souza para o sul do 
Brazil, foi ter á Bahia de Todos os Santos (13 de Março), 
onde se demorou até 17 do mesmo mez: ahí encon
trou-se com Diogo Alvares Corrêa (o Cm·amurú} a quem 
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deixou 2 degradados e sementes de plantas uteis para 
saber por experiencia a bôa qualidade das terras. 

Depois de ter partido da Bahia de Todos os Santos, 
vJu-se ~fartiln Affonso obrjgado a arribar a essa mesnu, 
pneagem, onde euc~Jntrou-se com uma caravella, que vinha 
de Pernambuco, com destino para Sofála, e na qual 
nchava-se um Diogo Dias, victima do saque de um galeão 
fmucez na feitoria a seu cargo. }!unido de mais essa 
embarcação com que ficou, seguiu o Capitão Mór para 
o sul, e >eiu fundear no porto do Rio de Janeiro a 30 
de Abdl. 

Logo que chegou, mandou construir uma . casa forte 
com cerca em roda, visto não haver ainda feitoria alguma, 
e despachou para o interior 4 homens que voltaram 
d'ahi a 2 mezes , depois .de terem andado aproximada
mente 115 leguas, senrlo 65 por montanhas muito grandes, 
e 50 por campos extensíssimos; trouxeram esses emisEa
rios o Indio, que se julgava ehefe ou dono daquellas 
terras, ao qual Martim Affonso de Souza fez muitos pre
St>ntes. Depois de uma demora de 3 mezes no porto do 
R1o de Janeiro, diz Pera Lopes .de Souza no seu diario, 
tomando mantimentos para um anno para 400 homens 
e construindv 2 bergantins de 15 bancos, continuou o 
Cupitão Mór a sna viagem para o sul. 

Fundeando a 11 de Agosto entre a ilha de Cananéa e 
o continente, despachou Martim Affonso o piloto Pedro 
dnnes, habil lingua dos iodios, com um dos bergantins 
a descobrir o que houvesse. Voltou Pedro Annes com 
""' bacharel portngnez, que ahi · estava degradado havia 
30 annos, desde a primeira expedição em 1502, trazendo 
alem d'isso um JJ!rancisco Chat,es que muitos tambem 
querem que fosse bacharel, e mais uma meia duzia de 
c; ~ste lhanos. 

Divergem as opiniões sobre quem fosse esse Francisco 
Chaves. Seja, porém, qual fôr a procedencia d'es~e Fran
cisco Chaves, o que é certo é que elle poude resolver 
l\lartim Affonso de Souza a confiar-lhe 80 homens, sob 
o commando de Pedro Lobo, para irem até um paiz 
riqnissimo, d'onde voltariam com mnita prata. Essa ex
pedição nunca mais voltou, ·constando mesmo mais tarde 
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que esses infelizes foram destroçados e devorados pelos 
Ganjós perto do rio Iguassú. 

Depois de 44 dias de demora em Cananéa continuou 
Martim Affonso sempre para o sul; dobrando o cabo de 
Santa Martlta, principiou a esquadra a soffrer um pro
longado pampeiro; alem de muitos outros Pstragos, um 
dos bergantins foi naufragar perto da ilha de Santa Ca
tbarina, e o navio almirante n~ufragou na foz do arroyo 
Ckuy, salvando-sé co~ difficuldade o Capitão-Mór e quasi 
toda a tripolação, perdendo-se apenas 7 pessoas e a maior 
parte das provisões. 

Convocando um conselho de officiat>s depois desses de· 
sastres, resolveram que fosse Pero Lopes de Souza com 
30 homens e um bergantim pelo rio da Prata acima, a 
fim de proceder aos necessarios exames e collocação de 
padrões, e que Martim Affonso fosse esperar o resultadu 
na pequena Ilha das Palmas ao norte do cabo de Santa 
Maria. 

Preencheu Pero Lopes de Souza a sua missão partindo 
a 23 de Novembro para o Rio da Prata: úepois de haver 
explorado numerosos aflluentes d,esse magestoso 1·io até 
o esteiro de Gm·andins, e levantado padrões com as armas 
de Portugal, voltou á ilha das Palmas (27 de Dezembro) 
onde seu irmãu o esperava. Depois de uma pequena de
mora de 4 dias seguiu toda a expedição para o norte 
com direcçã<:~ a S. Vicente (Induá- Guassú), <:~nde surgiu 
a 20 de J~neiro de 1532, desembarcando a 22. 

Agradando-se da loc.alidade, e reputando-a com todas 
as condições adequadas, começou Martim Affonsu de Souza 
a lançar os flmdamentos de uma colonia regular no 
Brazil, não tendo até então estabelecido-se no seu littoral 
senão feitorias mais ou menos provisorias. 

Achava-se o Capitão Mór occupado nos misteres do 
estabelecimento da sua colonia, quando recebeu noticias 
da aproximação dos índios, que o v-inham atacar. Pre
parado para repellir o ataque, ficou surprehendido ao ver 
aproxim~r-se um homem, qne sahia das fileiras inimigas 
e exprimia-se com toda a naturalidade na lín gua portu
gueza: era João Ramalho, que havia 20 annos vivia entre 
os Guayanazes, tendo-se mesmo casado com Bartyra, 
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filha do cacique Tebyreçá. Facil foi a João Ramalho 
convencer aos indios das vantagens de uma alliança com 
os Portugnezes, e os Guayanazes .d'ahi em diante torna
rn m-se os . melhores auxiliares para a nova colonia. As 
rclac;ões entre os Port!lguezes e esses indios tornaram-se 
tucsmo tão intimas, que muitos dos Guayanazes resolve
ram 1·eceber o baptismo: entre os novL>S christãos con
t ll u-se logo o chefe da tríbu, o qual tomou o nome de 
Martim Affonso (Tebyreçá), e a mulher de João Ramalho, 
a qual se chamou Izabel. 

Tranquillo relativamente aos índios; e ajudado mesmo 
por elles, contmuou Martim Affonso de Souza na funda
ção de sua nova coloniu; mandou c0nstruir casos de 
n1oradía, egreja, cadên, oasa de Conselho, estaleiro, no
meando pessoas idoneas para os cargos publicos, etc. 

Manejou egualmente faz er distribuição de terras e ses
marias tanto na ilha de S. Vicente, como na de Guaymbé, 
e mesmo no interior, á proporção que foratn progre
d indo as descobertas. 

Não satisfeito ·com essa colonia sómente, Martim Af
fonso de So\lza fundou uma outra 9 leguas por terra 
dentro. em Pirat1ninga, onde tinha ido visitar o aldêa
mcnto de João Ramalho, que da filha de Tebyreçá e de 
untras indias tinha uma numerosa prole. tendo mesmo 
muitos filhos já ;,asados. Foi, portanto. João Ramalho 
o patriarcha d'esses Mamelucos, que tão celebres "de
viam tornar-se nas caçadas de índios e explorações au
nfcras. 

Em ambas essas colonias introduzin Martim Affonso 
de Souza toda a casta de animaes domeslicos trazidos 
elo Portugal, assim como a canmt de assucar vioda da 
!I h a da Madeira, e varios fructos da Europa, que pros
]'Haram admiravelmente. 

illâ ndou estabelecer na ilha de S. Vicente um engenho 
tocado por agua para moagem das canoas e fabrico do 
assucar e da agua-ardente, e animou, o quanto pot1de, o 
progresso das colonias que tinha fundado. 

Resolveu então man(iar seu irmão Pero Lopes de Souza 
a Portugal levar noticias detalhadas do quanto tinha-se 
passado. 
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Partindo de S. Vicente em 22 de l\Iaio foi Pero Lopes 
ao Rio de Janeiro, onde se demorou até 2 de Julho a 
fazer mantimentos para 3 mezes; tocou depois em Per
nambuco, onde tomou 2 navios frauc~zes, e aprisionou 
depois de 18 dias de combate a guarmção de um forte, 
composta de 30 homens, que a náo La Pélerine ahi tinha 
deixado. No principio do anuo s.;guinte, talvez a 21 de 
Janeiro de 1533, chegvu Pero Lopes ao Algarve, e d'ahi 
segaiu para Evora, onde .estava a Côrte, a dar contas da 
sua gloriosa commissão e da de S8Ll irmão. 

Emqaanto Pero Lopes navegava para Portugal, chegava 
a S. Vicente João de Souza com 2 caravella;, trazendv 
respo~ta de D . . João UI com data de 28 de Setembro 
de 1532 á carta, que Martim Affonso lhe escrevera. EI
Rei elogiava o Oapitão-Mór pelos seus serviços, falava-lhe 
da intenção de dividir o littoral do Brazil em capitanias, 
promettendo-lhe em doação 100 leguas de costa e 50 a 
seu irmão, e autorisava-o a regressar pa1·a Portugal, caso 
lhe parecesse não ser mais precisa a sua presença no 
Brazil. · 

Vendo Martim Affonso de Souza as duas colonias por 
elle fundadas marcharem· com toda a regularidade, encal·
regou o governo de S. Vicente a Gonçalo Monteiro, e o 
da de Piratininga a João Ramalho, e em Março de 16él3 
retirou-se para .Portugal, onde Joi devidamente apreciado 
por D. João III, que o nomeou Capitão-M6r da India, 
em cujo cargo continuou a prestar á sua patria os mnis 
relevantes servjços. 

b) AS CAPITANIAS HEREDITARIAS 

O povoamento do Brazil, de modo seguido, começou 
em 1õ34, quando o territorio foi repartido em q\).inze 
porções e doado a doze donatarios. 

Tem-se !\preciado de modos diversos este plano de D. 
João III, e alguns tem censurado os poderes quasi illimi
tados concedidos aos donatarios e a grande extensão das 
capitanias. 

Estas censuras não tem grande valor. O poder illimi
tado dos donatarios era uma necessidade, não tanto para 
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.que pudessem dominar o"s colonos, l'.omo porque em socic
clades rudimentares como as que então se funriavam, a 
divisão de poderes ern impossível. Ora todo o po<lerio 
elo,; donatarios consistia em accnmularem o poder execu
tivo, <) poder jurliciario e o poder Jegblativo. 

QunnLO á grnnrie extensão das c:~pitanias, 'l a conse
qu~ntc di>otancia f'm que ficavam uns dos outros os nucleos 
{l. vil1sa<l os, não é jnsto col!ocar- se do ponto o e vista 11o
dierno para julgar pr-ovidencias e factos do secnlo XVI. 
O que tinha ern v1sta o governo portuguez era nssegu
r;<r-se a maior extensão p<>ssivel du littoral e ferir de 
1110rte as tentati,.·as invasoras dos Fn1nc••zes. Ambos os 
resultados foram n1ais ou rnE"nos con">egnidos. Si a ex
])Uisão dos Francezes exigiu quasi um secnlo de esforços, 
1magine-se o que seria si não existissem d<;~natnrios. 

Alguns destes vira1n des<le o principio burlados os seus 
tcntamens; outros, porém, foram felizes e lançaram os 
fundamentos dô que se pode chamar a camada s ecundaria 
de uossa população. 

Basta lembrar que dos donatarios procedP-m Itamaracá, 
·Oiinda. Ilhéost Porto Seguro, Santa Uruz, Espirito Santo, 
S. VicentP, S. André, para reconhecer que a sua inflnen
cia foi fecunda e que a elles muito deve o povo bra
.z,leiro. 

A todos os agraciarias com d011t1tarjas de terras brazi
lciras, impunha1n-se as clausulas de colonisarem o solo; 
fundarem po voações; estudareuo-lhe as bacias hydrogra
phicns; governareru a _ seu talante; cunceile.rem sesUlêtrias 
a fnlrticuiares comtr~uto que fossern christãos; nomearem 
todos os empregados administrativos. judiciarios e mili
tares; crearem alcaidarias; monopolisarem marinhas e 
cursos de aguas doces~ decretarem e cobrarem impostos 
por si ou seus delegados; e gozarem da dispensn de 
untralh de Corregedores da Corôa em seus domínios. 

Cumpria-lhes pagar certos e determinados tributos ao 
-Thesouro da metropole sobre · as rendas e producções, e 
reconhecer a suzerania do Monarcha como maior autori
dade e superior, que, unica, podia tomar-lhes contas e 
fiscalisar os procedimentos por intermediO_ de delega<los 
.regias. 
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Foi assim organisada a sociedade colonial brazileira. 
Partilhadas as terras em doze prazos, couber·am a pre
ddectos da Côrte datas de maior ou menor extensão de 
co~tns, desde o rio Amazonas até as ribus do Prata. com 
autorização de devassarem o interior dos sertões conforme 
o~ seus recursos e an1bições. E, pa!·a isso, :foran1 elles 
investidos de funcções qnasi magestaticas- ficando ape
n:Is suje-itos á fiscalisação da Corôa, e a seu reconheci
nlento de soberania, como Yassalos fieis dos rnonarchas 
reinantes. 

Pela seguinte e breve exf)Qsição verem os que das doze 
capitanias apenas seis con>eguiram medrar. 

1." Capitania de S . Vicente,- a doa<;.ão desta capi
t ••nta assignada na cidade de Evora a ~O de Jam'iro de 
1535, coube a Màrtun Affonso de Souza, o fundador da 
culonia de S. Vieente. Constu,-a ella de cenr leguas de 
costa dividida. em. dons quinhões desrle >i barra do riG 
1\Iacahé até 12 leguas ao sul da ilha de Cananéa, excepto 
Ullta porção de 1 O leguas encravadas nas terras de Mar
tllll Affunso, do rio Curupacé (Jeqniriqueré) até á bari:a 
de S. Vicente, a qual pertencia a seu irmão Pero Lopes 
de ::>ouza. 

Co mqnant0 a capitania de Martim Affonso tivesse 100 
IPguas de costa e as dos outros donatados só 50, acon
t.eceu aq aelle ficar com menor area pelo facto da costa 
nitn correr h a d irecção norte para sul como a dos outros~ 

1dartim Affonso de Souza não voltou mais ao Brazil; 
chegando a Lisboa partiu corno cnpitão-mór para a Asta, 
onrle se illustrou pelos seus brilhnntes feitos. 

Os dons nucleos coloniaes por elle fundados prospe
r:~raru sob a cfirecção rle Gonçalo Monteiro no de S. Vi
cente e de João Ramalho no de Pü atininga . 

Em breve tempo decah indo a colonia de S. VICente 
por causa da inv3.~fro dos colonos de Iguape sob o cotn
mando de um Ruy ~'l:osquera, e de haver-se entulhado o 
porto, surgiu a povoação · de Santos, hoj e tab;ez o pri
ITH'iro porto do Brazil pelo seu commerciu, devido aos. 
esfurços de Braz Cubas. 
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Dezcseis annos depois da fnndação desta capitania 
encontravam-se ahi seis engenhos. para cima de seis · 
centos colonos e muitos éscmvos; foi e lla a primeira do 
Hn>zil em apresentar o primeiro en;;enho de ~ssucar . 
Aiuda não contava esta capitania 40 ;mnos, quando se 
lhe tiroú quast metade pura a funtlação da do Rio de 
.Janeiro. 

Desapparecendo os limites mediterraneos desta capita11ia 
cotn a de S. Amaro, tornou-se o territorio mais amplo 
e huje acham-se nelle estabelecidos os Estados de Miuas 
GeraeE, Goyaz, Matto-Grosso, Paraná, Sunta Oatharina e 
Rio-Grant.le do Sul. Reverteu á Corôa por COlllPI'a em 
17 de Novembro t.le 1791. 

2." A Capitania de S. Amaro (e terra de Sant' Anua) 
e ltama,·acá, -fui doada a Pero LOJ)es de Souza por 
carta regia de l de Setembro de 1534. Con;;tava de 80 
Jegnas divrdid.rs em tres porções: 10 leguas mettidas 
nas terr·as de Martim Affonso desde o rio S. Vicente até 
o Cnrupacé; 40 leguas desde Paranãgná até o rio Mam
pituba, e 30 legnas desd<! a bahia da Traição até o no 
Iguarassú. iriclu,l\·e a ilha de Itnmarncá. 

Pero Lopes de Souza. como seu irmiio, embarcou para 
Portugal e não tornou mais ao Brazil, vindo a fallecer 
-de um naufragio em U:i39, juuto á ilha de Madagascar. 

O primeiro quinhão de 10 leguas pro;;perou com a 
.den.om•nação de G11aimhé, depois Santo Amaro, sob a 
direcção de Gonça lo Affonso; as trinta leguas para o 
norte tambem prosperaram com a denominação de lta
mut·acá, sob o governo de João Gonçalves; e, finalmente, 
a terceira partição não nos consta que fosse · povoada. 

Por morte do donatario, sua viuva D. Izabel de Gam 
bôa, nomeou Jogar-tenente de seu filho Martim Affonso 
a Christuvam d'Aguiar Altero, a ·quem succeden Jorge 
Ferreira e por fim o fidalgo Antonio Rodrigues d'Al
meicla; Itamaracá re<"erten á Corôa por comrra em 1743 
.e Santo Amaro tambem por compra em 1709; a pri
meira comprehende actualmente os Estados da Parahyba 
e Pernambuco, a segunda os de S. Paulo, Paraná e Santa 
·Catharina. 
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A porção de Paranaguá á Laguna é algumas yezes de
signada por capitania d'El-Rey, talvez pur ter sido Jogo 
d,~ principio annexada á Corôa . 

3." A Capitania de Pernambuco,- foi doada n Duarte 
Coelho por carta regia de 10 dP. Abril de 1534; cons
tava de 60 legaas desde a foz do Rio S. Francisco até
o rio Iguarassú. Duarte Coelho chegou em 1585 com 
>ma rnulller e varias familias á aldêa de Jltim·im, depois 
Olinda, da qual fez capital tla sua capitania e, graças ao 
seu sabio governo, Olmda foi nesse tempo a pt·imeirn. 
coJonia do Braztl na agricultura e industl'ia apezar das. 
continuas guerras com os Caetés. 

Por morte do donatario, (1554) encarregou sua viuva. 
D. Brittes de Albuquerque ao seu irmão Jeronymo !! 'Al
buquerque o governo da capitania, emquanto chegava do 
Portugal, onde estava estudando, o seu oobrinho (filho 
do dunatario). O ultimo governador desta capitania foi 
JVI ,tthias de Albuquerque em tfl30, a qual reve1·teu á 
C<>rôa por abandono" do donatario em 1654. Esta capi
tania comprebende hoje os Estados de Pernambuco e 
Alagoas. 

4." .A capitania do Espirito Santo - foi doada a 
Vasco Femandeb Coutmho por carta regia de 1.0 de Ju
nho de \534; constava rl.e 50 leguas desde o rio Itape
lllirím até o Mncnry. O donatario "l""endeu tudo quanto 
possuía em Portugal e chegou ao Brazil em 1535 acom
panhado de muitos colonos, e entre elles algnns fidalgos, 
e principiou o assentnn1ento de utna. povoação a que 
chamou-do Eopirito-Santo, na Lahia da Victoria. Pas
sando á distribuição das sesmarias deu a primeir·a ilha 
ela enseada a D. Jorge tle Menezes e outra, a de &. An
tonin. a Duarte de Lernos, sendo para essa nltirrJa qoe 
se passou depois a viiia, com a in'Ç"ocação da Senhora 
da Vwtoria, hQj.!l capital do Estado. Estes m~smos fi
dal~os, protegidos pelo donatario; e mais D. Simão de 
Ca~tello Branco, companheiro de D. Jorge de Menezes. 
nos descobrimentos da Africa, e como elle condemnado 
a degredo, se desavieram por tal fórma corn o donatario 
que os gentios Goyátacazes e Tupininquins, animados 
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pela desordem que abi reinava, assaltaram-na por vezes 
com vantagem. 

Vasco Fernandes, desgostoso, morreu misera ve}mente 
nn ilha de S. Antonio e a capitania reverteu á Corôa a 
6 de Abril de 1718, no reinado de D. João V, por com
]Jl"!l a Cosme Rolim pela quantia de 40.000 cruzados. 
Esta capitania comprebende hoje o Estado do Espirito
Sunto. 

5." A capitania de P01·to Segu1·o-foi doada a Pero 
de Campos Tourinho; constava de 50 leguas a contar 
do rio Mucury para o norte. 

O donatario, depois de ter vendido tudo quanco pos
suia em Portugal, embarcou-se com sua mulher e u rn 
filho Ferna_ndo e varias famil!as, e veiu surgir no Jogar 
onde Cabral desembarcára; abi encontrou já alguns por
tuguezes e com elles começou a fundação da capitan 1a 
Qlle en• pouco tempo tornou-se uma villa oonsiclera\el e 
li0rescen te. Fallecendo o donatario snccedeu-lhe o seu 
filho e dessa época começa a clecadencia da capitania; 
por morte deste sua irmã D. Leonor de Campos a ven 
deu ao duque de Ave1ro e em 1759 reverteu á Corôa 
por con,ftsco. 

Esta capitania comprehende actualmente o Estado da 
Bahin. 

6.• A capitania dos Ilhéos-foi doada a Jorge de Fi
guen·edo Corrêa em 1.0 de Abril de 1 535; constava de 
50 Jeguas <iesde o rio Jequitinhonha até o Jaguaribe. 
O donatario 1 que exercia o logar de escrivão de Fazenda 
na Côrte, númeou seu logar-tenente a um castelhano 
Francisco Ro1nero; este, tendo começado a construcção 
da colo111a no cimo do Morro de S. Paulo, na ilba de 
Tinharé, mudou-a depois para o J>Orto de ilhéos e deu
lhe o nome de S . .Jorge, que corno vin1os, era o nome 
Jo donatario. Francisco Romero indispondo-se com os 
colonos, estes prendE!l'am -no e mandaram-no ao donata
rio, que querendo rejntegral-o no posto, não o conseguiu 
por obstinação dos moradores. Estas ciscnmstancias con
correram para ser a colonia invadida e tomada pelos 
Aymorés. Por morte do donatario; o seu successor de-
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sisüu em favor de um seu irmão Jeronymo d'Aiarcão de 
Figueiredo; e em .!.7fll reverteu á Corôa por cumpra. 
Esta capitania comprehende hoje o Estado da Bahia. 

7.•, 8.• e 9 .• A capitania do Ma.·anhão- foi doada 
de parceria a João de Barros e Fernão Alvares <ie An 
dt·ade: o primeiro tinha 1&0 legnas divididas em dons 
quinhões; 100 ieguas d~sile a bahia da Tr·aição nté a 
barra do Mossoró ou do rio Jaguaribe. corno pretendH 
Canrildo Mendes, e as outras 50 descie a Abra de Diogo 
Leite (foz do Gurupy) até a ponta dos :Mangues- Verdes 
{cabo de Todos os Rantos}; o segundo possuía 76 legua.; 
descie a ponta dos Mangues-Verdes até o rio Camocy. 
Como os dous donatarios n~o pudessem sahir de Portu
gal em Yirtude dos ernpregos que ahi exerciam, assocía
ram-se à Ayres da Cunha, que partiu com urna armada 
de dez navios tripulados por 900 homens contando-se 
dons filhos de João de Barros e um delegado de Fernão 
ALvares. Esta esquadra nuuJragon nos bulxios do , Mara
nhão salvando-se a penas poucas pessoas, que mais tarde 
conseguiram chegar á Portugal. 

Desistindo João de Barros da capitania concedeu-a o 
Monarcha a Luiz rle Mello da Silva, que tarnbem foi in
feliz na empreza. Essas capitanias reverteram mais tarde 
á Corôa. 

1 0." A cap;tania do Cea.·á - foi dollda a Antonio 
Cardoso de Barros; constava de 40 leguas encravarias 
entre as capitanias de Fernão Alvar~s ao norte e de 
João de Barro.s ao sul. Não nos consta que o donata
rio chegasse a colonizai-a; em 1549 vêmol-o ao Brazil 
com Thomé de Souza como p?·n,edm·-rr.61". Esta capita
nia comprehende hoje parte do Ceará. 

11." A capitan~a da Pa1·ahyba do Sul -foi doada a 
Pero de Góes da Silveira em 1535; constava de 30 le
guas desde o rio l\lfacahé até aos baixios dos Pargos. O 
donatario fundou á margem do rio Parabyba· uma po
·voaçào a que cb:.tmou •:ilta da Rainha; faltando-lhe C"-
pitaes voltou a Portugal deixando em seu Jogar a um 
José Martins; <lo volta encontrou a sua capitania e tu 
completo abandono e querendo restabelecei-a foi ferido 
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em um combate com os Goyatacazes, retirando-se para 
u Espirito Santo e mais tarde para Portug31. Esta ca
pitania reverteu á Corôa por compra em 1753 e com
prehende o actnal Estado do Rio de Janeiro. 

12.n A capitania da Bahia de Todos os Santos- foi 
doada a Francisco Pereira Coutinho por carta regia de. 
5 de Abril de 1534; constava de 50 leguas desde a 
b:trra da Bahia de Todos os Santos até á fo·< do rio S. 
Francisco. O donatario chegou á Bahia entre 1535 e 
1536 e uhi encontrou a Diogo Alvares ~ tratou de fun
dar u1na colonia. 

Lutas entre indios e colonos forarn a causa do dona
tnrio retirar-se para Porto Seguro ou Ilhéos; e de volta 
p:tra a sua capi~ania, naufragou na ilha de Itaparica, 
sendo devorado pelos Tnpinambás. Esta capitania r evcr
t('U em 1548, por morte do donatario, á Corôa e hoje 
cumprehende o Estado da Bahia. 

4. O GOVE{tNO GERA.L: CAUSAS E EFFEITOS DO 
SEU ESTABELECIMENTO.-PRIMEIROS GO
VERNADORES. 

•Vendo em quanto cumpre ao serviço de Deus e meu 
conseTvar e enobrecer as capitanias e povoações que te
nho na s minhas terras rlo Brazil, ordenei ora de Inan
rlor fazer uma fortaleza e uma povoação grande e forte 
na Bahia de Todos os Santos, por ser para isso o mais 
conveniente Logar que ha nas terras do Brazil, para 
d'ahi se dar favor e aJuda ás out'ras povoações, e .. .;:e 1ni
·nisi·ra-r Justiça, e prover nas causa-'> que curnprem á meu 
serviço, e aos negocias de nzinhçz fazenda, e ao bent das 
11artes.» (Carta regia de 7 de Janeiro de 1549). 

Foi, então, por esses motivos, estabelecido um governo 
geral no Brazil e nom eado primeiro governador Thomé 
ele Souz·a, distincto por. seus dotPs goveruamentaes. e 
pelo valor e prudencia que provára em occasiões diffi
ceis na Africa e na Asia. 

Importantes instrncções lhe foram dadas, e que · muito 
abonam ao Conde da Castanheira, que foi quem as re-
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digiu; constituiam ellas um regimento de 41 artigos e 
rnais sete supplementares. Preeeituava · esse regi1nento, 
entre outras disposições, o bom tratamento que se devia 
dar aos gentios, estabelecendo-se alliança com os Tupi
ninquins, visto conto os Tup~nambás se havian1 levan
tado; a imposição da pena de morte aos colonos qu·'' 
escravisassem indios; o ruodo de se darem as S(-'Slnarias 
para os engenhos de assucar, devendo os senhores deste,; 
f~H·tificarem-se e ficare1n obrigado::; a moer as canoas dos 
larra<iores visinhos, sob as clausulas que . o governador 
desi~oasse; o estabelecim.;nto de feiras periodicas e a 
exploração e descobrimento de todo o rio S. Francisco; 
n faculdade de poder o governador, aos que prestassem 
bons serviços, armar cavalleiros, prover os ofiicius de jus
ttça e fazenda, conceder donativos, adeantar ordenados, etc:. 

Na mesma occasião, applicado o principio da divisão 
(]os poderes até então concentrados nas mãos dos dona
tarius de capitanias, f•JI'am nomeados tambem um ouvi
dor-gera l, um provedor-mór da Fazenda e um capitão
mór da costa·. 

Pura o cargo de ouvtdor-geral, com alçada e auctori
dade de pas.sar provisões em nome (J'E I-Rei , foi nomeado 
o dezembargador Pero Borges, que seryia de corregedor 
no Algarve. 

No regimento que recebeu foi-lhe concedido conhecer 
nas causas crimes por acção uova e teve alçada até 
n1orte natural, exclusive, nos escravos, gentios e peões 
christãos livres; aos quaes quando competisse pena de 
morte, pod-eria esta applicar-se sen1 · appellação, conco't
dando nella o governador-geral, e não concordando teria 
de remettet· os autos ao corregedor da cône, co1n o preso. 
Nas pessô;~s de mór q1,1alidade teria o ouvidor alçada 
até sessenta · mil réis; isto é, até o dobro da que tinh' 
o tribunal da côrte. 

Antonio Cardoso de Barros, o mallogrado donatario 
cio Ceará, obteve o cargo de provedor-rnór da Fazenda. 
Recommendava-lhe o seu regimento de p1·ovidenciar etn 
cada. capitania ácerca das casas da alfandega e dos con
tos ou thesonraria, organisando, em livros separndos, t1S 

lançamentos das differentes rendas e direitos,, etc. 



-45-

Confiaram o emprego de capitão-mór da costa a Pero 
de Góes da Silveira, o infeliz donatario da Parahyba do 
Sul. 

Além destes quatro chefes, foram nomeados muitos 
outt·os officiaes, de so1·te que o numero total dos que 
Prnbarcaram, vencendo ordenado, subia a trezentas e 
vinte pessoas. Fixou-se o ordenado do governador geral 
em 400$000 1·s. annuaes, sendo o dos outros menor em 
proporção dos seus cargos. Todos este~ empregos foram 
providos por tres annos, como era costume do reino. 

* * 
Nomeado a 7 de Janeiro de 1549, sahiu Thomé de 

Souza de Lisbôa a 1 de Fevereiro em uma armada de 
tres míos (Conceição, Salvado•- e Ajuda), duas caravellas 
e um bergantim. Em sua companhia vinham, além de 
divers~s autoridades, seis jesuítas, incluindo o chefe Ma
nuel da Nobrega, 600 homens ct'armas, 400 degradados 
e muitas famílias. A 24 de Março chegou Tllomé de 
Souza á Bahia, onde, com auxilio de Caramurú e dos 
colonos que ainda re&tavam da c'\pitania, que a Corôa 
cbama1·a a si inclemnisaudo ao filho do donatario Couti
nho, lançou os functamentos da no.va cidade, a que de
nominou do Sah·ador, mandou construir diversos edifi
cios, e para defeza da cidade levantou trincheiras com 
dous balua.-tes ao longo do mar e quatro do lado de 
terra. A.o mesmo tempo deu á futura cidade, por armas, 
ern campo azul uma pombinha,. tendo no bico um ramo 
-de oliveira com a divisa « Sic üta ad Arcam re't'ersa est>. 

Autonsado por tres capítulos do seu regimento, co
meçou Thomé de Souza a fazer concessões de sesmarias, 
e vbservando faltar o gado para as mais urgentes ne
cessidades das roças e lavouras, mantlou buscai-o ás ilhas 
de Cabo Verde. 

Ao passo que o governador desenvolvia o maior zelo 
e actividade no progresso da colonia, os padres Aspil
cueta, Navarro e Nobrega aprendiam a lingua selvagem 
~ nella prégavam, chamando assim á civilisação e ao 
·Christianismo centenas de filhos das nossas florestas, 
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Para attender as exigencias do culto, foi creado em 
25 de Fevereiro de 1551 o bts pado do Brazil, snffraga
neo do arcebis pado de Lisboa, e nomeado bispo D . Pero 
Fernandes Sat·dinha que chegou á Bahia no dia 22 de 
Junho do anuo seguinte. 

Vendo aproximar-se o termo da sua administração, 
quiz Thomé de Souza pessoalmente visitar differect~s ca
l•itanias, á fim de infu1·mar-se de suas necessidades e 
providnnciar na medida de suas forças. Em l!, evereiro de 
1552 chegou a S. Vicente, esteve na povoação de Sant.o 
André, que recebeu a categoria de villa em 8 de Abril, 
tendo sido Ramalho nomeado alcaide-mór; approvou a 
fundação de Santos e da villa de Banhaem. 

Depois de uma administração, curta pelo tempo que 
durou, mas extensa pelos beneficios que a colouia della 
~uferiu, entregou Thomé de E'ouza , a 13 de Julho de 
1553, as redeas do governo ao seu successor Dua'l'ie da 
Costa. 

* * 
Cheia de difficuldades correu a nova administração. 

Os desregramentos de Alvaro da Costa, filho do gover
nador, Jheram surgir entre este e o bispo profunda e 
lamentavel divergencia, occasionando a r etirada do ul
tJmo que, dirigindo-se a Lisbo~, naufragou nos baixios 
chamados de D. Rodrigo, proximos da foz do rio Curu
npe, e cahindo nas mãos dos Caetés foi por estes de
Torado. , 

Pelo sul as causas não iam a melhor. 
Manuel da Nobrega que acompanhara Thomé de Souza 

na visita ás capitanias do Sul, achava-se em S. Vicente, 
quando soub e da chegada á Bahia de Duarte da Costa 
e de José d 'Anchieta. 

Resolvera Nobrega fundar naquella capitania um novo 
collegio, e como cão lhe parecessem bôas para e8se fim 
a vilia de Santo ·André e a aldeia de Piratmiuga esco
lhen um Jogar eminente entre os rio); Anhangabahú e 
Tamanduatehy, a tres leguas da villa de Santo And1·é, e· 
ahi lançou os fundamentos do collegio em Janeiro de 
1554, o qual tomou o nome de S. Paulo por ter sido 
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a primeira missa celebrada a 25 de Janeiro de 1554, 
dia em que a Egreja commemora a conversão desse santo. 

Fundado o novo collegio, começaram a immigrar para 
elle differentes selvagens dos outros nucleos coloniaes, o 
que muito descontentou a João Ramalho, tão cioso de 
sua villa d<> S. André. Rivalidades lameutaveis appare
.ceram, então, entre os Jesuitas que procurnvam engran
decer Sãu Paulo e João Ramalho que empregavA esfor· 
ços pela prosperidade de S . .André- vencendo afinal os 
.Jesuítas que conseguiram a extiucção e demolição da 
villa de S. André (1560). 

Por esse tempo a capital da colonia foi atacada pelos 
gentios <.las immediações; e, graças ao valor de D . Al
varo da Costa, deveu. a Bahia a sua pacificação. 

Aconteciin entos identicos se passavam nas capitanias 
do Espírito Santo e Pernambuco. 

Na pt·imeira, os administrados (indios escravisados), 
.que eram em grande numero, revoltaram-se, destruiraJn 
mn1tas fazendas e mataram entre outros a D. Jorge de 
Menezes e D. Simão Castello Branco. 

Na sPgunda. foram completamente submettidos por Je
ronymo de Albuquerque, cunhado do donatario. 

Para o sul, ôe Cabo Frio á Bertioga, hordas de sei · 
,·agens capitan eadas pelo celebre Cunharnbêbe, avautaja· 
vam-se a todas as outras pela audacia e ferocidade. 

A frequencia dos navios francezes pelo nosso littoral 
deu. em resultado o estabelecimento :lesses aventureiros 
llO Rio rle Janeiro, cabendo ao successor de Duarte da 
Costa a g loria de expulsai-os. 

No governo ainda de D. Duarte da Costa pranteou o 
Brazil a morte de João III a 11 de Junho de 1547. 

A 16 de Janeiro de 1558 entregou Duarte da Costa 
as redeas do governo ao seu successor Mem de Sá. 

* 
Tomou Mem de Sá uonta da administração a 16 de 

.Janeiro de 1558. Depois de aquietar os espíritos revol
tos, aproveitando dos jesuítas tudo quanto podiam fazer 
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em beneficio da colonia; depois de pessoalmente ir a di
Tersas capitanias conter os selvagens nas s uas repetidas 
incursões, occupou-se :M:em de Sá em expellir os france
zes do Rio de Janeiro, empreza que desempenhou, não 
sem grandes diiticuldades. mas com feliz exito. 

Visitando a capitania de S. Vic~nte , mudou a .,-illa de 
S . André da . Borda do Campo para S. Paulo. e fez se
guir uma expedição pelo Tieté. Mandou no mesmo tempo 
em busca de metaes preciosos Braz Cubas e Luiz Mar
tins, que perto do monte Jaraguá encontraram algum 
ouro e pedras parecidas com esmeraldas. De tudo fo
ram remettidas amostras para Portugal. 

De volta para o Norte visitou a capital do Espírito 
Santo, cujo governo confiou a Belchior d'Azeredo, e, che
gando á Bahia, mandou para o interior tres expedições 
que voltaram sem ter achado as minas auríferas procu
radas. 

Foi durante sua adrninistraçào que a Confederação dos 
Tamoyos receb<>u um golpe mortal quer pur uma grande 
derrota que os confederados !e,-aram nas plagas de Pi
ratininga, quer pelo armísticio de lperoy_g, (1562), quer 
pela victoria decisiva do Rio de Janeiro. -Em Pirati
ninga distinguiu-se o velho Tebiriçá combatendo com 
Vãlor feroz; nu armísticio de IpeToyg, obtido pela dedi
cação heroica dos jesuítas Nobrega e .Anchieta, numero
sas tribus abandonaram· a Confederação passando para o 
lado dos portuguezes. 

Em 1567 veiu de novo ao Rio de Janeiro, á cuja 
barra chegou a 18 de Janeiro, e, reunindo-se com toda& 
as forças expeilicionarias, effectuou a entrada no dia se
guinte. Combinou dare1n o assalto aos Francezes no dia 
20, em honra ao padroeiro da cidade fundada por Esta
cio ile Sá (S. Sebastião). 

Iniciada a Juta no Jogar denominado Uruçú-Mirim, 
apoderou-se Me::n de Sá P.m seguida da ilha de Villega
gnon, terminando o combate na ilha Paranapnau, hoje 
do Governador, onde decidiu-se a victoria, sendo mortal
mente ferido no combate Estacio de Sá. 

Transferiu Mem de Sá a cidade para o morro de S. 
Januario, hoje do Cas,t~llo, regressando para a Bahia e 
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deixando como governador do Rio de Janeiro a Salva
dor Correia de Sá, outro sobrinho seu. 

Solicitando Mem de Sá sua exoneração, a côrte pnr
tugu_eza despachara em 1569 como governador geral do 
Brazil a D. Luiz de Vasconcellos que, em meio da via
gem, foi atacado e morto por uma esquadrilha de hu
guenotes. 

Só em 1572, o emerito governador conseguiu deixar 
a administração da colonia, não podendo volver á patria, 
pois morreu na cidade de S. Salvador a 2 de Março, 
sendo sepultado no cruzeiro da Egreja dos Jesuítas. 

5. OS JESUITAS NO BRAZIL: SUA INFLUENCIA 
SOBRE A CONDUCTA MORAL, C(VIL E PO
LITICA DOS HABITANTES. --ANCHIETA. -
i'l'OBREGA. -ANTONIO VIEIRA. 

Desrle o seu descobrimento, durante trinta annos, o 
Brazil não foi senão a terra do degredo, a terra do páu 
brazil-ao longo de cujas costas desamparadas uma serie 
de obscuras feitorias, ephe•tleras todas e mal apparelha
das, incapazes de reciproca defesa e sem protee\'ãO da 
ruetropole, punham o europeu sem escrupulos em con
tacro com o gentio da terra.:_o_, bTasis. A feitoria, como 
a tivemos nesse período de nossa historia, não era senão 
um fóco de torpezas, nm centro de pilhagens, uma se
menteüa de odios, uma miseria de;,mentindo a civilisa· 
çfio dos invasores. 

Veiu depois a colonisação pelo systema feudal das cn
pitanias; vieram 08 donatarios. Por elles repartiu-se a 
costa inteira. Começaram, então, a surgir esses nncleos 
isolados, escassos de população, fracos, desprotegidos. 
Dizimados pelo clima que os não poupava, desprotegidos 
de todos e de si mesmos, viviam sujeitos aos golpes da 
pirataria e ás emboscadas do selvagem. 

Este systema de colonisar por meio dos favoritos da 
Côrte, dos funccionarios enriqÚecidos, cumulados de pn-
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\ilegios e ])rerogativas quasi magestaticns con1 quantll 
prestigiado nas ilhas Atlanticas por uma expericncia se
cular de successo, não vingou tambem. Ao cabo de 
quinze annos de infructiferas e renovadas tentativas, vie
ram a ruina, a mi~eria, e depois o abandono. Dous pon
tos extremos na costa lograram fazer excepção; O linda 
-ao Norte, S. Vicente - ao Sul. 

Mas, quando D. João III viu por terra aniqu t!ados os 
projectos do seu nJinistro; os heróes da Inclia, que jnl
gou galardoar com esses · terras da A1nerica, acabanio 
com morte escnra ás mãos dos barbaros que ellcs nilo 
souberam venuer. comprehendeu então que para domar 
esse povo, pura couqui:;tar o Brazil, só uma arma se lhe 
deparava irresistivel-o Evangelho! 

O rei appellou então para a obra, ainda nascente, de 
Ignacio de Loyola; para a Companhia de Jesus, e en
·tregou-lhe a evaugelisaçãu do Brazi L 

Dentro das traças a que ia obedecer o novo regimen, 
o Padre Nobrega, ao lado de Thomé de Souz,,, não é 
um simples collaborador : é o pensamento, é o conselho 
na fundação da metropole da colonia, como foi a acção 
rnais efficaz na defeza desta e no seu engrandecimento. 

Effectivnmcnte, quando em '1549 desembarcam nas pla
gas bahianas os primeiros Jesuítas, companheiros de ~o
brega, começa para v Brazil essa sublime epopéa do 
Evangelho nas selvas, que já teve de um dos nossos pc
regnnos - cantores a condigna consagração. 

* * * 
A Companhia de Jesus foi funoada em lõ34 por Igna

cio de Loyola (canonisado posteriormente) - tE'ndo sido 
os seus estatutos avprovados por Paulo III em 1540. 

Introduzida em Portugal, á instar:;cias de D. João III, 
e com o Padre Simão Rodrigues, prosperou crean{]o um 
abundante viveiro de missionarios, que distencleram os. 
domínios ela fé e da civilisação pelas possessões portu
guezas. Da casa de Coimbra, o 1)rin1eiro nucleo, vieram 
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em differentes levas para o Brazil esses tlestemidos apos
tolos que, por eeus labores, em úiUito contribuíram para 
a formação de nossa nacionalidade, implantando os pri
meiroR elem!'ntos tla 1nstrucção, da educação, da fé e do 
trabalho, de que mais tarde deveria crescei· vigorosa esta 
grande patria. 

Veiu a primeira missão de Jesuii.as, no anuo de 1549, 
em companhia do primeiro governador Thomé de Souza . 
Entre os recern-Yindos, em numero de seis, tinha preemi
nencia em cargos e ,-irtudes o Pad1·e Manuel da Nu
brega. De chegada encetaram logo .Hs 1ni s~ões, apren
dendo a lingna do paiz, abrindo esco las, a'hrahindo de 
preferencia catechumeuos dentre as c reança" indígenas 
porque os paes estava111- ainda então muitO duros e agres 
tes, nunca havendo sido doutrinados, e . offerecendo em 
seus barbaros costumes grande obstacnlo á audição ela 
palavra divina e á p ratica das virtudes cbristans. 

A rudeza dos habitos seh-agens; a má influição dos 
-costun1es, ferozes muitas vezes, e depravados sempre; a 
natural esquivança com que o gentio se afastava do 
trato oon1 os brancos, se foram lenta1nente arnortecendo. 
deante da palavra branda e persuasi~a do Jesuíta. pela 
pureza de vida que este soube1·a conservar. ]>e lo desin
teresse e abnegação com que mai s soccorria :;\s enfermi
rlades dos b1·asis, e a sant1ficaçlio ele tantas almas, do 
-que dava á consideração de seus proprios commodos. 

Ao envez, os. colonos, no arra sta tneoto da cubiça, de
ratn de explorar não tanto a terra corno os suores do 
gentio. E teriam sido outros os de.:stinos de nossa terra, 
se não fôra a constante preoccupação do Jesuíta em se 
<'Xtremar dp colono por sua couducta; na vigilante cate
<>hese do gentio, no esforço pela cunci liação de indígenas 
e portuguezes, e dos indigenas entre si; na mão forte 
que prestou ua expulsão de aventureiros que vinham 
disputar a Portugal as suas conquistas; na propagação 
da língua da colonia pelos aborígenes e da língua topy 
-enére us povoadores; na formação de uma lingua geral 
no Brazil; na arriscada energia com que se oppunha á 
-escra.visação dos indios. 
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Obedecendo aos intuitos de Nobrega em 155:1 vieram 
á S. Vicente Anchieta e mais cinco companheiros. Nem 
bem chegados e já trazendo organizado o plano de um 
collcgio sertão a dentro, e cuja reitoria devia caber a 
Manuel de Paiva, os escolhidos, e entre esses. o irmão 
José de Anchieta co m o cargo de ensinar h u manidades, 
se aprestaran• a ir serra acima escolher o s ttio da pro
j ectaJa fundação. 

Transposta a a!'-perrjma serraria, Rtravessaram a matta, 
e já distante della cêrca de tres legnas, foram ter ao 
Jogar escolhido para o Collegio nesta lombarla <le camp') 
alto, interpO'Sta ás aguas dos ribeiros Tamanduatehy e 
Anhangabahú. 

Em pauperrima e estreitissinza casinha, a 25 de Ja
neiro, celebrou-se a primeira missa, e, como era o dia 
em que a EgrPja cornmemorava a conversão rlo ap0stolo 
S. Paulo, esse nome ficou para a casa, e, desta, mais 
ta1·de, para toda a capitania. 

* 
Foi em Tenerife, uma dns ilhas Conarias, que aos 19 

de Março de 1534 nasceu José de Anchieta. Su~ mãi, 
D. Meneia Diaz de Clarijo I,lareua, era uma canarina e 
seu pai D. João de Anchieta era um fidalgo hespanh6L 
Anchteta, feitos os primeiros estudos em sua terra natal, 
passou-se ainda muito jo~en para a Uni..-ersiclade de Coim
bra, onde fez grandes progressos nos estudos superíort'S, 
adquirindo geral estima e arlrniração. 

Em Coimbra a vida livre da Universidade, com os 
seus prazeres e rixas propdos do tcrnp0, não alt.eran1 a 
inclole placidamente religiosa. profunclamente crente do 
futuro Clissíonario. Ao contrario a tendencia prlmitiva, 
prevalecendo sempre, levou o moço canaritn a entrar a 
1.0 de Maio de 1551 para a l~ompanhia de Jesus, fun
dada ba via pouco e já então celebre no mundo. 

A Companhia, que já havia feito dnas remess"- de 
missionarios para o Braztl, uma e 1n 1549, outra em 1550, 
enviou terceira leva aoa 8 de Maio de lf>53, e d'esra vez 
veiu José de Anchieta, simples irmão ainda. Motivüs de 
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saúde dictaram esta acertada determinaçiio. o segundo 
,.0 vernador do Brazil, D. Duarte da Costa, veiu por essa 
~ccasião para 8Ubstituir Thomé de Sonz<l. Chegaram 
todos á Bahia aos 8 de Julho de 1553. 

A demora de Anchieta na capital foi de poucos mezes, 
seguindo para o Sul, onde S. Vicente, Rio de Janeiro, 
E•pirito Santo, tinham de ser o theatro de seus grandes 
serviços. 

A vida d2 José Anchieta mostra um lado exterior e 
jJublico e uma face mais particular e intima. 

Ambas foram em proveito geral ua sociedade brazi
leira. que se começava a formar. A parte exterior é mais 
apreciada geralmente; porém a outra face merece mais 
interesse pam a historia Racial ele nossa pat.ria. 

Os factos geraes e mais exteriores da vida do grande 
missionario silo -além da vinda ao Brazil e da fixação 
em S. Vicente e Piratininga, já citados, sua viagem em 
1556 á Bahia,. e subsequeute volta no mesmo anno, 
acompanhando Nobrega; ~ua presença em 1565 á tomacla 
e fund~ção do Rio de Janeiro; a viagem á Bahia nesse 
anno para orrlenar-se e a volta in1n1ediata; ::;eu reitorado 
em S. Vicente em J 569; seu provincialato de 1577 a 
1588 na Bahia, o reitorado em 1589 na Victoria; sua 
catechese no Espírito Santo até lõ97, data da sua morte. 
Esta é a vida official, por assim dizer, en1 suas datas 
principaes. 

O que falta ahi é lembrar os duros trabalhos e sofl'l·i
rnentos, quando, sen1 roupa quasi e qunsi sem recursos 
para a simples manutenção mat'eri;:Jl da existencia, teve 
de fuildar o collegio de Piratininga; a energica defeza 
dessa povoação quando foi atacada pelos selvagens visi
nhos; o heroismo do padre quando ficou de refem en
tre os indios de Iperoyg sublevados, emqnanto Nobrega 
negocei.,va as condições de paz com os colonos de ~
VJcente; o esforço para. a creação do Gollegio e da 7\Ii
sericordia do Rio de Janeiro; as penosos viagens pelas 
aldeias de S. Paulo, Espir!to-Santo e Bahia no serviço 
obscnro da catechese; o cuidaclo com que aprendeu a lin- · 
gua dos selvagens para lhes falar n'ella e n'ella lhes en
sinar a doutrina e a leitnra; os hymnos e comedias que 
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em portuguez, hespanhól e tupy escreveu para diverti
mento e ensino dos colonos e aborígenes catechisados; é 
finalmentt>, lembrar os estudos que fez das causas de 
nosso paiz, de suas riquezas naturaes, dos feitos de seus 
primitivos organisadores para os trnnsmittir á Companhia 
n'essas interessantes ca.·ias, ann.uas e info.-mações. que 
ainda hoje são o melhor reposítorio para o esturlo dn 
vida brazileira no seculo XVI. E ainda falta recordar
vos o thesouro de bondade, de mansuetude, de devota
mento, rle caridade, que enchia o coração do jesuíta ca-' 
narim, virtudes que fizeram delle quasi um santo. 

* * 
O padre Antonio Vieira nascera em 1608 em Lisboa. 
Era ainda menino, quando em 1615 sua fRmilia trans

portou-se para a Bahia, ond·e seu pae veiu exercer um 
cargo de administração, e onde nasceram alguns de seus 
irmãos. Alli estudou as humanidades em aulas regidas 
pelos Jesuítas, em cujo collegio recolheu-se defiuitava
mente, em 1525, fugindo da casa paterna. 

Tinha então quinze annos de edade, e embaide os paes 
o aconselharam em contrario. Professou pouco depois. 
Fez estudos brílhantissímos, e entre seus mestres coll
tava-se o padre Fernão Cardim, uma notabilidade da Or
dem. Estudou hngnas brasilicas e africanas no intuito 
de · converter selvagens d'estas raças. 

Taes desígnios não foram se_não limitadamente levados 
por rliaute, porque a carreira do pulpíto e da politica 
começaram a absor>el-o muito cedo. 

A primeira pbase de sua vida no Brazil, que se es
tende de 1615 a 1641, distingue-se especialmente por 
sua propria paixão pelas letras. 

A eloquencia, a historia ecclesiastíca, a theologia e n 
philosophta foram o objecto rle seus ardentes des.-elos. 

Em 1641 partia elle em companhia do jesuíta Simão 
de Vasconcellos para Portugal. 

Em Lisboa dedicou-se á predica e por ella tornou-se 
logo immensamente conhecido e admirado. Um dos 
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maiores enthusiastas do seu talento revelou-se no pro
prio rei, D. João IV. 

Chamou-o para seu conselho particular e desde então 
começou sua acção política. Elle ni.io desmentiu nesta 
pova esphera a força de sua intelligencia. 

Oourebeu e propagou idéas verdadeiramente superiores 
ao meio acanhado em que devia applical-as. 

Entre outras é o bastante lembrar-vos os esforços que 
empregou para a criação de companhias de commercio 
portnguezas que fossem aproveitar as riquezas do Oriente 
e do Brazil, fazendo forte concurrencia aos mercantes 
hoilandezes; a reducção P n'alguns casos a extincção dos 
direitos do fisco; a ampla protecção e liberdade que se 
devia conc.eder aos israelitas, existenteg no reino, em es· 
timulo á util!sação de seus grandes capitaes; a coerção 
aos exageros desmedidos da Inquisição. 

Grande foi a sua coragem especinlmente neste ultimo 
ponto. 

A Inquisição nunca mais lh'u perdoou e mais tarde, 
en1 asada occasirw, encarcerou-o. 

Depoi~ de viarrens e negocias varios pela Europa, vol
tou em Janeiro ele 1653 ao Brazil com destino ao Ma
ranhão. 

Ahi entrou logo em Juta com os colonos e governa
dores por causa da liberdade dos indios, que defendia, 
e aquelles atacavam. Estas lutas prolongaram-se por 
muito tempo e tomaram caracter violento. 

Teve de voltar a Lisboa, a pedil· providencias ao rei, 
em Junho de 1654-, tornando com ellas ao Maranhão em 
Maio de 1655. 

Os colonos não se quizeram nunca dar ·por vencidos 
na sua grande cegueira e teima · cruel em captivar os 
pobres inclios. Vieira a isso se oppoz tenazmente no que 
aliás era acompanhado pela Ordem de Jesus em geral. 
A esse periodo pertencem sua viagem á tribu dos Nêen
gahibas de Marajó, e sua viagem ao Ceará, chegando 
até á serra de Ibiapaba. Grandes foram os riscos e fa
digas n'estas jornadas. Foi sempre n'ellas, como em toda 
parte, rigido de costumes, desp1do de avareza, caritativo 
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e eemoler. No ~iaranhão passou sempre grandes penu
rias e dormia no chão em velha esteira de palha. 

Vieira foi nm benemerito da liberdade e da conscien
cia em pugnar pelos infelizes indígenas. A política ilo 
govern<l da metropole neste n~?gocio, como em muitos 
outros, foi vacillante e cavilosa. Ora inclinava-se para os 
}):ldres, ora para os colooos. Os proprios padres foram 
muitas vezes for·çarlos a ceder diante do despotismo rios 
captivadores. D,ahi a aleivosa insinuação de aJguns, quandn 
dizem que tambem mais de uma vez foram Vieira o 
seus companheiros favoraveis ao cauth·eiro dos selvagens. 
Não é esta a lição que sáe dos documentos da histori:~. 
Foram sim, por vezes, ob.rigados a cumprir os iníquos 
regulamentos que R ava1·eza dos colonos arrancava á fra
queza do governo do rei. Vieira procedeu em toda a 
lucta por amor dos indigenas u'altura cte um es:pirito sn
·perior, sendo afinal preso em 1661 e remettido para 
Lisboa pela canalha amotinada. 

O governo da metropole, ingrato e tacanho, probibi u 
por lei especial sua volta áquella parte do Brazil. Na 

·Europa. durante o largo periodo de vinte annos (1661 
a 1681 ), soffo·eu violento e iuju~to processo pela Inqui
sição, que chegou a mettel-o nos carceres. Foi á Roma, 
por esta raY.ào, e seu talento de orador foi aili admirado. 
Cansado de lutas e prot<'lações na Italia, tornou ao 
BrazU, indo residir na BRhia, onde morreu en• 1697 
com perto de noventa annos de ectade, dos quaes passou 
c1ncoenta em nossa terra. E' a figura n1ais alta da lit
teratura porWgneza d~pois de Camões. 

Podemos, pois, em vista do exposto, affirmar não só 
que os Jesuítas no Brazol muito influirarn no principio 
de sua formação sobre a couclucta moral, civil e polir.ica 
elos habitantes-como tambern que sem os Reus devota
dos e,forços não se teria implantado o Cathol•cismo. 

E, acreditaes, si não fôsse o Catholicisrno, que o Brazil 
seria o grande bloco de continente que vae das Guyanas 
do Amazonas ás Missões do Paraná? Acreditaes, si nãu 
fôsse o Catholicismo, que esse territorio não se teria pelo 
menos dividido em tres ou quatro immensos fragmentos 
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-um huguenote, outro hollandez, o terceiro hespanhól, 
e o quarto, apenas, brazileiro, como o somos hoje? 

Isso quanto ao territn.-io. 
Quanto á população. acreditaes que sem o Catholicismo 

tivesse sido possível fundir pelo modo porque o foram, 
em uma nacionalidade homogenea- o indígena, o portu
guez e o africano? 

Duo;irlaes de que sem a acção do Catholieismo o indí
gena tPna sido ext<>rminado pelo mais barbaro dos capti
veiros após as mais terríveis de todas as razzias? 

Dnviilaes de que a raça branca, e os seus cruzamentos, 
adquiririam nessas .otrozes correrias, nesses costUJnes de 
rapina humnn", instinctos que fariam do brasileiro o 
egual do caçador ele escravos sud•nez? 

Supponde", finalmente, si não fõra o Catholicismo, qne 
o "negro barbaro da Africa daria em pouco tempo esse 
sublime typo de resignação no captiveiro, que tanto du
rou. c só terntinou ent nos:::;os dias? 

6 . .AS LUTAS COM OS FRANCEZES 

Muitas fordm as lutas com os Francezes, cuja expul
são exigiu quasi um seculo de esforço~. d~sde os tempos 
prirnordiaes de nossa hist.oria. 

Emquanto Portugal se via a hraços co1n grande nu
mero de inin1igos no Jittoral e mares da Asu1, {Jnd.e, e1n 
1511, a sua armada c0ntava nada n1enos de uns oiteuta 
e tantos vasos, muito armadores da Bn~tauha f". tla Nor
mandia, já avesadob á navegação nas costas da GUJné, 
passavam não só á pirataria com os galeões que vinham 
da India, como a traficar nas terras do Brazil onde ad
-quiriam quasl de graça generos que nos mercados euro
peus davam-lhes grandes lucros. 

Eram preferidos pelos Francezes (de Honfl.,ur e de 
Dieppe) as paragens de Cabo Frio, onde, segundo diz 
.A. Thevet, chegaram a levantar uma fortaleza. 

Fo1 reprimido esse commercio de contrabando pelas 
expedições guarda-costas de Christovam Jacques e de 
Martim Affonso de Souza, as quas bateram e tomaram 
numerosos na.,-ios ftancezes. 
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Em França foram apparecendo idéas de fundar-se uma 
colonia permanente na America do Sul (França Antar
tica) e o Almirante Gaspar de Coligny, que tinha grande
influencia no animo do Rei Henrique II, foi acoroçoando 
o plano de formação de um nucleo ' colonial no Braz1l,. 
qne servisse de abrigo aos calvinistas contra as perse
guições religiosas. 

Da execução d'esse plano foi encarregado Nicoláo Du
rand de Villegagnon. Foram por Hendque II confiados 
a esse chefe audaz 2 navios com 80 homens, e 1 oba
lupa afim de seguir para o Brazil. 

Depois de uma pen<'sa viagem, durante a qual viram-se 
obrigados a arribar a Dieppe, chegaram os expediciona
rios á bahiª do Rio de Janeiro, conhecida entre os indí
genas pelo nome de Guanabá1·rr. ou de Nidheroy, a 14 
de Novembro de 1555. Estabele"eram-se os Francezes 
a principiO n'um ilhéo proximo á barra, onde hoje está. 
a fortaleza da JJage; mas a má loc><lidade, sujeita a in
vasão das ondas, fez escolher uma outra posição, inrlo 
para o ilhéo chamado então Serigipe (hoje ilha de Vil
legagnon), onde levantaram um forte, a que deram o 
nome de Coligny. Destinavam os Francezes o nome de 
Herwiville á cidade que fundassem na part~ continental 
da buhia de Guanabára, como capital dos estabelecimen
tos coloniaes, a que já chamavam de Ft·ança Antartica. 

Auxiliados pelos Tamoyos, que habitavam estas regiões, 
foram os Francezes vendo o bom exito da sua expedi
ção, e n'esse sentido escreveu Yillegagnon a Coligny. 
Em breve porém declarou,se a desharmonia entre a co
lonia; houve mesmo um motim promovido por um nor
mando; o castigo foi severo; o chefe foi enforcado, e 2 · 
dos principaes foram postos a ferros. 

Pouco depois chegaram reforços importantes vindos. 
de França, commandados por Bois le Comte, sobrinho de 
Yillegagnon: constavam elles de cêrca de 300 homens 
em 3 navios, 18 .Peças de bronze, mais de 30 berços de 
ferro e mosquetões, e varios mini.stros calvinistaS', entre 
os quaes sobresahia João Lery. Apezar, porém, d'esses. 
meios de acção pouco progredia a colonia, porque a das
harmonia lhe minava o desenvolvimento; além d'isso,. 
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Villegagnon ia tornando-se cada vez mais bulhento e 
despotico, principalmente depois de cartas que recebera 
de Lorena, e que tinham promovido em suas disposições 
uma mudança tal, qne mais tarde lhe valeu o epiteto 
de Caim d' America. 

O Governador Geral D. Duarte da Costa reconheceu 
a saa fraqueza para repellir os invasores, e pediu refor-
-ços á Cõrte. · 

A perrnanencia dos Francezes na Bahia do Rio de Ja
neiro era tun desgosto profundo para Mem de Sá, su('
cessor de Duarte da Costa, que aucioso esperava por 
alguns auxílios da Europa para batet·-se com elles; logo 
<J.ne chegaram os suspirados reforços. cornmandados· por 
Bartholomeu de Vasconcellos da Cunha, tratou o Gover
nador Geral de aprestar-se parr. tão ardua ernpreza. Em
<J.Uanto se faziam os preparativos, chegou da Europa o 
novo Bispo, D. Ped1·o Leitão, 9 de Dezembro de 1559, 
qne, tomando conta da sua diocese, tratou de ajudar o 
governador geral em tudo quanto estava ao seu aléance. 

Não menos empenhados se mostraram Kobrega e os 
.Jesuitas em auxiliarem Mem de Sá em tão difiicil con
junctnra; com a sua influencia em s_ Vicente puderam 
{)bter o adjutorio de um bergantim e muitas canôad, 
que dev;am achar-se nas proximid1:1des da barra do Rio 
de. Janeiro a espera' das forçue do Governador Geral. 
Chegando es1as, que orçavam em 2 náos e 8 embarca
ções menores, trazendo apenas 120 portuguezes e 140 
mdios auxiliares, preparou-se tudo para o ataque, que 
.Mem de Sá não quiz realisar sem uma intimação préYia 
para que o inimigo se rendesse; não tendo bom exito a 
intimação, começaram as forças portuguezas (15 de Março 
de 1560) a bombardear e atacar a ilha. Villegagnon não 
se achava mais commandando os invasores, porque hav.ia 
-8 ou 9 mezes retirára-se para a Europa: mas os 150 
francezes que tinham ficado, unidos aos seus alliados, os 
Tamoyos, (cêrca de 1 .000) apresenta1·am a mais heroica 
resistencia. Depois de tres dias de um porfiado batalhar, 
com as rn unições todas consumidas, e tendo exgotado 
toda a provisão d'agua para beber, os inimigos fugiram 
uns, e outros capitularam: Mem de Sá mandou arrasar 
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a fortificação, encravar a artilharia e celebrar uma missa 
em acção de gra.ças por tão assigualada v ictoria. 

Reconhecendo-se com ·forças insufficientes para deixar 
uma guarnição, que mantivesse a poss<' da 1lha tão valPu
temente conquistada, e suppondo tarnbetn que o inimigo 
se achas~e iuhabilitado para firmar rle novo a sua occu
pação, Mem de Sá deixou as aguas de Guanabára aos 
3 L de Março d'~sse mesmo anuo de 1560, e seguill para 
S. Vicente. 

Os Fr<tncezes que tinham sido batirlos na ilha de 
Villegagnon €'rn 1560, e que tinham fugido para o con
tinente, de Já vieram ma· tarde depois ela partida do 
Governador Geral para S . V1cente. Com o auxilio dos 
seus poderosos alliados, os T«moyos, e de varios com
patriotas, que traficava111 pelo Cabo Frio e mais para
gens visinhas, inclusive na propria bahia ào Rio de 
Janeiro, puderam firmar-se e fortalecer-se de novo na 
ilha de Villegagnon, e outros pontos, PXtendendo o seu 
dominio e influencia sobre o litt0ral do continente. 

A côrte de Lisboa, a pedido mesmo de !Hem tle Sá. 
mandou refo•·ços para se ac"-l,ar com um tal estado de 
co usas; esf;es auxil.iares vieram commandados por Esta cio 
de Sá, sobrinho do Governador Geral. e não seu<lo jul
gados sufficientes, reuniram- se -lhes mais alguns obtidos 
pelo Ouvidor Geral, Braz Fragozo, no E spírito-Santo; e· 
outr<>s vindos de S. Vicente. Ainda assim era palpa..-el a 
insufficiencia das forças. 

Por longo tempo se travaram com bat~s entre a~ forças 
po1·tuguezas e os Tamoyos reunidos aos Francl?zes: nem 
Estacio de Sá podia fazer retirar os initnigos dos pontos 
que OCCU})avatn, nern es.tes tinham forças suflicientes para 
desalojar os Portuguezes das suas poslções; as \antagens 
e os revezes se snccedian1, rnas Sf'tn un1 resultado deci
sivo.-Anchieta, que tir:;ha passado pelo Rto de Janp·iro, 
e que tinha presenciado o esta'do das cousas, quando 
chegou á Bahia oude ia ordenar-se, levou tudo ao co
nhecimento de Mem de Sá, que resolveu vir pessoal
mente em auxilio de seu sobrinho. 

Pouco tempo depoi~ seguiu o Governador Geral com 
o Bispo D. Pedro Leitão em uma expedição commandarba 
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por Christovão de Barros, composta de 3 galeões, 2 na
vios costeiros e 3 cara vellões; passando pelo Espírito
Santo teve o reforço do valente chefe temiminó A•·a.-i
gboia cÔn1 a su::t gente; a essas forças reuniram-se mais 
alguns auxiliares vindos de S. Vicente, e que nas proxi·· 
midades do porto do Rio de Janeiro aguardavam pela 
chegada do grosso da columna. Chegando Mem de Sá á 
barra desta cidade a 18 de Janeiro de 156'7, reuniram-se 
todas as forças expedicionaria•, e effectuaram a entrada 
do porto no dta seguinte. 19;- combinou então o Go
vernador Geral com o sohrinho darem o assalto geral 
no dia immediato, 20, em honra do Santo padroeiro da 
uova cidade . 

Executado o at:'aqu<', a mais brilhante victot·ia corôou 
as armas portuguezas. Começou o combate pela ton1ada 
do forte U:ruçú-mi?·im (junto á foz do rio Catete, anti
gatnente Ca·rioca); seguiram-se logo a tomada da ilha de . 
Villegagnon, e varias con1bates nn~ ~guas da bahia ;. 
mas a victoria final declarou-se na ilha, actualmente cha
mada do Governador, onde Tamoyos e Francezes foram 
completamente dPsbaratados. A victoria, porÓIIJ, custou 
graves prejuízos aos Portuguezes. que entrB a~ perdas 
que tiveratu, contaram o ·valente Estacio de Sá, grave
mente ferido na face por uma ftexa, do que veiu a fal
lecer alguns dias depois. 

F.m 159'7, furam tomados na Bahia dons navios fran
cezes vindos da Africa, e em Serg•pe um outro onde fo
ram aprisionados 116 trijJOlautes. 

Na Parahyba, trezentos e cincocnta francezes inyesti-
ram o forte Cabedélo apenas defendido por vinte homens 

' e cinco peças, sem comtudo delle se apoderarem; o seu 
commandante, qual Leonirias nas Thermopylas, falleceu 
nesta defeza, succedendo João de Mattos Cardoso. 

A conquista do Rio-Grande do Norte foi real1zada em 
1597 por Manuel Mascarenhas, capitão de Pernnmbuco. 
que construiu o forte dos 'Tres Reis Ma_qos sobre os re
cifes que ficam á entrada do rio, e delle fez entrega a 
Jeronymo d'Aibuquerque. 

Não fui com poucas difficuldades que os conquistado
res conseguiran1 al1i se estabelecer, pois qui?J us índios 
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potiyuares, de parceria com os francezes, a isso se op
puzeram; mas J erony mo d'Aibuquerque auxiliado pelo 
chefe Sorobabé e outros venceu-os firmando ahi o domí
nio hespanhól; em seguida fundo u á margem dí"reita do 
rio e á meia legua distante da barra uma povoação a 
que chamou Natal. 

Os francezes, sempre repellidos, foram se encami
nhando para o norte, e ·a Guyana Franceza, situada na 
extrema septentril)nal do nosso continente, é, em nossos 
dias, um testemunho da pertinacia desses filhos da Gallia. 

Em 1594 Jacques Riffáult e Carlos tle Vaux, arma
dores de Dieppe, chegaram á "ilha do Maranhão, lançaram 
nella as bases de um estabelecirneo.to e, seguros do 
apoio do gentio, voltaram á França, onde conseguiram 
equipar tres náos que, sob o commando de Daniel de la 
Touche, sen hor de La Ravardiér<', chegaram ao porto do 

·Maranhão em Março de 1612. Escolheu Ravard1ére para 
·assento da colonia uma chapada á esquerda du purtu e 
deu-lhe o nome de S. Luiz, em honra de Luiz XIII, rei 
de França. 

Tratando Jeronymo de Albuquerque. poucos mezes 
depois, em 1613, de desempenhar a comm1ssão de que 
fôra incurnbido, partiu para o nurtP, fundou u1na povoa
ção, a q:.~e denominou N. S. do Rosario, na bHhia das 
Tartarugas ou Jararacóara. De volta a Perna1nbuco, foi 
Jeronymo de Albuquerque incumbido de expulsar os 
f rancezes do Maranhão, commissão que galhardaruente 
desempenhou a 19 de Novembro de 1614 derrotando com
pletamente La Ravardiére. que propoz um armísticio 
por um anno. emquanto chegassem novas ordens dos 
respectivos governos; mas nesse mesmo anno recebendo 
Albuquerque uma reforço trazido por Francisco Caldeira 
Castello Branco obrigou o chefe francez a entregar-lhe 
o forte de Itapary ou de S. José, e a comprometter-se 
a partir no fim do anno prescripto. 

Chegou, porém, em 1615 ao Maranhão com o titulo 
de governador geral da armada e com autoridade supe
rior á de Albuquerque, Alexandre de Moura, que forçou 
os francezes a retirarem-se. 
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A guerra de successão da Hespanha proporcionou fa
voravel ensejo para os francezes renovarem suas tenta
tivas de conquista sobre o Brazil. 

A 11 de Setemb•·o de 1710, sendo Francisco Castro 
de Moraes, governador geral do Rio de Janeiro, Carlos 
Duclerc, official da marinha franceza, desembarcou em 
Guaratiba com uma força de 1.000 soldados, e avançou 
para a cidade do Rio de Janeiro, onde entrou . a 19 de 
Setembro. 

Accossado por paisanos e estudantes armados, Duclerc 
retirou- se para um trapiche, chamado trapiche da Ci
dade, e ahi capitulou, entregando-se prisioneiro cotn 
todos os seus. 

O governador Castro de Moraes só depois de uUimada 
a peleja foi que moveu-se com as forças do campo do 
Rosario, tendo mandado disputar o passo ao inirnigo seu 
irmão Gregorio Castro de Moraes, que nobremente cam 
no campo da acção. 

Na noite de 1b de Março de 1711 foi Duclerc assas
sinado. Renato Duguay- Trouiu, tomando por pretexto a 
morte de seu compatriota, fez-se ao mar com uma es
quadra de 18 vasos para atacar a cidade do Rio de Ja
neiro~ e a .12 de Seten1bro conseguiu, graças á inepcia 
do pus;lanime governador Castro rle Moraes, tomar a 
ilha das Cobras, que foi Jogo abandonada. Em seguida 
desembarcou no Racco do Alferes, occupou a Bica dos 
l\Iariuheiros e as linhas dos montes de S. Diogo, da 
Gamboa, e da Conceição, havendo ap~nas alguns comba· 
tes parciaes, uos quaes ainda Bento do Amaral Gurgel 
:í frente dos estudante,, deu no>as provas do seu valor 
e heroismo. 

Castro de Moraes, covardemente fugiu da cidade com 
toda a tropa e todos os habitantes, dando assim occas1ão 
a que os Jraucezes tomassem uo dia 22 de Setembro a 
cidade, saqueando as egrejas e as casas e fazendo avul
tadissimo esbulho, e para cumulo de vergonha o mesmo 
governador, sem esperar soccorro com que devin contar, 
vnltou de Iguassú para onde fugira, e ajustou com Du
guay-Trouin o resgate da cidade por seiscentos e dez mil 
cruzados em dinheiro, cem caixas de a•sncar e duzentos 
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bois, concor-rendo para pagar tão avultada somma não só 
os cofres do Estado, mas tambem os dae corporações 
religiosas e diversos particulares. Antonio de Albuquer
que Coelhc> de Carvalho che~ou de Minas com poderoso 
soccorro, mas já encontrou firmado esse asqueroso con
tracto e Duguay-Trouin, que ainda se demorou no Rio 
de JaneÍro algumas semanas. saiu emtim com a esqua 
dra a 1:), de Outubro de 17 tl, perdendo no mar o me
lhor das riquezas que levava. 

Mais tarde, tendo o principe regente declarado guena 
á França pelo seu manifesto de 1.0 de Mai'o de 1808, 
ordenou no mesmo,. anno ao coronel J\'lanuel Marques que 
fosse conqmstar a Gayana Fra nceza, e este fazendo-se á 
vela do Pará em Novembro de 1808 obrigou em Ja
neiro do anno seguinte ó general V ictor Hugues a ca
pitular. A •tueda, porém. de Napoleão firrYJou a paz en
tre a8 nações da Europa, e pela convenção de 28 de 
Agosto de 1817 determinou-se a entrega da Cayenna 
aos Francezes, ficando provisoriamente os limites com o 
Brazil pelo rio Oyapoc, reservando-se os limites defini
tivos para um ulterior ajuste. ( ') 

{1~ 56 a dez de Abril (le 1897 r.ssignnram no Rio de Janeiro o j.,:"nverno fran
cez e o brnzileiro um trntado pelo qmtl "'n.-~n:regan~m o Conselho FL'de•·al Sui~:~so de 
fixar ag fronteiras d9 Brãzil e da Guyana J<"ranceza por umn decisào urbitl'tll, mas 
obrigatoria e inappellayeJ. O nrbit:ro devia dcclanu· qnal er.a. o t•io CJ.IIe no t.l'n.tftclo 
de Utrecht foi i udicudo com o nome dl! Oyapoc ou Vicente Pi,zon. O Bl'!u:il sus
tentnva que esse rio era o que entra no mur ao oéstc do c.-~bo de Ot·ange, a Frauça, 
que era. o ..c\raguary. Quanto á fronteira intel·ior, o Bra~il pretendia que ella ficava 
no par:lllelo 20724', que, p:u·tin.!o do 0y;tpoc7 vae terminnr na frontei.:1 da Guyana. 
hollandeza. A Frnn.;:a, pe lo contrar:io susLentfl'"'a que esse limi•-e devia pa.rtil· da 
fonte principal do braço · principal do .Arngu:u·y e continuar a oést.e pn.rallelamente 
ao Awao..:onas, até encontrar a mnrgcrn esquerda do Hio Branco, e dahi acompa
nhar essa marge.~:n até o paruill!lo que passa pelo ponto extc•·no dus. mout.anl:m11 do 
Aea.rnhy. 

A t:roc": rias ratificacõe't efiectuou-s(> no Rio àe Jane~ro a seis de Agosto de 
1898; e a 01t" de Seten1lll'o do mesmo u1uto o Conselho FtJderal, a pe.-l1do dos dous 
gov.-.·nos, n.cceltou II;JSS!L deHcn.da miss.:\o. Nomeado para defender a ca~Hia do Bnl.
zil) apresentou o barão do Rio Brnnco suas credcnc.iacs ao presidente da Confede
ração Helv~tica a seis de Abril de 18g9. Omittindo as particularidado~os do pro
cesso, damos rrqui integrulmfolnte a ultima conclusão da 

Sentença.- "1) C(miorme o sentido do Art. 8." do Trata.do de Ut1'echt, o 
1-io Japoc ou V•cente Pinzon é o Oyapoc que desembocu. immeàiatamcnte a oéste 
ao Cnbo do Orange e que por seu tb;.Jw-cg fórm;L n linha lindeirn. 

"2) A pnrtir da c.abec(Jira prlncipal deste rio Oyapoc até á fronWir:;1. bollan
dezfl a linha de divisão das :Lguas da bacia do Amazonas, que nesta região é cons
t-itu-icla em quasi tot.alid~t.do~;J pehL Unha do fastigio da serra de 'l'umuc-Humac, fôrma. 
o limite interior . '' 

"Assim assentado em Bar11a em no.!HH\ sessão de 1.<> de Dezembro do 1900J' 
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Em Novembro de 1871 foi entregue a Caye::ma pelo 
governador João Severiano Maciel da Costa, depois Mar
quez de Queluz, ao conde Saint-Cyr, governador nomeado 
por Luiz XVIII, rei da França. 

Err1 resumo: 
Os Fraucezes, expulsos do Rio de Janeiro, abrigaram

se em Sergipe; expulsos de Sergipe, abrigaram-se na Pa
rabyba; expulsos da Parahyba foram, succe8'>ivamente, 
para o Rio-Grande do Norte, Ceará e Maranhão-e, ainda 
expulsos, fixaram se .por fim na Guyana. 

7. AS LUTAS COM OS INGLJJ: ZES 

O primeiru inglez, conhecido, que veiu traficar no Bra
zil, foi H'illiam Rawkins de Plyruouth, o qual no seu 
Paul o{ Plymouth, navio de ~50 toneladas, fez Juas 
viageus: uma em 1530, ontra em 1532. Pelos annos de 
1540 praticavam o commercio no Brazil varios mercado
res de Southam1 ton. Dizem qt~e um certo Pudney da 
mesma citlade veiu á Bahia em 1542, construindo um 
forte não le>nge da morada do Caramurü. Relatam egual
mente que pelos annos de 1567 tentaram diversos in
glezes estabelecer-se na Parabyba do Sul, donde cinco 
anu•JS depois, desalojados pelos portugnezes, fugiram, os 
que escc.rparam, para o sertão, e delles nunca tnais se 
recebeu noticia alguma. 

Tratou em 1579 de occupar algum ponto do nosso 
p>tiz uma esquarlra ingleza, que se dispersou não longe 
da costa, salvando se apenas diversos homens em uma 
lancha. Alguns destes foram mortos, antros presos _pelos 
portuguezes. Menciona-se tambem a viagem do Minion, 
navio que a pedido de João Whithalt. inglez, casado e 
domiciliado em S Vicente, vein de Londres a Santos, 
onde, recebido com agrado, carregou notavel quantidade 
de n1ercadorias. E•n seguida, porémf á união de Portugal 
com a Hespanha, as visitas dos jng·lezes ao Brazil não 
podiam deixar de assumir um caracter hostil. 
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Pouco depois de 1582 demandou a costa do Brazii 
uma expedição ingleza, destinada ás Indias Orientaes e 
á China, debaixo das ordens de Eduardo Fenton. Apor
tando a São Vicente, foram visitados por José Doria, 
sogro de Whithall, e por mais dons principaes do logar. 
Estavam consu ltando sobre o meio de obter audiencia do 
governador e tomar refrescos, quando appareceram tres 
embarcações de Flores Valdez, que immed iatamente os 
aggrediram. Rompeu o fogo ao cahir da tarde, conti
nuando emquanto durou o luar. Um dos navios bespa
nhóes foi a pique, mas, no dia seguinte, ganhando os 
ioglezes o ven to, fizeram-se ao largo. Fôra Valdez, infvr
mado da vinda dos inglezes por um navio hespanhol, que 
Fenton apresára, deixando-o pouco depois em liberdade. 

Roberto Withrington-sarpou para o mar do Sul t1·es · 
annos depois da volta de Fenton, e em virtu<le das in 
formações recebidas de dons cba ..-e<~os portuguezes, ca ptu
rados na foz do Prata, concebeu a esperança de tomar 
a Bahia para a (\ual se dirigiu sem demora. Como a cidade 
estivesse desguarnecida, quando appareceram velas inimi
gas, mandou Chl'istovam de Gouvêa, visitador dos jesuítas, 
chamar os indios convertidos dos arredores, que com 
seus arcos salvaram a capital do Brazil cobrindo-lhe as 
immediações. Comquanto: pois, os juimigos entrasse1n no 
porto, e bombardeassem S. Salvador, não se aventuraram 
a desembarcar. Lo'go acudiu Christovam de Barros, que no 
pnmeiro rebate estava ausente, e organizou de prumpto 
uma flotilha de barcaças ás ordens de Sebastião de Faria . 
Demoraram-se os inglezes seis semanas assolando o Re
concavo, e tent11ndo um assalto sobre a ilha de .Itaparíca, 
mas foram afinal repellidos e obrigados á retirada. Tor
nou-se nesta occasião notavel uma mulher, que desde 
Itapoan correu em defeza da patria a cavallo com lança 
e adarga. Occorreu este facto durante a administração 
da Segunda Junta. F r. Vicente diz que se deu-pouco 
tempo depois de começa.-ern a gove1 na.- o Bispo € Oh.-is
tovam de Bar.-os. 

Cavendish já déra uma volta em roda do mundo, pra
ticando em toda a parte as mais horríveis crueldades, 
quando emprehendeu uma segunda viagem, porém sem 
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provisões ~ufficientes. Mandou, por isto, adiante dous 
navios procurar mantimentos na costa do Brazil, ás or
den8 do vice-almirante Cook, o qual, surprehendendo a 
população de Santos á missa, a reteve presa o dia in
teiro na egreja, e matou o unico homem que ousou oppôr 
alguma resistencia. Em Jogar, todavia, de buscar pro
visões, entregaran1-se os ingJ_ezes á crapuJa, esquecendo-se 
do povo fechado na egreja. Fugiram então os moradores 
para os mattos com todos os moveis de algum valor. 

Passados oito ou dez dias, chegou Cavendish, achando 
uma praça sem habitantes e sem mantimentos. Offere
ceram-lhe os selvagens a sua alliança com a condição de 
expulsar os portuguezes e guardar para si as terras, 
offerta que o almirante declinou, porque seu alvo não 
era a conquista. Como. os colonos recussassem volver 
para seus lares, posto que convidados em nome de D. 
Antonio de Portugal, incendiaram os corsarios S. Vic<'nle, 
e seguiram para o Estreito, cuja entrada os ventos lhe 
probibiram, dispersando a frota. Só Cavendish regressou 
para a costa do Brazil; porém, dos 25 homens que en
viou a tres leguas de S. Vicente roubar mantimentos, 
nenhum voltou, porque os índios mataram todos, excepto 
dous que levaram prisioneiros a Santos, entrando na ci
dade em triumpho com as cabeças dos mortos. 

Pouco depois fez Cavendish juncção com o Roebuck, 
um dos navios da sua desditosa esquadra e , continuando 
a costear, assolou por toda a parte casas e plantações. 
Ellcarregou-se, por ultimo, um portuguez, que em breve 
penduraram na verga, de metter os dous barcos dentro 
dn barra do Espírito Santo. Entraram nesse porto com 
duas lanchas; combateram com valor; soffreram perdas 
muito graves, sendo urna dellas a do capitão Morgan, e 
furam afinal repellidos pelos colonos. Depois desta mal
lograrla tentativa, deixou Cavendish a costa do Brazil, 
rnorrendo de pesar e de molestia ua viage m para a patria. 

Jayme de Lancaster, 1595-partiu de Londres á frente 
de tres navios com um tal Barker como vice-almirante. 
Apresaram na altura do Cabo Branco 24 navios hespa
nhóes e portuguezes, dos quaes levaram cinco. Soube
ram dos prisioneiros que um grand~ galeão, de volta da 
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India, nanfragára na costa de Pernambuco, achando-se 
toda a riquíssima carga armazenada no Recife. Navega
ram, pois, para a Ilha de Maio; uqiram-se ao pirata in
glez Venner, e dirigiram-se sobre Pernambuco, onde 
chegaram pelos fins de Março de- 1595. . Entraram no 
porto á viva força, não obstante a energica resistencia 
dos nossos, que tiveram de .retirar-3e para Olinda. 

Fretaram tres embat·csções hnllandezas, surtas diante 
da cidade. e mais cinco pertencentes a piratas francezes 
que appareceram pouco depois. Baldearam toda a carga 
do galeão para bordo de quinze navios, fazendo-se atinai, 
de vela caminho da Inglaterra. O trabalho da baldeação 
exigiu o espaço de trinta e quatro dias, durante os quaes 
guardaram estes ladrões estricta disciplina, não fazendo 
pilhagem alguma sobre particulares. 

Aconteceu, emquanto transferiam a car·ga, en~rar no 
porto um navio com 40 portuguezes, e nns 180 negros 
de Guiné. Apresando a embarcação, deixou Lancaster ir 
livres os negros, e obrigou os porLuguezes a trabalharem 
no carregamento. 

Hostilisados pelas forças de Olinda, viram-se afinal 
obrigados a retirarem-se, soffrendo grande perda de gente 
pelo fogo de um forte construido pelos Pernambucanos, 
e por uma emboscada em que cahirarn, quando quize
ram perseguir aos da terra. 

Essas foram as ultimds tentativas dos Inglezes . contra 
o Brazil, e não continu><rarn com taes expedições talvez 
seduzidos pelas deslumbrantes promessas de Sir 1Valter 
Ralelgb em relação a um Eldorado na parte septentrio
nal da America. 

8. AS LUTAS COM OS I-IOLLANDEZES 

Em luta contra a Hespanba, resolveu a Hollanda or
ganisar uma comp11nhia, com elevado capital e largas 
concessões do governo, e por este protegida com o du
plo fim de apoderar-se dos transportes que levavam á 
Hespanha as riquezas auferidas de suas posst>ssões no 
continente americano e de apossa,-se de alguma região 
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pertencente a o dominio he~panhól. Tomou essa compa
nhia a denominação de lndias Oecidentaes, em oppo•i
çào a uma outra, a das Indias O•·ientaes, que, desde 
annos anteriores, funcciona>a , causando grave~ prejuizos 
á Hespanba, principalmente na Asia. 

Resolvrda pela direcção da companhia · a invasão do 
J3ra7.il, preparou-se uma eec1uadra que, em Janeiro de 
1624, fez- se ao mar. 

A esquadra tinha por almirante a ,Tacob \Vill ekens, · 
por vice-almirante a Pieter Pieterszoon H~yn, e, com o 
encargo de commnodar as tropas e governar os pai ze s 
que se fo ssem conquista ndo, J ollan van D01tb . 

Recebera a I-Iespanha aviso da expediçi'iu; a propria 
Infanta D . Izabel, gover·nanle dos Paizes Baixos, p r eve- • 
nin-a , mas o go,·e rno do Cond e Duqu e de Olivares nada 
fez para repellir o inimigo. A 8 de Jl.faio de 1624 os 
navios bollandezes ancoraram na bahia de Todos os San
tos, menos o n avio d e Johan van Dorth, que, na altura 
de Cabo Verde, se separara do resto da esquadra. 

A ciri;•d e estava indefeza; os prepnrativos feitos por 
Mendonça FLntado foram rnu ti li ~ados pel a demora dos 
im·asor es e pelo bispo D. Marcoe T eixeira que, por um 
zelo ca rita tivo mal entendido, fez com que as força s se 
di spersasse m. Facil foi, p01s, a conquista della, sendo 
Mendonça :Furtado preso no palacio, depois de ter opposto 
aos invasnres a ma is ten'áz res is tencia, e re 1nettido para 
a Hollanda, ond e só obteve liberdade em 23 de Novem
bro de 1626. Van Dorrh tornou logo conta do governo 
e, re pu tando firmado o dominio hollandez no Brazil, in
convenientemente fez retirar diversos contingentes da 
esquadra . 

Entretanto D. Jl.farcos T e ixeira, qll e fôra escolhido in
t erina.-nente para dirigir a administra ção e a guerra, pre
parava forças e M <ithias de Albuquerque enviava de Per
~uunlmco, sob as ordens de Francisco Nunes Marinho, 
g ran des soccorros. 

L ourenço Cavalcante e Antonio Cardoso, encarregados 
pelo bispo da direcção d a resistencia, puzeram a cidade 
-ern sitio, e, com o re forço de Marinho, conseguiram as 
maiores >antagens. Vau D ortb caiu em uma embos-
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cada, sendo morto pelo capitão Francisco Padilba. Allert 
Schouten morreu tambem pouco depois, e Willem Schou
ten, seu irmão e successor no con1mando, produzia dC's
contentamentos pelos actos 1·epTovados que praticava. 

Nesse ent~etanto D. Francisco de Moura, natural do 
Brazil. chegou da Europa, despachado com o titulo fie 
Cl>.pitão-mór do 'reconcavo, para tomar o cornmando das. 
tropas, e pou co depois delle chegou egnalmente uma es
quadra hespanhola, commandada por D. Fradiqne de To
le<lo Ozorio, marquez de Valduega. Estabelecidas as 
commnnicações com as forças de mar e terra, comple
tou-se o cerco dos invasores que foram coagidos a capi
tular no dia 30 de Abril de 1625, sob condição d<J Hans 
Ernest Kyff, que era então o commandante dos sitiados, 
voltar para a Hollanda com as suas tropas em navios 
para esse fim concedidos. 

Ao tempo que a esquadra de Fradique chegava á Ba
hia, o vice-almirante Pieter Heyn atacava a capitania do 
Espírito Santo, fazendo saltar na villa tresentos solda
do~, que foram repellidos, graças ao inesperado auxilio 
que trouxera do Rio de .Janeiro Salvador Corrêa de Sá. 

A pós a restauração da Bahia, retirou-se D. Fradique 
de Toledo Ozorio, passando o governo a D. Fr·ancisco· 
de Moura que ao fim de um anuo, entregou-o por seu 
turno a Diogo Luiz de Oliveira, conde de Miranda (1626). 

Persistindo em atacar o Brazil organisou-se na Hol
landa uma nova armada e essa mais formiclavel. Nella 
vinham Hendrick Corneliszoon Loncq, como commandante 
geral, Pieter· Aclriaanszoon, como almirante, e D1ederik 
vou 'Veerdenburch, como general das tropas da expe · 
dição. 

Ainda desta vez foi a côrte de Madrid avisada em 
tempo,' e Mathias de AlbnquBrque; que ahi se achava 
então, recebeu ordem de voltar para Pernambuco, pro 
ver a to dás as necessidades e levantar fortificaçôes; e, 
pàra acudir a uma defeza energica, deu-lhe a côrte um 
auxilio ridicnlo. 

Aos 15' de -Fevereiro de 1930. a armada hollandeza 
rompia fogo contra a cidad~> de Olinda, ao mesmo tempo 
bue Weerdenburch desembaroava com tres mil homens 
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'llO Páu Amarello, marchando na madrugada de 16 sobre 
~quella cidade, tomando-a depois de ter batido na pas
sagem do Rio Doce a Mathias de Albuquerque, que no. 
bremente lhe disputou o passo. Conquistada Olinda, di
rigiram-se os Hollandezes contra o Recife, povoação que 
conquistaram, apezar da heroica resistencia que lhes op
poz o bravo capitão Antonio de Lima. 

l\lathias de Albuquerque, tendo fundado um arraial 
bem furttficado, que recebeu o nome de Bom Jeyus, creou 
.as famosas companhias de emboscada, de uma das quaes 
foi capitão o celebre inrlio Poty (Camarão), depois co
nhec-ido por Antonio Philippe Camarão, e só assim poude 
conter os hollandezes. 

Em 1631 chegaram successivos reforços aos hollande
.zes, que nem assim puderam tomar a ilha de Itamaracá, 
que foi corajosamente defendida pelo capitão Salvador 

· Pinheiro. 
Tendo a côrte de Madrid recebido noticia, de que na 

·Hollanda se equipava uma esquadra que de..-ia sahtr para 
o Brazil sob o commando de .tl.drien Jansen Pater, appa
relhou uma outra commaudada por D. Antonio Oquendo, 
que, chegando á Bahia a 13 de Julho df' 1631, a 3 de 

,.Setembro seguiu para o norte, e a 12 encontrou a es
quadra de Pater, com a qual travou renhida batalha, 
resultando a derrota do bravo almirante hollandez. 

Oquendo. depois de deixar na Barra Grande um con
tingente de mil soldados debaixo das ordens do general 
conde de Banhuolo, voltou para a Europa. 

Os hollaudeze" concentraram suas forças no Recife, in
·cendiaram a cidade ele Olinda a 23 de Novembro de 
1631, e foram rechaçados de alguns pontos que preten
diam tomar. A sorte da peleja mudou, porque Domin
·gos Fernandes Calabar, natural dEI Porto Calvo, bravo e 
intelligente, deixou o campo portuguez, onde sempre 
houvera gnlhardamente batalhado, e passo.u-se no dia 20 
de Abril de 1632 para os arraiaes hollandezes. Guiado 
por elle, Weerdenburch a 1.0 de Maio de 1632 toma a 
v•lla de Ignarassú: e o major Schkoppe, ataca em Ja
neiro de 1633 o forte do rio Formoso, e toma-o, depois 
<levois da mais heroica resistencia. Ainda nesse anuo, 



- 72-

Calabar leva o general Rembach. successor de Weer
deuburch na rlirecção da guerra, a atacar o posto dos 
Afogados, além do Capebenbe; sotfre, porém, um grande 
revez induzindo o general hollandez a cahir sobre o 
Campo Real do Dom Jesus, ficanrlo Rembach morto nC> 
campo. Segismundo von i:ichkoppe toma o commando 
das twpas, e guiado ainda pelo in trepido Cala uar, apo
deron-se dos Tres Reis M agos e dos portr .s do cabo de 
Santo Agostinho. 

Matbias de Albuquerque, desanimado pelas con tinull
das derrotas · que soffriam os seus, reBol>eu retirar-se 
para Alagôas, afim de reunir-se a Bagouolo, qne para 
lá S'l dirigira . depois da perda de Porto Calvo, aguar
dando mais propicies tempos. 

Tinha Mathias de Albuquerque de passar perto de 
Purto C:~lvo, e ad1ando-se ahi Calabar e o chefe hollan
dez Picard com insignificantes forças, offereceu-se a este 
Sebastião do Souto para ir explorar o campo de Ma
thias de Albuquerque, com quem se entendeu contra os 
hollandezes, e de volta tanto depreciou as força s brazi
leiras, que Picard e Calabar deram -se pressa em a ta
cal-as. Travada a pel~ja, foram os hollandez~s forçado s 
a capitular, e Calabar, Íi? ito prisioneiro, enforcado no dia 
22 de Jnlh u. 

Continuou a luta , com alternattYas de suceesso por 
parte dos hollandez~s, até que em 1640 foi obrigado D. 
J oão IV pelas c trcumstancias a contemporizar com a Hol
landa, e a f<>zer com esta uma alliança offensiva e defen
siva contra a Hespan ha, e um annistic10 de 10 a11nos. 

Entretanto, de parte a parte, o armistício deixou de 
ser cumprido. Os hollanrlczes, á sorrelfa, foram conti
nuando as sua~ conquistas para o norte até o Maranhão 
e para o s ul até o rio Sergipe. Por seu lado, o governo 
portuguez, fingindo nos actos ~>fliciaes r econhecer o do
mínio h.ollandez, ia á socapa auxiliando os brazileiros 
contra .esse · dominio. 

Assim, animados secretamente pela metropolP, André 
Vi dai fie Negreiros, João Fernandes Vieira e outros co
meçaram a propaganda pelo interior, levantando as po
puiac;ões contra os dominad01·es extrangeiros. 



-73 -

A insurreição pernambucana abriu uma série de lutas 
por espaço de nove annos: aos seus homens, que se di
zitun os -independentes, reuniram-se os famosos guerri
lhetros Camarão, H. Dias e outros. Depois de um sem 
numero de escaramuças e combates pa1·ciaes, taes como 
o do Monte rlns Ta.bocas, trava-se a primeira batalha dos 
Gararapes, (l9 de Abril de 1648) onde foram mais de 
quatro mil bollaudez~s batidos pela metade em numero 
de brazileiros, que occupdvnm urna estreita passagem. 
O general Segismundo Schkoppe retirou-se ferido. 

O sitio de Remfe obrigou os hollandezes a uma · uoya 
sortida com o coronel Van den Briucke, que atnanheceu 
o dta 19 de Fevereiro occupando o alto dos Gararapes, 
vendo o exercito pernambucano a don1inar egualmente 
uma altura fronteira. Ao meio-rlia trava-se a batalha 
que dura até á noite; o commandante hollandez n1orre· 
na acção e o seu exerClto é den·otado perdendo muitos 
prisioneiros e ,.t;oda a ar·tilbaria U~49). 

Essa victoria não decirliu rios acontecimentos fnturos. 
A I-Iollanda, preoccuparla com a ::ma guerra contra a In
glaterra, abandonou as conqrristas do Bra:~.il aos seus 
proprios destinos. 

Com quanto .rvictoriosos, os pernambucanos não cogi
tavatn ainda de apossar-se do Recife; mas continuaram 
a luta com grande fel1cidarle em outros pontos até que, 
cinco annos depois, en.1 16õ4f os hollandezes abatidos 
cederam e capitularam, assig.nando o accôrdo da campina 
do Taborda. pelo qual abandunavarrt o paiz e as annas 
e se concedia a amnistia aos portuguezes e a todos os 
que v"·wm sob a jurisdicçãu bollandeza. 

A victoria foi obra exclusiva dos patriotas. O gm·erno 
portuguez não pourle prevalecer-se d'ella para impor con
dições, o que era impossivel. pois a Hollanda conservava 
ainda a supremacia no Industão e no Atlantico com as 
S\laS poderosas frotas. 

O tratado de paz com a Hollanda só foi assignado em 
Haya em 166 t, sendo rei de Portugal Affonso VI; por 
elle a Hollanda vendia caro as suas conquistas, obtida a 
restituição da artilharia, garantia de liberdade religiosa 
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e favores ao commercio hollandez, e cinco _milhões de 
c ruzados de indemnisação. 

Cumpre dizer, ao t erminar, que não foi inteiramente 
improficuo para o Brazil esse longo .Período de 24 annos 
de rlominio hollandez: a industria e o commercio desen
volveram- se, porque os proprios invasores encarregavam
se de levar ao estran g eiro os generos do paiz (assucar, 
aguardente, tapioca, fum o, etc.), tornando-os mais procu
rados;- fioou senrlo mais exncto o oonhecimento das 
capitanias do Norte e do seu littoral, não só · pela s viagens 
marítimas repetidas, que se faziam , como pelas estradas 
e caminhos que pelo seu interior S!J abriam em virtude 
de marchas, contramarchas e mais movimentos b ellicos, 
que succediam-se em tão dilatada guerra. 

A.lém disso os prop rios Hollandezes durante a sua 
· estada no Brazil construíram 464 ca sas, sendo a maior 
pnrte de sobrado, 2 palacios, 2 pontes importantíssimas 
(uma da ilha de Antonio Vaz ao Recife, e outra da m,esma 
ilha ao contin ente}, 18 fortalezas. das quaes ainda restam 
as <,lo Brurn ( Bruyn) , Cinco Pontas, Itamaracá e Reme
dias, na ilha d e Fernando, além de muitas outras obras, 
a que a aoção do tempo já tem posto um fim inevitavel. 

Quando Mauri oio de Nas sau veio para o B~azil, não 
trouxe un icamente tropas p::ua s ujeita•~ e conter o paiz,. 
netn veio com miras d e locuple tar-se, ou de entregar-se 
a urna falsa ostentação. A ilha de Antonio Vaz transfor
mada em urna bonita cidade (Maur i cia) , attesta ainda 
h oje as vistas ht.rgas d e tão habil administrador, que, 
para estudar e tornar conhecidas as riquezas do Brazil 
h olland ez, trouxe os naturalistas Piso de Leyde e Mar
graff, o hi storiador Barl cnus, o Ji lerato Francisco Plante, 
o orchitecto Pieter Porter, e p intores que tinham estu
dado na escola flamenga, já então ce lebre na Europa. 
Quanto á parte industrial, os Hollandezes meltwraram 
muito o s erviço e o machinismo dos engenhos de a ssucar; 
como engenheiros, realizaram e encetaram obms ainda 
não emprehendidas até áquella época no Brazil, taes como 
o alteameuto do~ recifes, junto ao Forte do Mar, em 
Pernambuco. 
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9. AS LUTAS COM OS HESPANHÓES 

Para acabar com as duvidas sobre o direito que a 
Corôa de Portugal julgava ter sobre a margem esquerda 
do Prata, mandou o príncipe regente D. Pedro ao mestre 
de campo D. Manuel Lobo, quando o nomeou governa
dor da cápitania do Rio de .Janeiro (8 de Outubro de 
167B) que perto da ilha de S. Gabriel ou em qualquer 
outro ponto conveniente, nas visinbanças de Buenos Ay
res, fundasse uma colonia, que s.o:rvisse de limite ás 
possessões portuguezas na America. Depois de ter tomado 
posse do seu governo l9 de M~io de 1679), ao qual fica
vam tambem suj eitas as capitanias do sul (12 de Novem
bro de 1678), afim de melhor poder executar as ordens 
que trazia, partiu D. l'fianue l Lobo para a villa de San
tos em Outubro de 1679, e seguiu em Dezembro pars 
o Rio da Prata com uma exped!ção de 7 navios, levando 
4 companhias de 200 homens, diver~as famílias de col<>
no:,, e muitos operarias. Para os aprestos expedicionarios 
tinha D. Manuel Lobo sido ajt1dado pelo eapitão-mór de 
S. Vwente, Diogo Pinto do Rego, e por Jorge Soares de 
Macedo, que para tomar parte na expedição, deixara o 
seu logar de e~carregado superior das mmas. 

Chegando á embocadura do Rio da Prata defronte da 
ilha de S. Gabriel a 1,0 de Janeiro de 1680, ahi ancorou, 
e foi dando prindpio á funrtaçào da fortalezp. e da Colo
nia do Sacrame?tto, que, dur8nte quasi um secnlo, deYia 
servir de pomo Je discordia entre as Corôas de Portugal 
e de Hespanha. Não pudPram os Hespanhóes tolerar um 
tal estabelecimento em paragens que consideravam da 
sua propriedadp, remontando ás disposiqões do celebre 
Tratado de Torsedilhas (7 de Junho de 1494), embora 
em rigor foHsem do dominio de Portugal, já pelas explo
rações porLugnezas de Christovam Jacqnes (1503); até o 
Cabo das Virgens, na entrada do estreito hoje conhecido 
pelo nome de Magalhães, já pela posse tomada por Pero 
Lopes de Souza em 1531, tendo fincado marcos com as 
armas de Portugal pelo Rio ela Prata acima até o Esteira 
de Carandins. 
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O governador do Paraguay. D. Fdippe Rey Corbelon, 
-e o Conselho de Buenos-.Ay•·es representaram contra a 
fuudação da n<Jva colouia á Côrte de Madrid, que, não 
obtendo solução defimtiva do principe regente D. Pedro, 
e rlo seu secretnr1o d'Estado Pedro Sanches Farinha, por 
inLermedio do ministro hespanhol, o Abbade Maserat( 
ordenou ao governador el e Bnenos-Ayres, D. José de 
Garro, que á força expellisse os invasores. D. José de 
Garro preparou-se para atucur a culon1a. 

Não valeu a D . . ManuP.l Lobo respo nder ao emissario 
-de D. José de Garro, fundamentando o dire1to de esta
belece r 11111a CO!onia em territor10 QeSJ)CCUpado, maS SU

-jeitfl á corõa de Portugal, como se deprehendia, além de 
outros titulas. de nma carta geographiCa teita em Lisboa, 
-em 167 8 por João Te1xe;ra .Aibornóz, carta que e~tendia 
es"e Lenitorio, de direito de Portugal, por cêrca de 300 
leguas rl esde a f,,z do Prata até 1'11cuman. 

D. José de Garra mand o u ~ ntãn um corpo de exercito 
com 4,500 hotnens de tropa s regulares, milicianos, e in
dios, sob as o•·dens do ::oestre de campo D. Antonio de 
Vera l\Iuxica atacar '-' colonia. A 7 de Agosto d'esse 
mesmo anno de 1680, depois da mais beroica resistencia, 
foi a praça tomada de assalto e arrasada, escapando da 
guamiç!io, com vida, apenas dez pessO!lS, entre ellas o 
proprio D. I\'lanuel Lobo e Jorge :Soares de i\1acedo, que 
cain11n prisioneiros. 

Chegando essas not icias á Eurvpn, é f<tCil jmaginar-se 
a indign ação, de que apossou-se o Priucipe D. Pedro, 
que dispunha-se a romper em guerra· contra a Hespanha, 
quanclo por inter medio do Duqu e de Giovenazzo, man
dado a toria a pressa, a Côrte de Madrid proniJHificou-se 
a dar quantas satisfações jbe ioram exigidfls, principul
mente depois da inte rvenção das Côrtes ele RanJa, Pans, 
e Londres. Firmou-se um trat;ldo de paz provi~orio, em 
17 artigos, assignado em Ljsboa a 7 de l\laio de 1 fi8l, 

-e mandado pôr em execução uo mesmo a"no, estatnin
do-se que a Colonia do Sacramento seria res tituida a 
Portugal com toda a artilharia e mais effeitos tomados 
na praça, e que a Hespal)hfl faria reprehender ao Gover
nador d e Buenos- Ayres por ter atacado o estabelecimento 
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portugt!ez. A questão de direito seria elucidada mais 
tarde, e para esse fim seriam nomeados pelas duas par
tes Commissarios Arbitras, que de"'eriarn reunir-se entre 
EJ,·as e Badajoz, na fronteira de PortugaL 

Em virtude pois do disposto no tratado foi á · Corôa 
de Portugal reotituida a Colonia do Sacramento. tomando 
d'ella conta, e reparando-a, Duarte Teixeira Chaves (1683) 
Governador do Rio de Janeiro; mas da rellnião e dis
cussões dos Commi ssarios Arbitros nenhum re~ultado 
definitivo honve, porque não puderam chegar a um ac
côrdo, e tiverarrt que separar-se deixando a queE;Lão no 
mesmo pé. · 

A Colou ia do Sacramento foi desenvolvendo· se com 
rapidez, priuc palmente pelas providencias acertadas da 
metl'opole, que, entre outras medidas uteis, tinha por 
Decreto ne 29 de Outubro de 1689 mandado rlar-lhe 
mgis gente :-turlo presagiava-lhe um grão de prosperi
dade. quando a parte activa que O. Pedro II tomou na 
guerra da Successão de Hespanha fez repercutir essas 
hostillirlades na Amenca. 

Tendo fallecido Carlos li sem herdeiros directos. subira 
ao throno de Hespanha o Duque de Anjou com <• nome 
de Filippe Y. Para não ter contra si o Rei de Portugal, 
Filippe V firmou com elle um trat.ado (170 l), pelo qual 
(art. XIV) a margem esquerda do Rio da Prata ficaria 
pertencendo in sotidwn com mteiro duminio á corôa por
tugueza. A' vista de .tão explicita disposição resol,.eu-se 
o Governo rle Portugal a aug-1nent"r os seus estabeleci
mentos coloniaes ao sul do Brazil, tentando fundar uma 
colonia em Montevidéo, para o que chegou mi.>smo a 
mandar instrucções regulamentares. A Hespanha começou 
a . pôr embaraços e reluctancias á execução do tratado 
de 170 l, e Portugal querendo ter antes um ponto de 
apoio forte para as suas operações, do que diversos pon
tos fracos diss.eminados, mandou concentrar e applicar á 
Colonia do Sacramento as disposições projectadas para 
Mnntevidéo. 

Yira a Hespanha o seu erro em embaraçar a execução 
da clausula XIV do trat"do de 1701, quando lhe constou 
que as potencias protectoras do Archiduque Carlos d'Aus-
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tria promettiam a Portugal não somente a posse dos ter
renos ha longo tempo contestados na região platina, como 
tambem Badajoz, Albuquerque, e Valença d'Alcantara na 
Extrmpadura hespanhóla; Vigo, Tuy, Guardia, e Bayona 
na Grtlliza. Promptificou-se então a Hespanha em reco
nhecer (1703), os direitos de Portugal sobre a margem 
septentrional do Prata, mas era tarde; D. Pedro II er~ 
arrastado na OTbita da política ingle.&a e firmava com a 
Inglaterra, Hollanda e Allemanha o tratado de Metwen, 
(16 de Maio de 1703), abraçando decididamente a causa 
do Archiduque Carlos d' Austria, conhecido posteriormente 
p·elo uome de Carlos III. 

O rompimento da guerra entre as duas metropoles er·a 
occasião bastante opportuna, para que os Hespanhóea sul
americanos não a aproveitassem, afim de expeHirem os 
Portuguezes da margem septentrional do Prata. O Vice
Rei do Perú de·u n'esse sentido ordens terminantes ao 
Governador de Buenos-Ayres, D. Affonso Valdez, 911e 
com 6.000 homens atacou a Colonia do Sacramento. 
Durante 6 mezes o Commandant,; da Praça, Sebastião 
da Veiga Cabral, que tinha recebido alguns reforços man
dados pelo Governador Geral do Brazil D. Rodrigo da 
'Costa, dffendeu-s!l com a maior intrepidez, mas afinal foi 
forçado a capitular retirando-se por mar ao Rio de Ja
neiro com a sua briosa guarnição, tendo entregue a for
taleza apenas com as munições e artilharia (1715). Em 
poder da HAspanha ficou a P1·aça da Golonia do Sacra
mento até á paz de Utrecht (16 de Fevereiro de 1715), 
occasião em que foi de novo restituída a Portugal, to
tomando d'ella posse o Governador Manuel Gomes Bar
bosa (Novembro 1716), que para esse fim passou da 
Praça de Santos, onde anteriormente commandava. 

Apezar das disposições terminantes d'esse tratado, e 
do feito snbsequentemente com a França, marcando o 
Oyapoc por diviRa septeutrional do Brazil, os Hespanhóes 
do Prata continuaram com as suas hostilidades contra a 
Colonia do Sacramento, e contra os outros estabelecimen
tos que os Portuguezes tentaram crear n'essas paragens. 
Improficuos foram os esforços do Mestre de Campo Ma
nuel de Freitas da Fonseca para fundar uma colonia em 
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:Montevidéo (1723) e teve elle de retir11r-se diante das 
forças superiores de D. Bruno Mauricio Zabala, que em 
virtude de ordens terminantes de Madrid lançou os fun
damentos da cida<le de Montevidéo, para asgim contra- . 
minar os planos da côrte de Lisboa. 

Com mais e~se ponto de apoio fizeram os Hespanhóes 
diversas tentativas para reconquistarem a Colonia do Sa
cramento, sendo o mais notavel d,esses o dirigido por 
D. Miguel de Salcedo. Governador de Buenos-Ayres (28 
de Novembro de 1735) e repellido pelo Commandante 
da praça Anrvnio Pedro de Vasconcellos. Apezar d'esse 
máu 1·esultado ·continuaram os Hespanhóes em tenaz por
fia para realisar<>m o seu desideratum, que afinal conse
guiram pelo tratado de Madrid (13 de Janeiro de 1750), 
ficando a Hespanha com a Colonia do Sacl'ame.nto. em 
troca dos Sete povos das Missões do Uruguuy dadas a 
Portugal. Esse t ratado, assignado em :Madrid pelo ple
nipotenciario portugnez D. Thomaz Antonio Telles, -Vis
conde de Villa Nova de Cerveira. e pelo hespanhól D. 
José de Carbajal e Lencaster, estabelecia além d'isso a 
demarcação da linha de limites das possessões portugae
zas com as hespanhólas na America. 

Esse tratado. que 2. primeira vista podia parecer van
tajoso para Portugal, porque em ~roco de um territorio 
fertil no interior, de mais Je duzentas leguas, cedia a 
Colonia do Sacramento. que era impossível conservar, e 
que só servia de facilitar o contrabando com Bueuos
Ayres·, além de provocar ho.;tilidades iuterminaveis, não 
produziu es e:ffeitos desejados por ca usa das rlifficulda
des, com que tanto tiveram de lutar Gomes Freire de 
Andrade, encarregado da sua execução no sul, e Fran
cisco Xavier de Mendonça Furtado na demarcação dos 
limites do norte. 

Gomes Freire de Andrade partiu expressamettte para 
o Rio da Prata para desempenhar a sua commissão á 19 
de Fevereiro de 1752, e depois de conferenciar com o 
outro commissario seu collega, principiou com elle a de
marcação pelas aguas vertente• até perto de Santa Te
cla, quando foi apparecendo opposição vigorosa da parte 
dos índios. Essa opposição foi tornando-se cada vez mais 
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energica, e quando os dous Commissarios pensavam en
contrar Hpcnas hordas do gentio indisciplinado, t1veram 
de fazer frente a indios arregimentados pelos Jesuitas, 

· entre os quaes dizem que sobresaiam o snperior Padre 
Mathias Strobel, e o Padre Lourenço Balda, cura d"! .:>. 
Miguel, a quem muitos reputavam como o principal da 
guerra. 

Embora vencesse aos Indios, Gomes Freire de An
drnde não poude arcar com as difliculdades que foi en
contrando, entre as quaes não era de menos monta a 
má coadjuvação da ' parte de D. José de Andonaeg11i, 
governad<Jr de Buenos-Ayres, e principalmente do seu 
successor D. Pedro de Ceballo", amigo decidido dos Je
suitas e acerrimo inimigo do s PortuguezP::;. As desin
telligencias sobre a cabeceira vrincipal do Ibicuy foram 
aggravando-se cada vez mais com outras questões, e o 
cotntnissario port~guez teve que retirar-se para o Rio 
de Janeiro em pnncipio de 17ó9, se:n ter podido obter 
resultado algum proveitoso, e depois de ter sido gasta 
]>ur Portugal uma somma avultadissiina, que Lord J{in
noul noS seus despachos avalia em ~ milhões sterlinos. 

Si no sul tão mal succedidos tinham sido os trabalhos 
de d<'marcação de limites, no norte acontecia outro tanto: 
o commissario hespanhól D. José de Iturriaga, e com
missario portuguPz, a principio o capitão-general do Ma
ranhão, Francisco Xavier Furtado de Me ndonça (1753) e 
depois o governador de Matto-Grosao D. Antonio Rolim 
de Moura, esbarraram-se com difficuldades invencíveis, 
que attnbuiram ás hostilidades dos Jesuitas, que faziam 
retirar das aldêas todos os mantimentos, remadores e 
canôas. 

O governador dA Bnenos-Ayres, D. Pedro de Ceballos, 
atacou com 6.000 homens a Colonia do Sacramento, e 
tomou-a por capitulação vergonhosa do governador Vi
cente da Silva da Fonseca, a quem sobrava m meios de 
resistencia, o immediatam enle foi "possando-se de cllver
sos pontos da capitania de S. Pedro do Sul. Feita a 
paz na Europa pelo tratado de Fontain<'bleau de 1763, 
cumpria pelo art. 20 J>roceder-se na America á restitui
ção dos territorios tomados; mas os Hespanhóes do Prata, 
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encobertando-se com um ajuste fe1to a 6 de Agosto do 
mesmo anno, entregaram unicamente a Colonia do Sa
crarn!'nto, e guardaram o que tinham tomado no Rio
Grancle do Sul. 

Agu;trdando occasião opJ)Ortuna para desforra contra 
os visinhos do Prata, o governador do Rio Grande do 
Sul, .José Cnstorlio de Sá Faria, conseguiu expellir o in i· 
migo da margem do norte (1. 0 de Julho de 17tH) e os 
PortuguezPS n~o descançaram até 0bterem a entr!'ga da 
villa tio Rw Gruncle, Jepois da derrota do brigadeiro D. 
José ele- Molinn. 

Os ultimes acontecimentos do sul interromperam ele 
novo as relações de Portugal e rla Hespanha, e D. Pe
dro Ceballos, mandado contra o Brazd com uma formi
davel armada, tomou a ilha de Santa Catharina a 20 de 
Fevereiro de 1777, capitulando indignamente o seu go
vernador Antonio Carlos Furtado de Mendonça, e tomou 
a 31 de 1\'l;lio a Colonia do Sacramento, que foi a!·razada. 

l\Iais longe iria D. Pedro de Ceballos com os seus 
planos de <>onquistar o Rio Granrle do Sul. si, tendo fal
lec,do O. José I (24 d8 Fevereiro de 17 77), o governo 
de D. Maria I não fi1·masse em Outubro '' arm isticio de 
Madrid, prec01·sor do lamenta,·el tratarlo de Santo Ildefonso 
{1.0 ele Dezembro) concebido pel0 intelligente Conue de 
Florida Branca, pelo qual ~ Hespanha restituiu a ilha 
de Santa c~tharina e suas dependenCIUS, mas ficava para 
sempre com a Colcnia do f;)acramento, as Missões Jo 
Urugnay, e uma bôa parte do territol'io do su l. 

Havendo a I-Iespanha declarado guerra a Portugal em 
um manifesto pnbl1cado em Madrid a 23 de Fevereiro 
de 1801, Sebastião Xavier da Veiga, governador da ca
pitania do Rio Granrle do Sul, emqnanto esperava orrlem 
para começar a guerra, approximou-se da frunteira, obri
gando os hespunhóes a concentrarem-se no Serro Largo. 
Autonsadu erufilu pelo governo, Veiga Cabral abriu a 
campanha mandando contra o Serro Largo o coronel Ma
nuel Marques de Souza, que á frente de 1.200 homens 
tomou essA logar e devastou a fronteira até além do Ja
_guarão e San ta Tecla. 
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Marchava contra os portuguezes o marquez Sobre
mont, sub-inspector das tropas do vice-reinado de Buenos
Ayres, quando a noticia da paz de Badajoz, celebrada a 
6 de Junho chegou ao sul do Brazil a 17 de Dezembro 
1801, e pôz termo ás hostilidades, ficando apezar das 
reclamações dos hespanhóes, em poder dos portuguezes 
os Lerritorios conquistados porque esse tratado cousa al
guma estipulára sobre restituições na Arnerica. 

Em 1808, tendo sido le,ados em captiveiro da Hes
panha para a França o rei Carlos IV e seu filho Fer
nando VI, julgou-se a princeza D. Uarlo~a, que era filha 
de Carlos IV e esposa de D. João, príncipe regente de 
Portugal, com direito á soberania dos Estados visinhos 
americo-hispanicos por falta daquelles príncipes, e foi 
por isso ·mandado do Rio <le Janeiro· a Buenos-Ayres 
para fazer valer essps direitos o brigadeiro Joaquim Xa
vier Curado, levando uma carta da princeza par.ct. o go
vernador Liniers, que não acquipsceu aos desejos da pre
tendente. 

Sobrevieram as rpvoluções pmancipadoras dos Estados 
Unidos da America II<>•panhóla; Liniers foi fuzilado, e 
D. Francisco Xavier Elio, governador de Montevidéo, 
cercado nesta cidade pel<J caudilho José .A.rtigas, qne teve 
ele levantar o cerco pela presença de duas colnmnas 
commandadas pelo marechal Curado e pelo brigadeiro· 
Maonel Marques de Souza, que correram em defeza da
quelle governador. Tiveram, porém, os dous distinctos. 
g-enenres de retroc•lller pela intervenção do governu in
glez, pelo que foi ajustado ern Buenos-Ayres um armís
ticio Illimitado, em 1812. Foi de curta duração esta paz; 
a guerra accenden-se de novo no sul em 1816, colhendo
os pbrttiguezes brilhantes victorias, das quae" foi a ul
tima a de •India Mnerta», onde o general Sebastião· 
Pinto de Araujo Correia derrotou completamente Fru
ctuoso Rivera. 

Na camr,anha de 1817 continuaram os portugaezes a 
colher novos louros; além ào triumrJho alcançado em, 
Catalão pelo Marquez de Alegrete, a Colonia do Sacra
mento pronunciara-se a favor dos portugurzes, recebendo· 
Carlos Frederico LPcor uma dPputação do cabildo de-
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J\:[ontevidéo, que lhe fôra entregar as chaves da cidade, 
contra a qual elle avançava. 

Não obstante tantas derrotas foi ainda Arti~a• vencido 
em 1820 em Taquarembó pelo conde da Figueira, e 
obrigado a fugir para o Paraguay, onJe o Dr. Francia o 
reteve. 

Foi então celebrada em 1819 entre D. Prudencio Mor
guiando, piP.nipot enciario do cabildo de Montevidéo e o 
coronel de engenheiros João Baptista Alves Porto, uma 
convenção d<.•uJnrcad.ora dos 1imites das duas provincias, 
dilatando-se " Rio Grande da banda do mar até a An
gustura de Castilhos, e da outra banda do Urugnay até 
ao rio Arapehy. Emfim, a 31 de Julho de 1821, foi, 
por am accordo livre e espontaneo, incorporada a Banda 
Driental ao Brazil com o titulo de Província Cisplatina. 

10. PERIOOO EXPANSIVO DOS HABITANTES DO 
BRAZIL: OEVASSAMENTO E POVOáME:NTO 
DOS SERT0E3.- AS BANDEIRAS E BAN
DEIRANTES PAULISTAS E SUAS ENTRA
DAS. - RIVALIDADES E LUTAS. 

Os Europeus, logo que chegaram ao Brazil, colheram 
-de envolta com multas informações verdadeiras os Jineá=
mentos de uma geographia fantastica. 

Falava-se em montanhas tão altas que as .aves não, 
podiam transpol-as; em rios que, de chofre, desappare
ciam para surgir muitas leguas além; em lagoas abun
dantes em perolas; em un1 lago imrnenso de que mana
vam o Ama?.onas, o S. Francisco e o Prata ... etc ... 

O effeito de taes informações uão se fez esperar: as 
internações começaram desde logo, ao mesmo tempo 
·quasi que as explorações costeiras, e tanto medraram e 
se desenvolveram que antes de transcorrido o seculo 
produziram-os <bandeirantes ». 

A primeira centrada•, de que ha noticia, deu~se em 
1504-anno em que Ve~pucci, acompanhado de uns trinta 
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homens, penetrou umas quarenta leguas pelo sertão de 
Cabo Frio. 

Da pequen~ colooia de João Ramalho, em S. Vicente, 
consta que partiu amO\ exped1ção para o interior. To
davia nada se sabe quanto ao rumo seguido, nem quanto 
ao annu etn que teve logar. 

Em 1"531, Martim Affonso de Souz<L mandou do Rio 
de Janeiro quàtm homens pela terra dentro, que torna
rarn passados dous rnezes, tendo caminhado 115 leguaH, 
das quaes 65 por grandes montanhas e 50 por um vasto 
campo. 

A 1 de Setembro de 1531, de Cananéa, mandou o 
mesmo Martim Affonso uma tropa de 40 besteiros e 40 
espiugardciros, ás ordens de Pedro Lobo, a descobt·ir 
pela terra dPntro. Tudo quanto se sabe do destino ulte
rior desta expedição é que fui completamente destroçada 
pelos Carijós. 

Em 1552, aprox imadamente, o capitão de Porto Se
gur·o rnnndou do sertão doze christãos, acompanhados de 
indios aos quaes se incorporou o Padre João de Aspil
cueta. Da narração ·confusa que este nos deixou apenas 
se colhe que chegaram ás serranias donde mauam os 
affluentes do lauo direito do S. Francisco. Prova>elmente 
é esTa uma das entradas de Sebastião Fernandes Toun
nho ele que dá relação Gabriel Soares. 
_ Sebastião Tourinho, partindo de Porto Seguro metteu

se tanto pel'l terra dentro, que se achou em dire'to do 
Rio ele Janeiro. D'~hi retrocedeu e velll ter ao Jequeti
nhunha, que desceu em canôas, chegando ao rnat· depois 
de 24 dias de navegação. Fez, elle, outra entrada pelo 
rio Doce, que subm até grande d is~ancia dP.ecubrindo
então. .. as e::nner-aldas. Esta viagen1 foi ant~rior ao go'"erno 
ue Luiz de Brito e Almeida. 

Luiz de Brito e Almeida, á vista das informações de 
Tourinho, mandou ás esmera] das uma bandeira r.onl ntan
dada por Antonio Dias Adorno. Gabriel Soares dá ainda 
noticia de duas entradas feitas proxin1[1n1ente no me8mO 
tempo: uma de· Bastião Alvares, de P•Jl·to Seguro, que
a mandado de Luiz de Brito e Almeid~ foi explorar o 
S. Francisco; outra de . João Coelho de Souza, que subin~ 
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mais de . 100 leguas alem de um sumidouro, que prova
velmente é a cachoeira de Paulo Affonso. 

Gabriel Soares que, segundo parece, era irmão de João 
Coelho, tambem passa como um dos grandes bandeirantes 
do secnlo. 

A obra de Frei Vicente do Salvador nos dá relação de 
ttn>a entrada feita por Luiz Alvares de Espinha que, par
tiodo de Ilhéos á pretexto de vingar-se de umas aldêas 
que mataram uns christãos. e que distavam 30 leguas, 
aprisionou-as, e passou adiante captivanG!o mmta gente. 

De Pernambuco, o mesmo autor faz menção de muitas 
entraclns. 

Du Espírito Santo ha certeza qne Domiuf;OS Martins 
Cão ft· z uma entraria a procura rias esmera Idas por ordem 
de O. l''nmcisco de ~ouza. antes de 1598, assim como 
de outra pustel'ior de Azevedo Coutinho. 

Do Rio de Janeiro existem noticias -preciosas, trans
tnittidas por l{nivet. rle Pntradas feitas ás cabece ira s do 
Parahyba e aos ser tões ele Minas GPraes entre 1592 e 
1600. 

Dt~ S. Paulo, são muito numerosns as bandeiras- e 
Sf' ria enfadonho rnen ciona r os nomes dos handeirantes 
referidos pelo P." Simão ele Va,concellos, Taques, Azevedo 
.1\.[arques e outros. 

De todas essas entradas bem poucos são os roteiros 
que se conservam, e esses n1 esmos muito deficientes. 
Mas comparancio-se taes ro teiros co rn os que existem dP 
tempos posteriores, pode-se fazer um roft>1ro theorico -
que servirá para encadear· e systernatisar os descobri
mentos e os rumos dos b;1nrleirantes. 

Para traçar este roteiro theorico é preciso attender ao 
seguinte: 

As montanhas foram sempre a balisa, o -pha'rol, dos 
bandeiraiJtes; os rios foram os caminhos que seguiram 
de preferencia. 

Tal foi a irnport'ancia dos rios que as bandeiras devem 
classificar-se não pelo ponto donde partiram ·mas pelo& 
rios que margearam e navegaram. 

Todos os rios do Braz il representam papel mais ou 
m~nos importa iJte no devassamente do interior: ha, porém 
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alguns que excedem á todos- o T•eté, o Parabyba e o 
S. Francisco. 

A preponderancia, porém, do Tietê é tamanha que ge
ralmente são considerados synonymos - < paulista • e c ban
deirante• , o que é uma injustiça. Si o característico de 
taes E>xpedições é a insigma sob que marchavam, então 
os paulistas são provavelmente os unicos bandE>irantes, 
pois não consta que alhures usassem de bandeiras; mas, 
si o que ha de fundamental é o fim (captura de índios 
e descobert& de . minas) e o resultado (exploração incons
·ciente do territorio), então quasi todos us Estados tem 
bandeirantes. Dasta citar os nomes cle Pedro Teixeira, 
Costa Favella, Palheta, Dic.s d'Avila. Certilo, Tourinho etc. 

Os paulistas começaram a clescer o Tieté desde os 
primeiros tempos: uns foram subindo }Jelos s<>us affiu
entes - Jnquiry, Jundiahy, PiracJcaba, Sorocaba; outros 
foram até o Paraná. Aqui encontratn circumstancias, á 
primeira vista insignificantes. que exerceram granrle influ
encia sobre a direcção das band eiras e sobre a formação 
territorial do Brazil. Acima da confluencia do Tieté, o 
Paraná tem um salto que é imposs ível transpor- o de 
q: Urubovunga~ ; abaixo-o das «Sete Quedas~, ainda mais 
difficil. A consequencia foi que os bandeirantes tinham. 
ou de regressar, acto de qne não eram capazes os des
temidos, ou ele internar-se pel·os aflluentes do laclo dir"'ito 
e <lo lado esquerdo do Paraná. Foi o que fizeram. 

Parece que primeiro foram explorados os afl:luentes 
do lado direito e depois 11s do lado esquerdo. 

As bandeiTa~ que pre~eriatn subir pelos afllueutes do 
Tieté segrriram rumos differentes. Uns foram dar ao 
Mogyguassú e Pardo, e pelo Parnahyba foram a Goyaz; 
outros subiram para Minas Geraes; outros passaram ao 
trecho medio do Paranapanema; outros pelo Sorocaba fo
ram dar ao Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do ::Sul. 

O Parahyba foi atacado, successivamente, por tres pon
tos di versos. 

Primeiro pelos seus afflnentes proxirnos do Tieté, como 
vê-se no roteiro de Glimmer. Este caminho durou pouco 
tempo, e desappareceu logo que foram fundados Taubaté, 
Pindamonhaugaba e outros povoados. 
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Quasi ao mesmo tempo foi atacado pela serra do mar, 
nas proximidades de Paraty, }JOr onde foi quasi dons se
üolos o caminho po1· terra entre Rio de Janeiro e S. Paulo. 

Mais tarde foi tambem pela serra dos Orgãos, seguindo 
o lguassú e o Inhomerim. 

Uni de seus aflluentes mais insignificantes-o Embahú, 
foi o ponto de ligação com Minas Geraes e com o trecho 
superior do Paraná e, indirectamente, com o S. Francisco. 

O S. Francisco não estava em condições tão favoraveis 
como o Tieté pois era preciso snbil-o contra a corrente 
e logo a pequena di stancia do mar encontrava-se a ca
choeira on sun2midou1·o~ como então chamavam, de Paulo 
Affonso. Mas estas desvantagens eram amplamente com
pensadas pela posição de sua bacia , a oe,;te ligada pelo 
Paracatú, Preto. Urucuia,-Garinhanha, Co.rent.e, Rio Grande 
e Sapão á bacia do Paranahyba e Tocantins; ao norte li
gada ao ltapicurú, Parnahyba e outt-os rios menos impor
tantes; a !éste lignda ao Real, Itapicurú, Paraguassú, 
Contas e outros hi::storicamente tnenos importantes. O 
S. Francisco tambem teve tres pontos de ataque. 

O primeiro foi pela foz. Embora e>torvadas, logo no 
principio pelo immenso summidouro que tanto preoccupon 
os primeiros bandeirantes, as entradas cornmettidas n'esta 
direcção tiveram grande importancia porque pelo Moxotó, 
Pagehú, Terra Nova, riacho da Brígida, levaram ao Ja
guaribe, ao Cariry, e posteriormente ao Pianhy e ao Ma
ranhão; pelo Porto das Folhas, Propriá, Betume - leva
vam ao centro de Sergipe e da Bahia. 

O segundo foi pelo Itapicurú. Paraguassú e seus aflln
entes, p elo trecho medio do rio de Contas; de impor
tancia ainda maior para a eolonisação e fxploração da 
Bahia, de Minas Geraes, de Goya~. de Pyauhy, pela 
contignidade em que estavam com os rios Salitre, Verde 
de Baixo, Paramirim, Santo Onofre, Rans e estes com 
os aflluentes da margem esqnt:rda do S. Francisco. 

O terceiro pelas cabeceiras, principalmente pelo rio 
das Velhas, nos sertões de Sabaraboçú. Chegava-se ahi: 
das margen s do Parahyba, e depois a bacia do Rio Grande 
ou Paraná. 

* * * 
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Ao abrir-se o seculo X VII a questão capital para os 
paulistas é a escravisação dos indios que, como ao norte, 
tambern abrasava o sul. Organisaram-se, então, com cle
susa:io apparato as grandes caçadas de m<lios, os desei
me;~tos a ferro e fogo de centenas e milhares de escra
vos que arranc:1dos á liberdarle nativa em grande parte 
desappareciam pela morte voluntaria ou manchavam-se 
em vinganças sanguinolentas, quando escapas aos merca
do' de S. Paulo e Rio. A Cúmpanhia ele Jesus recla
mava. e em balde. As terras de S. Paulo ficaram desertas 
e tornou-se forçosa aos conquistadores a exploração do 
sul até o Paraná e do norte <>m mais l~rgo ambito ainria 
não percorrido. Na direcção elo su 1, porén1, vieram os 
paulistas a encontrar-se de novo com os seus eternos 
antagonistas; os jesuítas hespanhóe~ já dominavam com 
suas n1issões os rios Pa1·agua.v e Paraná; ahi já flores
ciam duas povoações hespanhólas, Cidade Real de Guayra 
na foz rio Piquiry e ViUa .Rteca no Ivahy, Pntre as quaes 
estava a região sen1eiada Ue mi~SÕf'S prosperas e nutne
rosas de indios. Exasperados ficantnl os paulistas ao 
vêr n'essas aldeias o eterno estorvo da infame caçada e 
o asylo agora concorrido ria raça perseguida. Anuo a 
aono, expedições paulistas se orp-anisam para aniqu•
lação successiva da serie rie n>issões do Panmá. A 
primeira ameaçaria foi a ri~ Incarnação, 1628; nas cerca
nias d'esta e rie outras en•m capturados o• inriios 
que saiam fóra dos rednctos. Em 1629 partem mil 
paulistas e 2 mil inrlios alliados sob o commando do fa
migerado escravista Antonio Raposô. Abanri• ·uados do 
governo paraguayo os jesuiras só contavam cornsigo pro
prios quando chegou a numerosa expedição paulista e 
exigiu da missão ele Santo Autonio a eutrega de um 
prisioneiro que, fuginrio rio comboio de escravos, n'eila 
se havia asylarlo. . . O Parire Mola que dirigia o alrleia
meuto responrieu que um homem livre e sob a prorrc
~ão do Rei não podia ser entregue á escravidão.-- Na 
manhã seguinte cairam de chofre em bandos os paulis
tas sobre a missão; rogos e supplicas dos padres não 
os demoveram da carnificina oe que ainda escaparam 
·OS fugitivos; e sobre os cada,•eres dos que resistiram viu 
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o Padre Mola, os olhos rasos de lagrímas, ruir com fra
gor as ultimas cabanas que o incendio consu mia. 

Assim queimaram mais tres missões do Paraná. En
tretanto, seguindo o rasto dos escravistas e apanhando 
os índios que caiam desfalleeidos na marcha, vieram dons 
jesuítas, os Padres Mansilla e Munseta, testemunhas do 
abominavel succe•so, pedir justiça ás auctoridades civis 
de S. Paulo e do Rio, que, conniventPs, não acharam mais 
que as boas palavras da resignação e da paciencia para 
lhes desfazer o aggravo. 

Partiram os padres para a Bahia onde os ouviu ·o Go
vernador Geral, o Conde de Miranda. Impossível era re
stituir os escravisados já vendidos e dispersos; toda via 
ordenou uma devassa. Mas ao voltarem os jesuitas a S. 
Paulo foram p resos pela populaça amotinada e infurecida; 
o commissario da devassa ordemLda aterrorisou-se e fu
giu. Os dons jesuítas, urna vez soltos a pedidos e rogos 
dos seus irmãos do Brazil, voltaram sem outra consola
ção que a de ter cumprido até o extremo o dever que 
lhes dictára a consciencia. 

A impunidade dos paulistas persuadiu-os a continuar 
na obra satan ica, e dentro em pouco das missões do Pa
raná não restavam mais que inhabitadas ruínas. Mais 
tarde vieram ás mãos com os hespanbóes das duas ci
dades, que tiveram o mesmo rlestino, e assim toda essa 
região, embora deserta, foi incorporada a S. Paulo, e por
tanto ao Brazil, pela inulta conquista. 

Não descançaram os jesnitas nem puzeram á margem 
a causa dos indios, tanto mais quanto os paulistas, in
saciados com a região que haviam já expurgado, faziam 
grandes correrias até o Uruguay~ 

Cançados das soluções tímidas e indecisas dos gover
nos da colonia, dirigiram-se directamente Ruiz do Mon
toya a Philippe [V em Madrid, e Diaz Tanno ao Papa 
Urbano VIII em Roma; os dous soberanos reno>aram 
e revigoraram as lei s e bulias já daclas cóntra a escra
visação dos indígenas, fazendo-a• extensivas á região do 
Prata. No Rio de Janeiro os escravistas, então amotina
dos, assaltaram o collegio dos jesuitas e estes seriam 
mortos, não fosse a intervenção do governador, que pro-
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rnetteu alcançar dos padres o não se intrometterem nas 
questões dos agricultores e mercadores de escravos. 

Ainda peior succedeu em S. Paulo, fóco de taes des
regramentos. A bulia de Urbano VIII, quando lida em 
publico pelos jesuítas, levantou a população dos colonos 
em grande e formidavel tumulto que acabou por arrancar 
da residencia os padres e expellil-os da terra (1640); a 
intervenção do governo conciliador do Rio veiu exarcebar 
os animos sem proveito para a concordia commum. 

Continuou, não obstante, a anarchia porque a força do 
Governo do Rio, apenas limitada ao littoraL não tinha 
meios de galgar o então quasi invio decli~e que o separa 
do planalto de S. Paulo; teve que tmtar com os pode
rosos representantes de S. Paulo e dobrar-se ás exigen
cias d'elles, não sem injuria do decoro de sua nominal 
auctoridade. Os paulistas compromettemm-se a obedecer 
ás ordens d'El-Rei, mas reservavam-se o direito ele que 
elles proprios faziam questão: a exclusão dos jesuítas e 
a regulamentação do que dissesse respeito aos índios. 
Ganharam assim grande, mas bem triste victoria. 

Certo, esses resultados eram provisorios e de Lisboa 
é que dependia a ultin:>" palavra. D. João IV restabe
leceu os direitos conculcados dos jesuítas (1643), mas 
tão difficil fôra restabelecei-os, que só de facto dez annos 
depois poude a Companhia rehaver, já amortecido e quasi 
nullo, o seu domínio em S. Paulo. 

Mais tarde, tornou-se objectivo das entradas a desco
berta de minas de pedras e metaes preciosos. 

Das expedições, destinadas expressamente para o des
cobrimento de minas, destacam-se as de Fernando Dias 
Paes, (1664) atravessando os mesmos Jogares anterior
mente explorados por Marcos de Azevedo, e encontrando 
minas de ouro e de esmeraldas. Um seu irmão, Fer
nando Garcia Rodrigues Paes, teve mesmo a patente de 
Capitão Mór da Entrada e descobrimento das minas de 
esmeraldas, (23 de Novembro de 1683), sem oomtudo 
falar-se em ouro na nomeação que teve. 

Foi por esses tempos que firmou-se a corrente para o 
descobrimento e exploração das minas, sobresaindo entre 
os descobridores os nomes de Affonso Furtado, Manuel 
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de Borba Gato (na Serra Grande ou rlas Esmeraldas), 
Antonio Rodrigues Arzào, (1693) no Caeté, perto do rio 
Dôce, Bartholomeu Bueno de Cerqueira, e Carlos Pedroso 
da Silveira, (1695). Animados como se achavam os des
temidos paulistas pelos resultados obtidos, foram conti
nuando as explorações de fôrma tal qaA em 169R torna
ram-se geralmente conhecidas as minas de Ouro Preto, 
Ouro Bueno, S. Bartholomeu, Ribeirão do Carmo, Ila
oolumi, e Itabira. 

O districto em que tanto abundavam essas minas teve 
mesmo a denominação de Minas ~raes, e o Capitão 
General do Rio de Janeiro, Arthur de Sá Menezes, no
rnearlo governador d'esse districto, para lá seguiu em 
1700, encarregado d~ promover a competente exploração 
por meio de grandes concessões e recompensas. 

Tornando-se extraordinaria a af!:luencia de aventureiros 
para esse ponto de mineração, deram-se tambem rivali
dades e conflictos que motivaram repetidàs scenas de 
sangue. - A mais notavel d'essas lutas foi a chamada 
Guerra dos Emboabas. 

Compensadas como se achavam por tão brilhantes re
sultarlos, as expedições dos paulistas não se limitaram 
unicamente á Capitania de Minas Geraes; irradiaram-se 
pela amplidão do sertão, e foram ter a Matto Grosso e 
a Goyaz. 

Pascoal Moreira Cabral, subindo peLo Coxipómerim, 
(1719) co m uma bandeira, fundou nas margens d'esse rio 
alguns estabelecimentos d.e mineração, os quaes em breve 
mudou para o Jogar ao depois chamado Forquilha, por 
indicação de algm1s · índios do sorocabano M1guel Sutil. 
Tal era na Forquilha a abundancia de ouro, que com a 
maior facilidade em um mez extrahiram 4 arrobas d'esse 
metal; em pouco tempo transformou-se esse arraial em 
povoação florescente, (1723) que teve o nome de Villa 
Real do Senhor Bom Jesus de Cuyabá, (Novembro dP 
1726). Com a af!:luencia de numerosos exploradores foram 
multiplicando-se tambem os fócos de população, e em 
breve surgiram as povoações de No•sa Senhora da Con
ceição do Alto Paraguay Diamantino, princip1ada em 1728 
por Gabriel Antonio Maciel; Pouso Alegre (actual cidade 
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de Matto Grosso) na margem direita do Guaporé fundada 
pelos irmãos Fernando e Arthur de Barros, a 6 leguas 
,[e distancia do povoado e capella de S. Francisco Xavier, 
por causa das minas de Sacaré des<'.obertas pelo paulista 
Antonio Fernand es de Abreu, em serviço do Brigadeiro 
Antonio de Almeida Lara. 

As hostilidades dos Payaguás e Guaycurús demoraram 
por algum tempo a presteza da colonisação d'essas regiões; 
mas afinal subjugados esses índios, e aberta uma estrada 
franca para üoyaz, foi Matto Grosso rapidamente augmen
tando de importancia, a ponto de ser elevado a capitania 
independente da de S. Paulo por carta régia ele 9 de 
Maio de 1748, sendo seu primeiro governador D. Antonio 
Rolim de Moura (ulteriormente conde de Azambuja), que 
chegou á villa ele Cuyabá em 11 de Jan eiro de 1751. 

A descoberta e mineração de Goyaz lembra o nome 
Jegendario de Bartholomeu Bueno da Silva. Internando-se 
pelo sertão tinha e"se paulista partido com uma bandeira 
(1682) levando comsigo um filho de 12 annos; chegando 
ao Rio Vermelho, onde mais tarde se fnndou Villa Bôa, 
encontrou-se com uma horda de indios que lhes ensinou 
os luga,·es em que por aquella região abundava o ouro. 
Para ter essas informações recorrera Bueno ao estrata
gema de impressionar a imaginação dos indios por meio 
de varios artificios, taes como o de fazer arder agua
ardente em um prato, arneaçaodo incendiar · co tn a mesma 
facilidade todo" os rios daquellas paragen•. Tido por 
feiticeiro, ou .Anhanguéra, consegniu o que desejava, obteve 
uma grande quantidade de ouro, escravisou um bom 
numero de indios, e voltou para S. · Paulo, onde pouco 
depois morreu. O governador de S. Paulo, Rodrigo Cesar 
de Menezes, em 1722, mandou ao filho d'esse Bueno tentar 
no mesmo sentido uma expedição que foi infructifera. Só 
tres annos depois, em uma segunda expedição, Bueno da 
Silva conseguiu encontrar-se com alguns indios, que o 
reconheceram por filho do .Anhanguéra. 

Nomeado Capitão Mór das terras que descobrira (1731), 
viu Bueno prosperar a sua capitania. tão rapidamente que 
tornou-se necessaria a creação de nma comarca (11 de 
Fevereiro 1736), tendo por capital Villa Bôa.- Oito 
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annos depois foi a coma r ca elevada a capitania geral 
ele Goyaz, independente da de Minas Geraes (Alvará de 
R de Novembro 1744), sendo seu primeiro governador D. 
Marcos de Noronha. 

Deve-se, r ois, · aos paulis tas, além de outr os descobri 
mentos - o de Minas Geraes, Goyaz, Cuyabá e Matto 
Grosso, abr·angendo a superfície de centenar es de leguas. 

11.- O MARQUEZ DE POMBAL E O BRAZIL: IN

FLUENCIA DA SUA ADMINISTRAÇÃO. 

Ao morrer D. João V, a 31 de Julho de 1750, succe
de u -lhe no throno de Portugal seu filho D. José I, que 
reinou até 1777. Este monarcha foi, durante todo o sen 
reinado, dominado por seu ministro Sebastião José de 
Carvalho e Mello, Conde de Oeiras e Marqnez de Pombal. 

Ao entrar para o governo levava Carvalho e Mello 
planos ;>reconcebidos para levantar Portugal á altura das 
nações mais civilisadas da Europa, e para estabelecer 
nas altas regiões da administração publica a unidade de 
pensamento: em todo o decurso do seu longo ministerio 
teve sempre em vistas imitar os grandes estadistas da 
França, Ricbelieu, Louvais e Colbert. Reformador infle
xíve l, é verdade que ultrapassou em rigor ao ce lebre 
Cardeal, que conseguira amedrontar a nobreza franceza 
com as execuções de Montmorency, Chalais, Cinq Mars, 
o de Thou. Mas, em promover o desenvolvimento da 
industria e do co1nmercio do seu paiz, egualou em n1uitas 
occasiões aos estadistas que tomara por modelos. 

Um dos primeiros actos da sua politica foi restringir 
a auctoridade da Inquisição (1751), reduzindo o Santo 
0/ficia a um tnbunal ordinario, abolindo os .Autos de 
Fé, e acabando com as designações de chdstãos novos 
e velhos. 

Applicando sua particular attenção ás colonias, protegeu 
o commercio do Brazil, creou a cotnpanhia de co 1nmercio 
do Grão Pará e Maranhão (11 de .Agosto de 17 53) e 
depois a de Pernambuco e Parahyba (30 de Julho de 



94 -

1759). A creação d'essas companhias não podia deixar 
de estabelecer um monopolio odioso, contra o qual appa
receram representações sérias, como a da 11fe"'a do Bern 
Commum, -que substituíra a Junta do Comme•·cio, em 
1720; mas os defensores d'essa medida dizem que ella 
activava a construcção de navios em portos brazileiros, 
desenvolvia a plantação do arroz e do algodão no Ma
ranhão, e punha nas mãos dos Portuguezes o commercio. 
que se achava quasi inteiramente nas mãos dos Inglezes 
estabelecidos em Portugal. . 

O que é fóra de duvida é que Carvalho e Mello tanto 
recoohecêu os inconvenientes d'esses mooopolios, que, 
ao fim dos vinte aunos concedidos para a duração dos 
privilegias d'essas companhias, não lh'os renovou. 

Reus actos administrativos, relativos ao Brazil, podem 
ser assim indicados : 

Reformou as repartições fiscaes; reduziu os direitos 
do tabaco e do assucar; regulou a extração e o oom
mercio de diams.ntes; creou escolas publicas; prohibiu 
que moças brazileiras fossem J'eceber educação nos con
ventos de Portugal, de Hespanha ou da Italia; vedou a 
cultura da canna de assucar no Maranhão, assim como 
o desenvolvimento no Brazil das industrias de ourive>, 
fiadores de ouro, linhas de prata, sedas tecidas e algo
dões; promoveu a construcção naval brazileira, e acabou 
com a obrigação de serent as viagens dos navios tner
cantes feitas unicamente em frotaS; fez, finalmente, re
verter para o Estado a~ diversas capitanias, que ainda 
se achavam em poder dos herdeiros dos primeiros dona
tarios-a saber: Cametá, Ilha de Joannes, Caeté, Cu má, 
Itamaracá, Reconcavo da Bahia, Itaparica, Ilhéos, Porto 
Seguro, Campos de Goytacazes e S. Vicente. 

Havia tambem se empenhado Pombal em dar execução 
ao tratado de Madrid, encarregando da demarcação do 
sul a Gomes Freire de Andrade, e da do norte a D. An
tonio Rolim de Moura. Ambos foram mal snccedidos. E. 
sem fundamento, o insuccesso de taes commissões foi 
attribnido á intervenção dos Jesuítas, que suggestionaram 
a opposição dos indios, e toda a sorte de embaraços. 
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Foi essa intervenção um dos principaes motivos da 
guerra feita por Pombal aos Jesuítas. 

Começou por mandar publicar umà Bulia de Benedicto 
XIV, de 1741, probibindo a todos os seculares, ou reli
giosos de qualquer ordem (e portanto aos jesuítas) de 
comprar, vender, dar ou receber em escravidão os índios, 
€aparai- os das suas familias, priva l-os de seus bens e 
coarctar-lbes de qualquer forma a liberdarle. Como con
sequencia dessa medtda, decretou a emanàpaçào dos in
dias do Pará e Maranhão (6 de Janeiro de 1755), e 
em seguida a de todos os indios do Brazil (8 de :Maio 
de 1758). 

Não satisfeito com esse primeiro golpe desfechado con
tra os padres da Companhia de Jesus, resolveu Pombal 
fazel-a desapparecer dos dominios portuguezes, e tirando 
argumento contra ella do proceder altamente irregular 
e criminoso dos mesmos jesuítas, solicitou em data de 
1 de Abril de 1758 e em nom e do rei ao papa Bene
dicto XIV um Breve para reforma da Companhia, missão 
de que foi in cumbido o cardeal Saldanha. quf", em uma 
pastoral, fulmtnou os desmandos dos jesuitas, retirando
lhes a faculdade de confessar. Os J esuitas, então, ac
cusaram publicamente o rei, qualificando-o de inepto e 
mcapaz de governar, P''lo que o marquez de Pombal 
conseguiu a assignatura de D. José par·a a lei de 3 de 
Setembro de 17 59, que expulsou dos domínios portuguezes 
a Companhia de Jesus. 

Conseguido isto, obteve ainda, com a coadjuvação da 
França, Hespanba e Napoles, que o p apa Clemente XIV 
abolisse a Companhia pela Bulia Donnnus Redernptm·, 
de 23 de Julho de 1773. 

Mas, co m a expulsão dos Jesuítas, a civilisação recuou 
centenas de leguas dos centros do Brazil. As prospe
ras povoações do Paraná e do Rio Grande cairarn em 
ruinas; os índios volveram a vida selvagem; as aldeias 
do Amazonas despovoaram-se, e, até hoje, reinam a 
solidão e o deserto, onde havia já a sociabilidade hu
mana. 
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12. ESTUDO DA ORIGEM E DA FORMAÇÃO DA 

«NACIONALIDADE» NO BRAZIL 

Dividiremos o assumpto desta l ição em duas partes 
-tratando, primeiro, da origem e da formação da na
cionalidade, e em seguida do estado social do Brazi} no 
fim do s<>culo XVIII, de modo gera l, e tão resum ida
mente quanto possivel, para melhor comprehl?nsão dos 
factos que constituem o objecto das seguintes. 

a) DA ORIGEM E Ji'ORJ\IAÇÃO DA NACIONALIDADE 

Em nenhuma outra região deu-se em tão larga escala 
a ·mescla de •gentes» diversas, no dizer do Dr. Si lvio 
Roméro, como no Brazil. Em todos os outros paizes da 
America as raças branca, vermelha e negra estiveram 
em face uma das outras. Mas nas colonias hespauholas 
a alliagem com os negros foi muito limitada e nas colo
nias inglezas, o foi ainda ntais, tanto com os africanos 
como com os índios. 

Não assim uo Brazil, onde a Providencia misturou em 
larguissima escala as tres raças. 

Sendo o nosso paiz em sua maxima e principal parte 
uma região tropical, foi utillissimo que o povo colonisador 
se alhasse intimamente aqu i ás duas raças tropicaes com 
que se pôz em contacto. 

Formou-se assim uma população válida apropriada ao 
clima. 

Não é tudo: os proprios tres troncos principaes de 
nosso povo Ja eram o resultado de diversos cmzamentos 
e mestiçamentos especiaes. 

Os portuguezes são geralmente considerados como um 
ramo latino, pertencente, portanto, aos povos aryanos. A 
historia, porém, vem confirmar em Portugal a verdade 
da anthropologia-de não existirem ra<;as humanas puras 
e estremes de me8ola. 

O fundo primitivo da populaçlio portugueza e em 
geral da península Iberioa, uão falando já nas raças 
pre-his torioas que ali habitaram, eram os iberos que se 
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suppõe perteuce.rem aos povos desconhecidos que prece
deram os aryanos na Europa. Tal a principal raiz das 
populações hispanicas. 

Juntae agora as colonisações celtas, phenicias, cartha
ginezas, gregas, romanas, godas, suevas, arabes e mouras, 
que· estanciararu por seculos e seculos na península, e 
comprehendereis quão complicada foi a fusão donde 
proveiu a gente portugueza que colonisou o Brazil. 

Passemos aos inrlios. 
Ainda hoje não possuimos uma classificação perfeita

mente scientifica dos indigenás do Brazil. Na celebre 
classificação dos índios da Ampica dó Sul, feita por 
Alcides d 'Orbigny, em ando-penwianos, pampeanos e . 
ln·asilio-guaranys os incolas primitivos de nosso paiz se
reduzem a um grande tronco commum. O celebre via- 
jante e botanico Martins, o illt•stre creador da Florar. 
Brasilien se, e um dos sabias estrangeiros a quem a. 
Brazil mais deve, acceitou a divisão tradicional dos in
dias em tu11Ys e tapuyas, habitando aquelles o valle do 
Amazonas e as costas, e os outros o alto interior; e 
subdividiu os tapuyas em gês, e1·ens, guclcs, ]Jareeis e 
earoJás, y_ue são cinco ramos inteiramente diversos entre 
si, compreh endendo cada um delles differentes tribus. 

O viajante Carlos von deu Steinen dividiu os nossos.. 
<!borigenes em Carahybas, Nu-ATuaks, Tapuyas e TUJ?YS~ 
O Dr. Rodrigues Peixoto, além dos tupys do n~>rt~-, 
admitte os bug•·es no sul, que se prendem aos homens 
primitivos dos sambaquis, e os botucudos que se pren
dem aos homens pre-historicos da Lagôa Santa. 

Por estas diversas classificações, é evidente a impos
sibilidade de 1·eduzirem-se os povos aborigenes de nosso 
paiz a um typo unico. Resultados de antigos e variados 
crm:amentos deviam elles impreterivelmente ser. 

O mesmo é iudisp~nsavel affirmar dos povos africanos 
que foram trazidos rpara o Braz il como escravos pela 
ganaucia dos colonisadores. Foram alguns milhões de 
mdividuos importados, no decurso de tres seculos, e não 
vinham s6 de nm ponto do continente africano. De uma 
e outra costa e do interior do paiz saíram as levas ti. 
radas das mais diversas tribus. 
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Destes tres tron cos priocipaes, já de si tão variados, 
descendemos nós os brazileiros. Aqui não existem hoje 
vencidos e vencedores. 

Todas as raças prestaram os mais altos serviços á 
nossa civilisação e são aptas a prestai-os cada vez maiores. 
Todas ellas amam este sólo, crê!n no seu porvir, e desejam 
levantar bem alto o nome da patria. 

A nação brazileira fundou-se no seculo dezesete, por 
assim dizer, em tres differentes pontos: Pernambuco, 
Rio Grande do Sul e S. Paulo. 

Pelos Pernambucanos foram expulsos os HollandezPs. 
O juramento de 'Fernandes v,:eira e "eus companheiros, 
de livrar a pau·ia do jugo hollandez, é já um acto digno 
de uma nação independente ( 1 ). A victoria das T abocas, 
em 3 de Agosto de 1645, mostrou que a jovem nação 
era já bastante forte para defender os direitos q uc 
reclamava. 

No Rio Grande do Sul obs..rva-se mais tarde o mesmo 
sentime1,1to de patriotzsmo pela vontade do povo em 
codservl!.r unida ao Brazil a região do Prata. Depois dos 
infelizes tratados de S. Ildefonso, em 1777, e de Badajoz 
em 1801, foram pelos Portuguezes desarmados os valen
tes voluntarios Rio- Grande usAs. 

Os ambiciosos e au•lacoosos bandeirantes paulistas 
rlescubriram e exploraram as vastas regiões interiores 
do sul e oeste. Mais tarde foram encon•radas as t ão 
desejadas minas de metaes preciosos, e fundao·am-se no 
seculo XVIII os nucleos das subsequentes capitaes de 
novas províncias. 

Mas, si em sentido láto, podemos dizer que. a nacio
nalidade no Brazzl se formou lentamente no correr dos 
seculo XVI, XVII e X\'III--cumpre observar que, eno 
sentido restricto, oÓ se constituiu com a ~ndependencia 
a 7 de Setembro de 1822. 

Teremos, nas lições seguiu tes, de tratar da idéa da 
independeacia no Brazil, da soa evolução, dos soccessos 
que a prepararam, e de sua realisação á final. 

(1\ cNós abaixo al!lslgnndoa nos conjurnmoa, e promef.temoa, em SC['viço da 
liberdade~ não falt.nr a todo o t.empo que f ô.r necessario, com todn a ajuda de 
pessoas "" fa.z.endus, contru qualquur inimigo, o!!tn ,..,,.tauraçãc da no.ssa patria 
&to.• (As luctas contra os Hollandezee. Port.o Seguro). 
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Convém, pois, preliminarmente, conhecer o estado so
cial do Brazil nessa t'poca. 

b) DO ESTADO SOCIAL NO FIM DO SECULO XVIII 

Havia uma discriminação nas classes do povo livre 
que residia nas capitanias da colonia. De facto, era dis
tincta a chamada nobreza, qne uuica gozava de privile
gias. Os peões, os degradados, os judeus, e por fim os 
gentios catechizados A aldeados, e as tribos nomades de 
se!vagens corridos pelas brenhas e desertos, formavam 
classes di <ersas e separadas. 

Aproveitando-se os peões da aptidão que lhes conce
diam as leis para occuparem empregos puhlicos, conse
guiram postos de milicia e de ordenanças, e distiucções 
honorificas que os elevavam em jerarchia social; e mais 
ainda das riquezas que accumuláram pelo commercio e 
pela industria, que os tornavam procurados pela classe 
nobre, que lhes abria as casas, consentia em consorcias 
e allianças de familia que os misturavam; conseguiam 
paular.inamente mudar de classe, e á sua geração; nive
lar-se em privilegias com a camada superior, e partilhar 
todos os direitos que lhe asseguravam os fóros e leis 
do tempo, desapparecendo a pouco e pouco as rivalida
des que causaram por vezes lutas armadas e uma tal 
qual guerra civil em algum•s capitanias da colonia. ( t) 

De todas, as mais malaventuradas da terra eram. as 
classes dos degradados e judeus. Afastados de todos os 
cargos e empregos publicos, notados de infamia - os 
primeiros pelos seus crimes, e por seu sangue e raça os 
oegundos, podiam-se considerar os verdadeiros pariás da 
1;0ciedade colonial. A esta ultima pertenciam os christãos 
novos, que procediam, na voz geral, de Mouros ou Ju
deus, e que eram olhados com desprezo, até odio, pelo 
resto da população. 

Felizmente acabou o Marquez de Pombal üom os pre
conceitos publicas, fez desapparecer a classe dos chris-
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tãos novos, •e funditl-a por suas deliberações ( 1 ) nas de
mais elasseB a que deviam pertencer segundo as suas 
habilitações e qualidades. 

Opimão errada é que o Brazil se povoou de degrarla
dos. T1veram os donatarios, nos primeiros tempos da 
conquista, poderes amplos para do reino transportarem 
degradados para a colonisação das terr as que lhes fo>·am 
repartidas. Declarou -se o Brazil conto e homiz io de cri
minus'ls, para assim attrahir para alli a população de 
Portugal. Ou pelas ordens do governo, conv1tes dos do
natarJOs, ou espontaneamente, agrupáram-se na co lon ia 
nascente muitos mfelizes e reprobos que fugiam, por 
este mocio, a castigos e perseguições na metropole. Não 
se admittiu ma is todavia remessa de degradados para o 
Braz i] no me1ado do seculo X VII e m d iante. A' propor
ção que a soc iedade co lonial foi ganhand:! vida propria , 
e adquirindo certa impor tancia pelo seu commerc io, cos 
tumes e crescentds progressos, começou a oppôr-se á r e
cepç ão de d e gradados , a reclamar contra s ua remessa 7 a 
provar que os não comportava mais o adia ntamento dos 
seu s moradores. ~ 

Os V<e nlaciei ros elementos da colon isação do Brazil fo 
r am exped ições militares que s e enviavam para conservar 
ou g a nhar t e rritorin$, casaes de colonos do conti nente 6 

ilha s dos Açores que o governo promoveu por muitas 
yezes, ( 2 ) e tni serav·e is e vadios que acompanharazn os 
prim e iros habitadores atrás de fortu na e de m eios de 
vida; e, d ep ,iS d e a ssen tado o n uc leo colonial, a· emi
gra ção esp untan ea, q ue começou a affluir p a ra as ca pita
nias desde q u e, V<' g etando pobremente no lavrar das 
terras da m e tropule, e empre g ada d e ntro do reino sem a 
mai s pequ e na esperança de futuro, senão prospero, p elu 
menos garan tid o, viu que al óm dos mares, e m possessões 
da m esma ntça e lin g ua lh e ful g uravam meios m a is ra
pidos de a d qu1rir bem-es tar e riquezas. 

( l' C'a1 tn d e ll'i d e 25 de Mn io de 1753, acnbrtnd o as quulilicaçõea e d e u o uú
na~õ~s u .,. cbn ·tAos Jl~ ·v ns . 

(2 • VlSCON~ It D E SÃo LJWL'OLDO, Â?"tnaes d a prO'Vincia dfJ Slio Pedr o do R i o
Orando do Sul. - J. 1<'. L rsnoA, Apontamentos para a hist .. , ia, do MctranJuW.- Docu 
IJl t"'n os UJfiDllS• r1pws Uo conselb" ultrn lll~ll·ino.- A colonisnção da H h 11 dA S~tnla 

~~ t~~~~~~d:0cro l'D~ 'J~~ri ~ ir V~~~ ~Í~;~g.~~ddo v~;a~;~eâ:~g;~ ~~m~~~~~~t:_:;.'t'ito 
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Augmentou e desenvolveu-se a tendencla para esta 
corrente de emigração quando se fundou o trafico de es
cravos africanos, que eram os instt·umentos que os Por
tuguezes acharam mais azados para os coadjuvarem pos 
seus intentos. Tomou proporções vastíssimas com o de~
cobrimento de minas de ouro e de diamantes, que por 
sua natureza excitam a ambição e a cubiça humana, e 
exaltaram os espíritos em Portugal de modo tão assus·
tador para o prejuízo do r eino, que não poude conser
var-se o governo insensível e de braços cruzados diante 
do espectaculo de despovoação que começou a ganhar 
raizes e a inquietar os animos de todos. De todos os 
pontos de Portugal, que se permittia communicar com 
as capitanias americanas, seguiam constantemente para o 
mesmo destino innumeras familias, que preferiam trocar 
a patria europea pela terra que lhes acenava de longe e 
convidava com as suas riquezas. 

Foram vanadas as deliberações da côrte relativamente 
aos gentios, habitadores da terra que Portugal conquis
tára. Não se portaram os Portuguezes em suas posses-· 
sões com· a barbarie e crueldade que praticavam os Hes
panhóes nos seus estados do novo mundo, matando, 
trucidando," e obrigando os infelizes selvagens ao capti
veiro dos trabalhos das minas, que descobriram e explo
raram, e que destruíram paulatinamente aquella raça de 
homens. 

Si um ou outro Portuguez, raro entre os seus com 
patriotas, egualou as torpezas que nodoaram as paginas 
da historia hespanhóla, e os feitos e glorias de conquis
tadores castelhanos do Pet:ú, do Mexico, de Guatemala, 
do Chile, de Cuba e S. Domingos, e da Columbia- mos
tron-se o geral da nação mais humana e caritativa. Como 
todos os povos europeus, não os olhava, ao principio, 
como homens. Uma bulla do papa Paulo III (') resti
tuiu-lhes esta qllalidade, e os declarou capazes de fé e 
como taes no pleno gozo da sua liberdade. ( ' ) 

(1) De 28 de Ilofaio de ~537 . 

(2) Snti.O DE VASCONCELLOS~ Ghronica, da oompçmhia de Jesu.s. 
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Apezar, porém, de partirem estes princípios christàos 
do solo pontificio, começaram os ;Portuguezes a captivar 
os gentios que encontravam, e os governadores a repar
tir no serviço dos particulares aquelles que colhiam nas 
guerras e excursões que desenvolviam para ganhar e es
tender os territorios da metropole. Tiveram os indíge
nas a protecção dos jesuítas, que se entregaram ás mis
sões da catechese. Valia este auxilio para que conse
guissem paz e tranquillidade os que se aldeavam, tro
cando a vida nomade dos desertos pela sociedade civil e 
religiosa, que os padres da companhia promoviam com 
zelo e dedicação superiores a todo o elogio. (1 ) Em re
lação ás tribus nomades, procuraram sempre estes mis
sionarios oppôr-se á sua perseguição e captiveiro. ( 2 ) 

Constituíram-se os verdadeiros apostolos da liberdade e 
da religião. Sustentaram luta renhida com os morado
res, anciosos de conseguir captivos. Foram quasi todas 
as capitanias o theatro hero1co de seus esforços, parti
cularmente as de São Paulo e Maranhão, em que se 8a-

. criticaram por vezes a interesses mesquinhos e egoísticos, 
suppc>rtaram tratamentos crueis e exílios prolongados. 
Exigiam os padres v cumprimento das leis, (") que ad
mittiam o captiveiro dos Inrltos no caso unico de serem 
tomados em justa guerra, feita por ordem d'el-:·ei, e não 
a capricho dos proprios goverDadores, e menos dos ha
bitantes da colouia. Só o braço forte do marquez de 
Pombal poude consegutr refrear os Portuguezes da Ame
rica, que ousavam atacar as mesmas aldeias de gentios 
catechizados, para os reduzirem á escravidão, quando 
lhes faltavam tribus nomad~s. ou por ' mais afastadas e 
internadas, ou por mais barbaras e bellicosas. ( 4 ) A lei 

(1) NORBERTOSJLVA, .A.ldçias do Rio da Jamiro. 
(2) Varões illu.str6S do Braxil durM,tG os tempos coCo-niaes.-Conago FERNANDES 

PlNtnuno, Os Jesuita.s n.o Bra.x-il. - Jor.Y,. Hi.stoirtJ diJs Jesuiles, 
(8) São infinitas as leis portuguezns a respeito do Brazil. So bem :mod.ificadas 

umas pelas outras em questôos menores, tendiam todas a estabelecer o principio da
Uberdu.de dos indigenns. Not.nTCmos e ntre ellas n do 20 de março de 1570, n de SO 
de julho de 1609, a. de 10 de setembro dP. 1611, o alvará de lO do IHJvembro da 
1647, a provisâ.o de 8 de abril do 1655 alterando n lei de 1 7 de outubro do l6õ3, 
e a lei do 1. 0 do abril de JBSO. 

14) Ent;re os factos prn.t.icados nu coionia, memora-sc com mzão os utaqucs 
dos PanUstas contra. missões do Gunyrá, qua elles desbarataram completa.ment.e. 

(Padre TECDO, Histeria Paraquarua.- FUNU:Z, His~oria. ~hril !f poJitica dtJl .Pa.
raguay, etc.) 
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de 6 de Junho de 1755, executada com a vontade ener
gica do seu autor, terminou por uma vez com as pre
tenções dos moradores: restabeleceu e firmou a liber
dade dos gentios, restituiu-a a aquelles que a tivessem 
perdido por qualquer motivo, e marcou assim uma era 
memora-vel nos &nnaes do estado do Brazil. Já o Alvará 
de 4 de Abril d'este mesmo anuo havia declarado que 
não haveria infamia no casamento de brancos com gen
tias, e que os maridos guardariam a nobreza e fôro qne 
tivessem. ( 1 ) O systema da catechização não foi aban
donado pelo facto de serem d'elle <lispensados os jesuí
tas e desterrados para fóra dos domínios portuguezes. 
Não bastando, e nem mesmo achando-se habilitadas as 
ordens religiosas que existiam no Brazil, procuraram-se 
na Italia os Capuchinhos, que com fer-vor, posto que sem 
o mesmo aproveitamento e tão notavel gloria, seguiram 
os passos dos padres da Companhia, e se empregaram 
nas missões que para os sertões se expediam no intuito 
de chamar as tribus nomades á vida social; e de fazel-as 
abandonar os habitos selvagens. ( 2 ) 

Formavam a classe escrava os pretos da costa da Africa 
importados para o Brazil, e os seus descendentes, já nas
cidos na colonia. Com quanto admittissem o principio 
do captiveiro como necessidade social, previdentes eram 
todavia as leis que o regiam, e tratavam ellas de mino
rar os males inherentes a esta classe desgraçada. Mo
derava-se o direito de castigos. ( ") Prohibiam-se os ar
bitrarias. ( 4 ) Recommendava-se que fossem tratados hu
manamente, baptisados, confessados, casados e enterrados, 
segundo os ritos da Egreja Catholica. ( 5 ) Facilitava-se a 
sua liberdade, marcando os casos em que a poderiam ad
quirir, ( ") e a sua traneferencia de uns para outros senho-

(1) Ao passo que a' mel'ropole, levrula sempre pelo priD.eipio de que eram U
vres os Indlos, sustentava por estA: modo os casamentos que com elles contractas
sem os Portugue:z:es, desapprova.va. publicamente os contra.tdos com ~ ~ raçn preta da 
.Africa . .A. portn.ria do 6 de agosto de 1771, dirigida ao vice-roi, mandou dar baixo. 
u um gentio que se casou cont uma pretu, porque cala a raça em infamia n e11te caao. 

l2l Relatol'io do Luiz do Vn.sconcellos, vlco-rei-R.wista tri'l'tlMUal do Instituto 
H1Btorioo ~ G~()!J,.aphico do Brax-il. 

{8) Carta regia de 20 de março de 1668. 
(4) Item, e carta regia de 28 de ieveveiro de 1669. 
f5) Carta regia de 17 de março de 1693. 
(6• Vario.a leia, que rocommond.atn aos juh.es todo. a eqnidado em favor da ll· 

"herdade. (úis ~travaganUs). 
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res quantlo se provavam maleficios ou perigos serias que 
impossiLilitassem o captiveiro sob o m esmo dominio. (') 

Já que examinámos a qualidade da população que 
habitava a colonia, passemos vista pela quantidade da 
mesma. 

Differentes são os calculos estatísticos que se tem or
ganisado a respeito da população do Brazil ao principiar 
o seculo XIX. Elevam-na uns a tres milhões e tr·ezen
tos mil habitantes, incluindo o gentio selvagem por ima
ginativa proporção. Abaixam-na outros a doue milhões 
e oitocentos mil. 

Calculava-se a capitania de Minas Geraes como a mais 
povoada, pela affiuencia que attrahia de indivíduos mo
vidos pela cobiça do ouro, e que abandonavam não só a 
metropole, como as demais eapitanias, que não poss uíam 
minas auríferas. Dava-se- lhe o numero de 611,000 almas. 
Seguiam-se-lhe a da Bahia, com 530,000; a de Pernam
buco, com 480,000, e a do Rio de Janeiro, com 380,000. 
O Maranhão, ·são Paulo e Pará constituíam a segunda 
classe. Espalhava-se o resto da população pelas outras 
capitanias em que estava o paiz repartido. Comprehen
de-se neste calculo tanto os individuas reunidos em so
ciedade civil corno as tribus dispersas dos gentios, que 
se perdiam pelas terras interiores, cuja estatística se 
percebe quanto devia ser incompleta. Não excederiam 
as pessoas livres a um milhão de habitantes. I-Iaveria 
de <"Scravos cerca de um milhão e quinhentos mil. Em 
quinhentos mil se poderiam calcular os gentios catechi
zados e aldeiados, e os selvagens errantes. 

* * * 
O ciume que ao prrnmpw se revelou entre a classe 

que se dizia de nobreza e a dos peões perdeu este ca
racter com o andar dos tempos e com as transformações 
successivas por que foi passando a sociedade c ivil. A 
lavoura, principalmente, em grande escala, passára para 
o poder dos uaturaes da terra pelo direito de successão. 

(L) Carta regia de 20 de março de 1668. 



- 106 - -

Tanto e~tes como os Brazileiros que t·esidiam nas cidades 
e se entregavam a empregos pnblicos, pertencendo á 
classe da nobreza, consiJeravam-se com mais direitos á 
governança e ás di stincções sociaes. Os commerciantes 
oriundos de Portugal, e que para a colonia tinham par
tido na qualidade de peões, por ajuntarem maiores rJqne
zas, aspiravam conseguir os privilegias da nobreza e 
mesclar-se com os que se tinham nesta conta, não que
rendo já considerar egnaes os novos colonos que chega
vam, e aquelles que nilo tinham conseguido posições de 
fortuna. Todavia, dos commandos de corpos e compa
nhias de milí cias e ordenanças, pertencia a maior pa< te 
aos Brazileiros que na agncultura gozavam rle inlluencia 
maior. Queixavam-se ainda estes de que do reino vinham 
para as cap1tanias quasi todos os funcionarws pubh cos, 
quando deveriam reo;air as nomeações do governo, de 
preferencia, nos seus nuturaes, que possuíam eguaes, senão 
superiores habilitações para preencherem os cargos. 

E•u todas· as capitanias em qne os jesuítas tinham 
easas, encontrava o · povo escolas organisadas e diCJgidns 
methodica e regularmente, onde podia aprender o que 
era neeessario á in strucção primaria e o que d izia res
peito ao conhecimento das hutnauidades. Não os ~gua
láram as ordens que os sub!?tituiram no ensino publico, 
comqu"nto algnntas se hajam, todavia, illustrado por 
varões insignes que as honráran1 devidamente. Ainda 
assim, as aulas melhores 4ue possuiu a colonia, poste
riormente á expulsão dos jesoitas, foram as dos claustros, 
sustentadas pelos religiosos distinntos. que primáram 
parti-cularmente nas ordens do Carmo, Santo Antomo e 
São Bento. 

Mas a in strucção dada ao povo a expensas do governo, 
e em escolas publicas que elle creára, estava abaixo do 
mal que d'ellas se póde dizer. Além de poucas para 
uma tão larga extensão de territorio, e para a propria 
população que por elle se derramava, pouco sabiam mais 
os professores de primeiras letras do que os seus dtsci
pulos. As cidades mais importantes eram quasi os unicos 
pontos em qne se fundavam escolas. A maiot· parte d~s 
povoações estavam privadas d'este grande beneficio publico. 
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Em relação á instrucção secundaria, encontravam ape
nas os estudiosos em toda a colonia seminarios episco
paes, regidos •egundo as determinações do Concilio Tri
dentino; meia duzia ele seminarios civis, com cadeiras 
de latim, grego, rhetorica, e prolegomenos de philosophia 
racional e moral, mal professadas em geral, e portanto 
mal aproveitadas; e algumas p<>ucas escolas dispersas de 
latinidade e de elementos de arithmetica, algebra e geo
metria, que não podiam corresponder satisfactoriamente 
ás necessidades intellectuaes da população_ 

Era preciso que á mãe patria se recorresse, que se 
passassem os mares que a separavam da colonia. sempre 
que se pretendesse buscar instrucção mais ampla e variada . 
. E' de admirar, pois, que na colouia, abandonada como 
se achava, apparecessem ainda talentos superiores, que 
no seu proprio seio, tão mal alimentado, adquiriram ins
kucção solida e profunda e uma inspiração poetica que 
os collocarn na primeira plana dos vultos superiores, c 
lhes asseguram notavel reputação na historia da litera
tura, taes como Frei Francisco de S. Carlos, autor do 
bel lo poema Assumpção da . Virgem, e orador sagrado 
distincto, nascido DO Rio de Janeiro em 1763; padre 
Januario da Cunha Barbosa, nas!lido no Rio de Janeiro 
em 1785, literato, politico, poeta, creador do Instituto 
Historico e Geographico Brazilei ro, e outros. 

Parece que se declarava guerra decidirta ao desenvol
vimento do espírito e á propagação das idéas nas capi
tanias, que supportaram o governo dos que só descorti
navam perigos DO derramamento das luzes do espírito. 

Pelo anuo de 1707 estabeleceu-se uma officina typo
graphica no Rio de Janeiro. Tolerou-a Gomes Freire dP 
Andrade, um dos mais nobres caracteres de governadores 
que commemoram os annaes da coloDia_ Publicou alguns 
opusculos de miDima importancia. Sabido porém o facto 
em Lisboa, ordenou logo a Côrte que se destruísse a 
officina, e se não permittissem mais egnaes estabeleci
mentos no BraziL 

'Não conseguiu o Brazil crear a sua primeira typogra
phia ~não tratando da que havemos referido, e que foi 
(\estruida por .ordem do governo da metropole) senão em 
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1808, depois que na antiga colonia se estabeleceu a séde 
da monarchia. Data só de então o primeiro periodico que 
possuiu, pequeno em formato, publicado dnas vezes por 
semana, e sujeito a uma censura .rigorosa, que apenas 
lhe permittia dar ao publico noticias estrangetras e actos 
offimaeo. 

Não se póde fazer idéa da difficuldade das communi
mições que soffriam as capitanias entre si para se corres
ponderem mutuament~. 

ConsE'rvava Portugal nas capitanias do Brazil uma 
força de primeira linha de certo superior ás necessidades 
do seu governo na colou ia. Além das tropas regulares 
que do reino se remettiam, com o recrutam eu to forçado, 
que se praticava da mesma forma que no reino, se orga
nisavam novos regimentos, que de ordinario deviam servir 
em capitanias diversas d'aquellas em que se faziam as 
levas necessarias. 

Pode-se afoutamente avançar, diz Pereira da Silva, que 
um exercito ue primeira linha estava aquartelado no Bra
zil, de vinte e seis. a vinte e uito mil praças, além da 
força de marinha, e dos navios de guerra que estaciona
vam pelos portos e ancoradouros, e serviam para o trans
porte das tropas, communicações dos governadores e 
auxili!lres da força de terra. 

Compunha-se a segunda linha de mihcias moldadas 
pelas do reino, e formavam a terceira os regimentos de 
ordenanças, creados em todas as villas, cidades, povoações 
e aldeias, e dos quaes fazi~m parte todos os moradores 
julgadoH incapazes phys!carnente, ou por outros motivos, 
de servir ,na segunda linha, e cnjo poste>s superiores 
deviam-se a privilegias e graças do governo, que isen
tavam de qualquer outro onus e obrigação. 

Não podemos tambem noticiar ao certo o numero de 
forças que continham as milicias e ordenanças. Devemos 
suppôl-as em grande copia, lembrando-nos que o serviço 
militar formava como _que uma rêde que apanhava toda 
a população das capitanias, e raros e felizes se podiam 
considerar os que escapavam pelas suas malhas estreitas 
e intrincadas. 

* .. .. 
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Foi o Brazil destinado exclusivamente para a agricul
tura. apenas trataram os seus conquistadores dE! coloni
sar-lhe as terras e aproveitar-lhe os fructos. 

Foi o assucar o primeiro e princi)Jal genero da pro
ducção e commercio da colonia. Foi a primeira a culti
var a canoa no Brazil a capitani!! de S . Vicente, doada 
a Martim Affonso de Souza . Propagou-se d'ahi por todas 
as- demais capitanias. 

Existiam no principio do seculo XVIII, nas tres capi
tanias da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, que maior 
quantidad<J de assucar produziam, cerca de seiscentos e 
trinta e quatro engenhos moentes e correntes ( 1). Foi 
este numero em augmeoto até meiados do seculo. Não 
podemos calcula-lo ao certo na ép.)ca, de que nos occu
pamos, parecendo-nos todavia provavel que em 1800 não 
havia menos de mil em toda a colonia (2), produzindo o 
genero , que continuou a ser ainda por muito tempo o 
primeiro e principal artigo da exportação do BrazJI, c 
que de 1790 a 1806 conseguiu rehabilitar-se um pouco 
e tomar proporções esperançosas com a. revolução franceza . 
com os deRastres o aniquilamnnto da ilha de São Do
mingos, que constituía um dos principaes paizes da sua 
producção, e com as guerras geraes, que abaláram o 
mundo por tanto tempo (3). 

Formava o algodão uma das plantas indigenas do Bra
zil, que se começou a aproveit&r pelo conhecimento, quo 
já havia d'elle na Europa, e pelo ntil emprego que se 
dava á sna materia4 

Ao principio colhia-se apenas no Brazil a quantidade 
precisa para. o gasto do paiz. A falta de nu.merario no 
Maranh~o e Pará deu-lhe curso como moeda, quer em 
fi.o, quer em rama, durante algum tempo, pura solver-se 
assim as transacções mercantis (<) . Pelo mciado para o 
fim do seculo XVIII principiou a capitania da Parahybn 

(1) ANnnC.: J o s :ti: .ANTONrr., R i 1]1tcxa e opul~M~cia d o Braxil, 1711 . 
l2) l'rZARRO, 11.fmnorias hisloricas do Rio de Jamirro, e t c . 
!SI U bi s po Aze vedo Cou tinho , n a sna llf omaria. j r~ c itad a.- falia. tambem e m 

freque ntes in un d a çõe s quo soffrê1-u m as coloni a.s h esp un ho la.s , e f ortes .f uracões n.."' 
ingl e2ns, que por a.lg um tem po lhes diminu iram n p1·od ucção, co m o q ue m elh orou 
n brnz iluira. 

(4) J. F. L 1s noA, .Apontamentos p at'a a histO'ria do M aran luW, - RslaWrio d a 
commi.ssão drw pautas das cúfandegas do B ra:t.il . 
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do No r te a exporta-lo para a metropole, seguindo logo o 
seu exemplo Pernambuco, Maranhão e Bahia. Espalhou
se o seu cultivo pelas capitanias de Minas, Rio de Ja
neiro, Goyaz, Ceará, e Santa Catharina. Já no anuo de 
1786 recebeu a Inglaterra de Portugal, para o custeio 
de suas fabrir.as, cerca de dons milhões ,\e libras de 
algodão oriundo do Brazil (1), que equivaliam a 0,1 na 
importação total, que ella effectuou. Nos primeiros annos 
do seculo XIX tomou Pernambuco a primazia na remessa 
d'este genero, e alimentou com elle um commercio ex
tenso e lucrativo com os portos da metropole. 

O fumo, planta expontanea tambem da America, teve 
sensivel desenvolvimento na capitania da Bahia, e regular 
na parte meridional da de Minas Geraes. Começou a 
ser exportado, e já em 1711 avalia-se a producção da 
Bahia em vinte e cinco mil rolos, na importancia do 
mais de 300:000$000, e das Alagôas em cerca de 
50:000$000. 

Foi o arroz genero de proveitoso cultivo na colonia, e 
de excellente exportação para Portugal e ilhas dos Aço
res. Introduzido no Maranhão, no anuo de 1776, por 
José Vieira de Souza, administrador da companhia de 
navegação . d'aquellas regiões, propagou-se rapiclamentc 
por todas as capitanias. 

Cerca de cem mil saccos chegou a remetter annual
mente para o reino a só capitan ia do Maranhão durante 
o reinado de D. Maria l.n. Presta\"a-se favoravelmente 
o solo para a s"a propagação, e com facilidade extremo 
se procedia ao seu cultivo, colheita e preparo. 

Posto se;,undarios, constituiam todavia ainda objectos 
de valor a canella, a baunilha, o ci·avo, o cacáo, a salsa
parrilba, o assafrão, a copabiba, a noz moscada e a gornma 
elastica, que as capitanias do norte do Brazil produziam 
com abnndancia. O tri go e a cevada prosperaram na ca
pitania do R1o Grande do Snl, onde encontram estações 
favoraveis e solo apropriado. Desenvolveu-se o an il es
pontaneamente, e propagou-se com facilidade pelos ter
renos da Capitania do Rio de Janeiro. Foi o districto 

(1} BALEY, artigo Goton, do D1"cUon11aire du cmnmerat~ de ÂD. BLANQUY. 
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de Cabo Frio a localidade de sua maior producção, ex
cedendo mesmo á das margens do Alto-Amazonas. Ava
lia-se a colheita annual que conseguiam, e preparavam 
os povos de Cabo Frio, em perto de quatrocentas fabri
cas que possuiam, entre cincoenta e sessenta mil libras (1), 

uo passo que a exportação do Alto- Amazonas não passou, 
em 1797, de 45,216 libras (2). Erros administrativos 
causaram a sua ruina. Em Manáus levantara o governo 
uma fabrica, cujos productos exp{\rtava por sua conta ('). 
~os termos de Barcellos, Castanheira, Coriana e Loreto, 
ela capitania do Pará, e no districto de Cabo Frio, onde 
os particulares exerciam a sua cultura, não podiam elles 
exportar directamente o . fructo, que consegui'lm. Eram 
"brigados a entregai o aos governadores, e recebiam por 
olle o preço que fixava a metropole, par·a que esta não 
encontrasse concorrencia no commercio da sua exportação 
e venda . A impontualidade dos pagamentos entra na 
primeira linha das culpas praticas do · governo, deven
do-se considerar como a principal o monopolio que para 
seu interesse elle constituíra. 

Trataram depois os lavradores de falsificar-lhe a qua
lidade, e adulterar os methodos da preparação, de modo 
que ao governo não interessando mais o monopolio, 
abandonou-o, e aniquilou-se assim uma industria, que teve 
sua época de prosperidade e promettia futuro lisongeiro. 

O que succedera ao anil realisou-se egualmente com 
a cochonilla, que, posto originaria do paiz, e aúterior
mente descoberta (4), julgou todavia o vice-rei marquez 
de Lavradio que mais acertado era mandar buscar á Asia 
planta de melhor qualidade, que se aclimatasse na colo
nia. Foi a capitania de Santa Catharina o local escolhido 

(1) !o.'[onsanhor PIZARRO, nas suas M &mol"ia.s l'istorioas do Rio d6 Ja'JU.iro, cal
cula as fnbricns d a Cabo Frio em 206, e a producç~o do anll em 48,000 libras, entro
t.anto quo NlCOLÁO DA SlLVA LISBOA, nos seus Anna68, e lovo. aqueUas a 400 e a 
proclucçilo a 6G,Oo0 libras. O relatorio de Luiz da Vo.sconoollos_. vice-rei do Brazil, 
decla.rn que om 1787 havia i.06 f~t.bdcas. 

t2) BA.ENA, Cotn.pendio das Eras do Pará. - ARAUJO AMAZONAS, DiecWnario 
topographico da oomarea do ..4 lto- .... hna:XC1las. 

(3) HARNA1 C<nnpondio das Er(UI do Pará. Foi fundada esta fabrica em. 1783. 
Produ~iu, nos aone s da 17.-6 a 17W, 677 arrobas. 

(4-) Foi achada no interior da capit."lnin do Rio Grrndc do Sul,. na de Santa. 
Cat.burina, na da Bahia. e na do Pará.. (.Acta do.s S6ssôu da .Aeadmnia do Rio tU 
Janeiro, oommunlcaçito do clrW'gião do ex:ercit.o. Mauricio da Costa .. - Monseuhor 
PJZARRO, M"morias historicas do Rio d" Ja,.6íro). 
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por este vice-rei para o seu plantio. Seu successor D. 
TJuiz de Vasconcellos transportou-a para o districto de 
Cabo Frio. Algum desenvolvimento obte,-e. Como, porém, 
prosperar diante do monopolio, que da sua compra e 
exportação se aUribuiu tambem o governo, fixando-lhes 
preço a arbítrio (1)? Melhor sorte não conseguiu a cria
ção do bicho da seda, que se encontrou vivendo nas 
folhas da tataiba, e que produziu amostras excellentes 
que S€' remetteram para Lisboa (2). Nem um paiz en
tretanto apresenta condições mais favoraTeis para este 
ramo de industria. Dobrava, triplicava annualmente a 
producção. Deixára em escala inferior os lagares mais 
felizes rla Europa para o seu desenvolTimento. A falta 
rle systema e da habilitações. precisas uaquelles que ti
nham a seu cargo criar e propagar o bicho, e colher a 
prod ucção, trouxe a perda dos capitaes empregados sem 
a mais pequena vantagem (3 ). Pretendeu tambem o go
verno desenvolver o plantio do canhamo, escolhendo rin
cões apropriados da capitania do Rio Grande do Sul (4). 

Apezar rle alguma producção que conseguiu (5), teve de 
abandonai-a á completa ruína. 

Si bem que já introduzido no Maranhão, Pará e Rio 
de .Janeiro l8 ), transportado de Surinhaem, onde os 
Hollandezes o cultivavam desde o principio do seculo 
X VIII, quasi nada produ>~ ia ainda o café, que se con
verteu em nossos dias na mais espalhada e conhecida 
cu!tnra do Brazil, e fonte principal da sua opult-ncia o 
riqueza. 

Constituia o sal um dos producto3 que a natureza 
espontanea offerecia ao colono. Abundantemente se colhia 
pelas vizmhanças maritimas de Cabo Frio e das capita-

(l) Em uma Mcmoria de José Benriquea F~:~rreirn. d('o P<l-iva fJe cocoutram por
menores 'luteressantes da cochun illa . . Mon sonho'r PIZARRO é extenso tambem a re!t
poito da soa cultura no B:razil. (M~mori,a,a hisloricas do R1o d6 Jm&firo). 

t2) Reht.torio do vice-rei mar·quez. de Lavradio. 
(8) B. DA SILVA. LISBOA, .Ât1.nca.6B do Rio ck Ja~iro. 
l4l Os rincões de Cnnguass('t c;, Faixina( de CoireU.. 
(5) Produziu no anoo de 1807, 2170 a.rrobn.s e 26 libras, além d o 305 at-robzu 

~os,a ~ IJ;~d:~q=i~! d~,..~~~~ s--::7~COKDE Dllo 8. LEOPOLDO, .Anncws _da prG-
lSI O Pcdriota, jornal pubJic:1.do em 1817 no Rio de Janeiro. .Ao chance1Jer 

.JoA.o Alberto Cast.ello Braaco dove-se a sua Lntroducçilo no Rio de Janeiro. Em 
1800 export;ure.m-se á penas 6Q arrobus ! 
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nias de Pernambuco e Parahyba do NortP. Bastava apa
nhai-o, pois que preparado se achava no terreno. Duas 
cartas regias o prohihiram aos moradores('), a ptetexto 
ele que d im inuía o commercio do reino. 

Cunseguiu por fim a persistencia dos moradores que 
em 1797 se lhes restitu ísse a liberdade de servir-se das 
salinas de Cabo Frio e de Pernambuco, com a condição 
de que fosse exclusivamente para u so da capitania em 
que se colhia, e se não convertesse em mercadoria que 
se t ransportasse para as o u tras partes da colonia (2). O 
"ystema de monopolio, que continuóu em relação ao do 
reino, foi por fim abandonado pelo governo. 

Enriqueciam-se tambem todas as terras interiores elo 
Brasii cÇirn campinas apropriadas para criação de ani
maes das especies differentes, que serrerr. ao homem. 
Os sertões do Maranhão, do Ceará, de Minas Geraes e 
do Rio- Grande do Sul, são ainda afamados pelos seus 
pastos nutr itivos e uberrimos. A exportação de couros 
uesenvolveu-se no te mpo colonial de modo lisongeiro. 
\ 8 ) Criou-se na capitania do Rio-GrRnde do Sul uma 
1ndusrria particular de preparar e salgar as carnes do 
gado vacum, e de remettel-as para as outras capitanias, 
que as applicavam ao sustento dos escravos. ( 4 ) 

Nã<> ba paiz do mundo que rivalise com o Brazil na 
abundancia e pompa das florestas. Nellas se encontram 
as mais apropriadas madeiras para a construcção civil e 
nav::~L Empenhou-se o governo portuguez em Hprovei
ta.l-as. Poderia constitui r co1n o seu cornJnercio uma 
grande base de riqu eza, se lhe não applicasse o seu sys · 
tema de r egulamentos. Dividiu as madeiras em tres clas
ses: priv ilegiadas, de lei, e regulares. Guardou para · si o 
monopvlio do córte e venda da primeira classe, na qual 
resplende o famoso páu brazil, que den o seu nome ao 

(1) Cartas regias de 28 de fevereü·o de 1690 e 18 de janeiro de 1691. 
(2) Pelo anno do 1730, govGrnando na capitn.nia do Rio de ,J:'lnejro Luiz Vahia 

Monteiro . Est.n. ordcrn do governador nem fo i revo gada., quando era inteil·amcnte 
contrari3 nos seus :regimentos, por serem os sequestras da compi.ltencia uuica do 
poder judicin.rlo. 

{3) Regu_lava a do l'Uo-Grande do Sul em 860-000 couro&; a do Rio de Ja
neiro, qu'e comprehcndin. n. producção da cnpit.u.nLa de Mlnas-Goracs, 200.000; Ba
hia, 25.000j e iguAl quantidade o ~Iamnbl.lo. 

{"-) A -producçilo regulava annualmente uro milhão de nrrpbas. (Visconde du 
Silo .Leopoldo~ .Annaes da prOtlincia tU S. Ped'l'O do RW-Grande do Sul.) 
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paiz, substituindo o de Santa Cruz. como o apeilidáram 
os primeiros conquistadores. Permittin-se a particulares. 
que obtivessem licenças do governo, o derrubar e pre
parar as madeiras de lei, com a condição de ser o go
verno preferido na compra quando fosse ella offerecida 
ao publico e d'ella necessitasse a administração. Eram só 
as madeiras regulares deixadas á liberdade dos mora
dores . 

Eram estes os objectos da cultura com que se occu
pava o Brazil, e que formavam o seu commercio de ex
portação. 

* * 
Para o governo de Portugal consiotia a grande riqueza 

do Brazil no ouro e nos diamantes, que lhe davam es
plendidas vantagens, e de que cuidava com zelo e rigo
roso escrupulo. 

O descobrimento do diamante, topazios e pedras pre
ciosas, que começou a effectuar-se em 1727 e 1728. 
acrescentou o jubilo da côrte de D. João V, e deu mo
tivos a fes tas esplendidas que em Lisboa e no reino 
todo se celebraram. 

Apressou-se o governo portuguez em declarar proprie
dade sua, e genero de privilegio real , o diamante que 
s e arra nca sse da terra, pagando elle as despezas effec
tuadas para a sua extracção. Mandou discriminar e de
marcar os terrenos productores, que regulamen tou de 
modo a não permittir nelles industria ou cultura de qual
quer objec to que não fosse exclusivamente o diamante. 
Foi extraordinar ia a quantidade que produziram o leito 
do& rios e as entranhas das serras, rasgadas em mil sen
tidos e feridas até .o coração. Calcula-se ( 1 ) que rende
ram as minas de diamantes, até o an uo de 1814, cerca 
de mil e quatrocentas libras, que rece beu o governo, além 
do que conseguiu o contrabando esconder-lhe e arreba
tar-lhe. Revolveram-se as terras, estragarn m-se os matos, 
diminuíram-se as agnas dos rios, formaram-se lagôas in-

(1) MAWE, Travels in Braxil.- Vo:s ESOl:lWE~, R~isttn in Braxititm.- VIEIRA 
no Cou·ro, Memorias, etc. Beaucbamp exagera a quantidade extrn.ida . 
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salubres, crOlararn-se pantanos pootilenciaes, abandonou-se 
a cultura e aproveitamento do solo, que ficou sem hu
mus vivificador e sem elementos product.ivos; atrás todo 
ele riquezas do presente, e contra as regras mais previ
dentes do futuro, que na solida e permanente prosperi~ 
dade funda o ~eu verdadeiro progresso, e não em fortunas 
ephemeras e momentaneas, que se estragam com a bre
vidade do fumo. 

* * 
Não é possível calcular-se ao certo a somma dP. ren

uimentos que na soa totalidade cobrava o governo por- ' 
togoez nas colouias americiinas pelos impostos qoe lhe 
nram devidos, e que se aggravavam com os vexames do 
fisco, além dos extraordinarios que de tempos a tempos 
se lembrava de exigir-lhe. Pagavam-se com a receita 
ordioaria as despezas dP. administração que se effectua
vam nas conquistas por causa d'ellas. N atamos que se 
calculava no reino o saldo annuo resultante _ da receita 
sobre a despeza da colonia em cerca de dons mil contos 
de réiti, o qual se aproveitava em Lisboa para se .1·ennir 
ao:::; rendimentos geraes da nação. Iocluiam-se em as 
despezas da colonia o pagamento de seus empregados, 
os saldos e gratificações da tropa, que nella se conser
vava, a construcção e os melhoramentos de suas forta
lezas, praças e presídios, e todos os misteres de que ca
recia para o seu sustento, Uesenvolviment.o e conservação~ 
Devemos suppôr excessiva a sotnma Qas despezas, para 
que, em face de uma receita que se não póde orçar em 
menos de 8.000:000ijp000 (e na qual não se incluem a ex
traordinaria e nem os productos dos diamantes), resulte 
apenas um saldo de dons mil contos. Pagava-se entre
tanto no Brazil com extrema morosidade os credores do 
Estado. Com atrasos recebiam sempre os empregados pu
bhcos os seus ordenados. Parecia que o zelo fiscal tocára 
as raias do mais exLremo rigorismo, creando-se difficul
rlades ·e subtilezas para que se não executassem os com
promissos do Estado, de cujos negocias fugia todo o sub
dito avisado, como de devedores mal parados ou fallidos. 
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Tão complicada era na coionia a organisação da admi
nistração da fazenda como a da metropole. 

Era tão rigorosamente executado o systema de centra· 
Jisação administrativa, que, todos, dos mais elevados aos 
mínimos empregados publicos, deviam prestar contas em 
Lisbo". Só no reino se pagavam as dividas de ausentes 
e de ' finados sem testamento, ou que, havendo testado, 
não apparecessem ou não fossem couheci<los da autori
dade local os herdeiros instituídos, devendo arrecadar-50 
as bens pelos re8pecti vos provedores, e remetter-se o seu 
producto para a metropole. Recebiam todos os emprega
rios regim·entos minuciosos e casuísticos, mais diffiCeis de 
entender-se por esta mesma circumstancia, e mais sus
üeptiveis de interpretações arbitrarias, o que levava os 
executores, pelo medo de errar, á pratica escandalosa 
de decidir, não pelos dictames da justiça e pelas normas 
da equidade, mas pelo rigor do fisco, e pelos esurupulor; 
favoraveis sempre a fazenda publica, e contrarias aos 
interesses e direitos individnaes. 

A pessima escolha que, em geral, fazia o governo dn 
metropole de empregados para as repartições do Brazil, 
accommodando nos seus cargos os favorecidos da fortunn 
antes que os homens de merito, entrava como principal 
razão nos vexames que soffriam os moradores das capi
tania~ sempre qne tinham negocias a tratar com os agel!
tes da administração. 

Em conclusão: Tudo na colonia dependia da metro
pote. Para poder advogar, carecia o pretendente que lhe 
viessem elo reino as licenças e provisões. Para regn·ssar 
para os domínios enropeus, de Portugal, precisava o sub· 
dito de mandar bnscar a Lisboa um passaporte. Para 
conseguir uma isenção do recrutamento, uma baixa no 
exercito, ainda nas CODflições legaes, nem un1a auctoridade 
na capitania a podia conceder. Guardava a Corôa esta 
sua regalia, que nem provisoriamente e aoa seus dele
gados superiores permittia. Regulamentos sobre todos 
objectos, por mínimos que fossem e de industria parti
cular, partiam da metropole para vigorarem na colonia . 
Não se abandonavam á liberdade individual, e nem ao . 
menos á direcção dos agentes administrativos das capi· 
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tanias, as marcas e qualidade de madeiras para a cons
trucção das caixas de assucar, os adornos~ vestimentas 
e enfeites das damas; as manufacturas e usos de fo
guetes e fogos de artificio; e outras varias minuciosida
des que seria longo enumerar, e que todas estavam 
sujeitas ás ordens e á mania de regulamentar, de que 
se impregnara o governo cauteloso da metropole (1). 

13. A IDÉA DA <INDEPENDENCIA•: A CONSPI
RAÇÃO l\IINEIRA; TIRADENTES 

Durante o estado colonial apresentaram-se differentes 
projectos de tornar o Brazil independente de Portugal, 
os quaes classificam-se, conforme sua origem, em dons 
grupos: Europeus e Braúlei.-os. Entre os primeiros 
apontam-se uous: 

1. 0
) O projecto do Prior do Crato, em 1581, o qual 

batido pelo duque d'Alba, tentou, como legitimo herdeiro 
da corôa portugueza, fundar no Brazíl um reino inde
pendente. D. Antonio chegou. ao Rio de Janeiro com 
alguns navios fornecidos por Henrique VII de França; 
mas não lhe permittiu desembarcar o governador Salva
olor Corrêa de Sá, que já havia prestado juramento a 
Felippe li. 

2. 0
) O r,rojecto do conde de Aranda, ministro de 

Caxias UI de Hespanha, que tenciouára depois do tra
tado de Paris (1763), fundar com as vastas colonias 
hespacholas e portuguezas da America reinos indepen
dentes, prevendo desde então a difficuldade de sua con
servação. Entrára para isso antecedentemente em ne
gociações com Pombal, ministro de D. José I, mas nada 
conseguiu. Suas previsões realisaram-se no seculo se
guinte, quando os vice-reinados da Hespanha formaram 
t·epublicas .e o Brazil um imperio independente. 

Nos motins e revoltas que se originaram no Brazil 
notam-se desejos de separação; mas taes movimentos 

(l) ;r_ F- Lisboa .Aponümumtos para a histo-ria do Maranhão, summa.ria di
versas i:dent.icas disposições. 
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dirigidos contra graves erros do 
localizaram-se, não se divulgando 

Os erro" governativos qne frequentemente provocavam 
essas demonstrações de desgosto eram: escravidão dos 
inclius, incerteza de limites, e monopolios. 

Entre as tentativas de levante figura como mais séria 
e importante a que imagináram na capitania de i\finas 
Geraes, nos nltimos annos do seculo XVIli, alguns es
píritos illustrados, pela maior parte poetas, que pensavam 
poder realisar a independencia d'aquella parte da colonia 
aproveitando-se das ordens que transmittfra a Côrte ao 
seu govnnador para cobrar dos moradores a importan
cia da divida atrazada, que havião elles contrahido para 
com O · governo pelo quinto do ouro, e que excedia tudo 
quanto possuíam os po..-os da capitania. Bastou que o 
governador deliberasse suspender, por impossível de 
cumprir-se, a determinação regia, para que desappare
cesse como o fumo o desgosto que ella causára. Nem 
ella era por si sufficiente para dar força ao conjurados, 
tanto maJs fracos qnant.o constituía a capitania de ]',finas 
Geraes llma parte central, sem portos no litorai, e sem 
elementos para se constituir em estado independente. 

A antipathia e os resentimentus contra os Portugue
zes naturalmente originaram desejos de independencia 
da parte de uma colonia,. que ia em progressivo dosen
volvlmento, apezar do ferreo jugo a que achava-se sujeita. 
Esse~ desejos pela liberdade augmentavam -se com as 
idéas espalhadas por alguns jornaes e linos vindos da 
Europa, e por diversos braziJeiros, que, tendo ido estudar 
en1 . Portugal, em França e Inglaterra, n<a. sna volta mos
travam enthusiasmo pela independencia dos Estados
Untdo~, e pelas theorias de Frankiin, Jefferson, Was
hington, etc. 

Entre os Brazileiros, que tinham ido á Europa edu
car-se, estudantes, qne fr·equenta,·am a Universidade de 
Coimbra, chegaram mesmo a fantasiar os meios possí
veis de se declarar a independencia do Brazil. Algons 
d'esses enthnsiastas encontraram-se em Montpellier (1786) 
com outros compatriotas, entre os qoaes sobresaiam os 
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fluminenses José Joaqw:m da Maia, e José 1lfariano 
Leal, e o mineiro Domingos Vidal Barbosa. 

Para melhor realisarem o seu desideratum, trataram 
de obter a coadjuvação dos Estados-Unidos da America 
do Norte, da mesma form~ que esses Estados tinham 
feito, valendo-se da França. - N'esse sentido dirigiu-se 
José Joaquim da Maia, por carta de 2 de Outubro de 
1786, ao celebre Thomaz Jefferson, que achava-se como 
Ministro Plenipotenciarw dos Estados-Unidos em Paris. 
Jefferson respondeu que não podia sem justos motivos 
quebrar as relações de amisade com Portugal, em cujos 
portos os na.-ios e subditos norte-americanos achavam 
a brigo, e com os quaes ·commerciavam, mas que verbal
mente conversaria com José Joaquim da Maia, em Nimes, 
onde poderiam encontrar-se. 

Em Nimes o patriota brasileiro expôz com enthusiasmo 
ao :JI.finistro norte-americano os seus planos e esperanças 
pela independencia do Bra.zil, J>rincipalmente si pudesse 
contar com " protecção dos Estadus-Unidos. Com a maior 
reserva respondeu Jefferson dizendo que antes de ter o 
Brazil effectuado a revoluçã<> não podia a União Norte
Americana contrabir compromissos, que deviam ferir a 
uma nação, da qual não tinha queixas, e com a qual 
acabava de celebrar nm contracto de commercio. Que 
depois de ter o Brazil por si mesmo feito a sua inde
penrlencia, os Estados-Unidos não duvidariam relacio
nar-se com elle, e mesmo apoiai-o . 

Desvaneceram-se as esperanças de José J"oaqnim da 
Maia na coadjuvação estrangeira, e.mquanto Jefferson 
escrevia a John Jay sobre a conferencia que tivera, e 
ficava aguardando a rnarcha dos acontecimentos em qma 
espectativa amistosa. Maia retiro\1-Se para Lisboa, onde 
morreu, quando preparava:se a voltar ao Rio de Janeiro, 
e não pouJe portanto influenciar em qualquer moviml'nto 
emancipador que se desse no Brazil. 

Outros brazileiros, porém, que tinham estudado na Eu
ropa, conseguiram volt.ar á patria, e entre esses mencio
naremos Domingos Vidal Barboxa, já doutorado em Me
dicina, o qual ainda testemunhou os l'ffeitos d,a má admi
nistração de Luiz da Cunha Menezes na Capitania de 
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:liinas-Geraes, ~1783-1788). Em seguida a esse illustre 
~nineiro chegou o Dr . José Alva>·es Maciel, filho do Ca
pitão-Mór de Villa Rica, e formado em philosophia, tendo 
estudos especiaes sobre minerologia, artes e manufacturas. 

Era então Capitão-General de Minas-Geraes o Vis
conde de Barbacena, Luiz Antonio Furtado de Mendonça, 
(1789-1797), que entre as priocipaes miras do seu go
verno tinha a de proceder á cobrança do imposto dos 
rtuintos, atrazados de alguns annos, montando esse atrazo 
á enorme quantia de 3.305:472$000 rs. 

Chegando a Minas os drs. Barboza e Maciel encontra
~·am muitos dos seus patrícios abundando nos mesmos 
desejos que tinham de iodependencia: entre esses patrí
cios <Jistioguiam-se n Tenente -Coronel Fr11ncisco de Paula 
Freire de Andrade, considerado como segunda pessoa na 
capitania logo depois do Capitão-General; o Coronel do 
t.o Regimento de linha Ignacio José Alvarenga Peixoto 
poéta estima do e ex-ouvidor do R~o das Mortes; o dr. 
Glaudio Manuel da Co'sta, advogado e poéta distincto; o 
Dezembargador Thomaz Antonio Gonzaga, ex-ouvidor de 
Villa Rica e tão conhecido pelas suas poesias a Marília 
de Dircêu; o Padre José Carlos Corrêa de Toledo, Vi
gario da Villa de São José; o Padre Manuel Rodrigues 
da Costa; o Capitão José de Rezende Costa e seu filho 
de egual nome, e o Alferes Joaquim José da Silva Xa
vier, por alcunha O Ti,-adentes. 

A casa do Dr. Claudio Manuel da Costa era de pre
t'erencia o ponto usual das conferencias dos patriotas, que 
chegaram a idealisar uma repnblica com a capital em S. 
João d e El-Rei, uma universidade em Villa Rica, e uma 
bandeira com um genio quebrando grilhões, tendo por 
,Jidsa - Libertas quce .'era tamen- (liberdade posto que 
tardia). Tinham-se, porém, esquecido de designarem as 
côres da bandeira, subentendendo-se talvez que fosse 
toda branca como a portugueza. O .Alferes Xavier tinha 
proposto para armas nm triangnlo, symbolisando a San
tissima Trindade, de que era especialmente devoto. Al
varenga lembrára o di8tico -Libe1'ias aut nihit. 

O momento escolhido para o pronunciamento da re
volta seria o do lançamento da derrama para a cobrança 
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dos quintos atrazados; mas não se devi'll por fórma al
guma começar a revolução sem ter-se a coadjuvação da 
Capitania de São Paulo. O perspicaz Tenente- Coronel 
Francisco de Paula Feire de Andrade queria ainda mais 
a coacljnvação da Capitania do Rio de Janeiro, pois di
zia elle (e as circumstancias em 1822 vieram confirmar 
o seu juizo) juutas as tres Capitanias de JJfinas Gcraes, 
S. Paulo. e Rio de Janeiro certo se1·ia o exito, e deci
sivo o triv.mpho. Para obterem a coadjuvação do Rio 
de Janeiro partiu o Alferes José Joaquim da Silva Xa
vier, que foi tambem encarregado de comprar armamento. 

Não sendo pouco frequent" apparecer trai dores em 
tnes occasiões, houve no governo de Luiz da Cunha Me
nezes uma denuncia da projectado conspiração; mas esse 
Capitão-General não lhe deu valor, attenclendo á pouca 
ou nenhuma praticabilidade do levante. O Capitão-Gene
ral Visconde de Barbacena teve uma denuncia formal e 
c ircumstanciada dada pelo Coronel Joaquim ::iilYPrio dos 
Reis e pelos Tenentes-Coroneis Basilio de Brito Malheiro, 
e Ignacio Corrêa Pamplona. 

Tratou irnmediatamente o Visconde de Barbscena de 
tirar aos conspiradores o pretexto do levante suspendendo 
o lançamento da derrama: foi prevenindo-se com mais 
tropas, e communicou a noticia ao Vice-Rei Luiz de 
Vasconcellos e Souza, de queru riquisitou a vigi 1ancia e 
prisão de Tiradentes, que devia achar-se no Rio de Ja
neiro. Ao passo que no Rio de Janeiro eff~ctuava-se a 
prisão de Tiradentes na rua dos Latoeiros (hoje Gonçal
ves Dias) em uma casa onde homisiára-se (10 de Maio 
de 1789), mandava o Visconde de Barbacena prender 
em Minas os outros indigitados na conspiração. 

Installou-se irnmediatarnent~ & alçada, ou tribunal, que 
devia julgar os culpados. Depois de um longo pro«esso, 
foi, a 18 de Abril de 1792, ·lavrada a sentença condem 
nando á morte os 12 principaes chefes, ficando infamadas 
algumas das suas gerações, 5 dos criminosos a degredo 
perpetuo, e os menos implicados a degredo temporario. 
A memoria do Dr. Claudio Manuel da Costa, que appa
rccera morto na sua prisão (provavelmente tendo-se sui
cidado), foi declarada infame. 
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A clemencia da Rainha D. Maria I, que por si pro
pendia para um completo perdão, veiu mitigar os horro
res de uma tal carnificina, cornmutando a pena de morte 
em degredo para os chefes da conjuração excepto o caso 

. de ser isso inadmissivel pela atrocidade e escandaloso 
publicidade do crime revestido de circumstancias qun 
tornassem indispensavet esse castigo (Carta Régia de 15 
de Outubro de 1790). · 

O Alferes Joaquim José da Silva Xavier foi o unico 
que, com a maior coragem e resignação, subiu ao patí
bulo a 21 de Abril de 1792, depois das 11 horas da 
manhã, no Rio de Janeiro, no Campo da Lampadosa. 
Depois de enforcado, foi a sua cabeça exposta na praçn 
publica de Villa Rica, e os membros espal hados pelo ca
minho para ten·ivel esca•·mento dos povos. 

Entre os condemnados contavam-se Claudio Manuel 
da Costa, que suicidára-se na prisão; Alvarenga Peixoto. 
que foi degradado para Ambaca; o Dr. Maciel para Ma
çangano, outros para diversos presidias, e o Desembar
gador Gonzaga para Mo-;ambique. Os degredados parti
ram do Rio de Janeiro para Angola e Moçambique a 22 
rle Maio de 1792. 

Eis a histoda resumida da primeira tentativa mallo
grada de independencia nacional. 

A independencia do Brazil era uma questão adiada 
para melhores tempos. Não se effectuou pelas combina . 
ções fantasticas dos patriotas mineiros, como não tinha 
sido levada avante pelas combinações politicas de Felippo 
II e do Conde de Aranda, não só por não ter sido bem 
planejada, como por ser extemporanea. 

14. MUDANÇA DA SEDE DA MONARCHIA POR
TUGUEZA PARA O RIO DE JANEIRO: CAU
SAS E EFFEITOS DESSE FACTO. 

Vamos tratar de um acontecimento de maxima im
portancia para a nossa historia, porque marca uma 
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época memoravel em qú·e o Brazil deixou de ser colo
nia, tornando-se séde da monarchia portugueza. Para 
bem comprehendermos as causas de tão importante tran
sição, devemos remontar um pouco á historia de Portu
gal, o que faremos sucintamente. 

* * * 
A Rainha D. Maria I, que subira ao throno por falle

cimento de :<eu pae D. José I (24 de Fevereiro de 1777), 
depois de alguns annos de reinado, comtlçára a sotfrer 
desarranjo nas suas faculdades intellectuaes: essa moles
tia aggravou-se a ponto tal que, a 10 de Fevereiro de 
1792, o Príncipe D. João foi obrigado a tomar conta do 
governo, como herdeiro presumptivo da corôa . ......: Não 
melhorando a Rainha, foi o Principe confirmado na re
gencia por um simples decreto do poder executivo de 
1799. 

A regencia do Principe D. João extendeu-se, por 24 
annos. até o fallecimento de D. Maria I (20 de Março 
Je 1816) e durante todo esse lapso de tempo tiveram 
iogar acontecimentos de maior monta tanto em Portugal, 
como no Brazil. Tinha D. João 25 annos, quando tomou 
conta da regencia. 

Conservando os mesmos Ministros, continuou o Re
gente a mesma política adoptada pelo governo de Por
tugal, hostil á Re'l"olução Franceza, e entrou em uma 
liga com a Inglaterra e a Hespanha contra a Republica 
Franceza. A paz de Basiléa (22 de Julho de 1795), 
entre a Hespanha e a França, sem ao menos Portugal 
ter sido ouvido, apezar dos combates feridos pelo seu 
contingente de 5,400 homens na guerra de Roussillon, 
era um máu preludio para a maneira pela qual o gabi
nete portuguez tinha de atravessar a crise tempestuosa, 
que se desenrolava em toda a Europa. 

Vacillante em sua politica, quiz Portugal · tambem al
liar-se á França; mas não só o Directorio mallogrou o 
tratado projectado de 1 O de Agosto de 1797 (23 Tber
midor, Anuo V), como tambem conservou preso no Tem-
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plo o diplomata Antonio Araujo de" Azevedo durante 
dons mezes.- Alliando-se novamente com a Inglaterra 
mand•)u Portugal uma esquadrilha ás ordens do Marquez 
de Niza a fim de proceder de accôrdo com o almirante 
Nelson no Mediterraneo: o conbngente portuguez operou 
apenas em Napoles, desembarcando 400 homens comman
dados por Moreira Freire para contribuírem para o exer
cito da Santa Fé. No entretanto Napoleão Bonaparte, 
pensando que os navios portuguezes tivessem tomado 
parte na batalha naval de Aboukir, proferiu a terrível 
sentença que devia mais tarde realisar-se :-- « Tempo virti 
em que a nação p01·tuguexa p'lgará com lag1·imas dr. 
sangue o u.U,·age que está fazendo á Republica F'l·ancexa.» 

Senhor do governo em França depois do golpe d'estado 
de 18 Brumario, Napoleão foi logo mostrando a sua 
hostilidade recusando as pazes que o gabinete portuguez 
lhe offerecia, e promovendo a guerra entre Portugal e 
Hespanha, com a qual firmou um tratado (29 de Janeiro 
de 1801) po·r intermedio de Luciano Bonaparte. 

O pretexto invocado pela Hespanha para essa guerra 
era que a Inglaterra lhe tinha tomado a Ilha Minorca 
por forças navaes, que tinham feito, e continuavam a 
fazer de Lisbôa a sua base de operações. 

Depois de algumas derrotas viu-se Portugal obrigado 
a firmar com a Hespanha o tratado de Bndajoz (6 de 
Junho de l 801) e com a França celebrou o vexatorio 
tratado de Madrid de 20 de Setembro d'esse mesmo anno. 

O Marechal Lannes, embaixador francez em Portugal, 
depois de ter obtido a execução de muitas exigencias 
imperiosas, apresentou as condições com que Napoleão 
negociava a neutralidade de Portugal (24 milhões de 
francos annualmente) na guerra contra a Inglaterra. 
Essas condições tomaram em oreve o caracter de impo
sições, exigindo não só a prompta execução do Bloqueio 
Continental decretado em Berlim a 21 de Novembro de 
1806, como tambem a opção decidida entre a alliauça 
franceza e a britanica. Em seguida o ministro de França 
em Lisbôa, Mr. de Rayneval, apresentou collectivamentc 
com o embaixador hespanhol, Marquez de Campo àilange. 
as seguintes intimações:- 1.0

) que Portugal declarasse 
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guerra á Inglaterra dentro de 20 dias;- 2.0
) que fe

chasse seus portos aos navios inglezes;- 3.•) que reunisse 
seus navios de guerra ás esquadras francezas; - 4. ") que 
sequestrasse todas as propriedades britanicas em Por
tugal;- 5.0

) que prendesse todos os subditos inglezes 
existentes em Portugal. 

A imposições tão terminantes quiz o ministro Antonio 
de Araujo responder com meios dilatorios, executando 
apenas algumas d'essas condições, e pediu mesmo á 
Ioglaterra que fizesse a Portugal uma guerra apparente. 
A' Inglaterra, porém, não convinha um manejo tão cap
cioso : para seu proprio governo reconhecia ella a ne::es
sidade de uma decisão prompta e positiva, e para obviar 
ás necessidades de momento offerecia uma esquadra para 
transportar para o Brazil a famii;a real de Bragança. 

Rro vez de tomar ntn partido decisivo como as circums
tancias exigiam, o gabinete portuguez tentou ainda com
pôr as difficuldades mandando o Marquez de Marialva 
com ricos presentes a Napoleão, e tratando de negociar 
o casamento do princip"l D. Pedro com uma filha de 
I,uciano Bonaparte. 

Emquanto o gabinete portuguez entregava-se a essas 
hesitações inconcebíveis, Mr. · de Rayneval e o Marquez 
de Campo Allange pediam os seus passaportes e retira
vam-se, e Napoleão firmava com a Hespanha o tratado 
de Fontaioebleau (27 de Outubro de 1807), pelo qual 
acabava com a autonomia de Portugal, dividindo esse 
reino em tres partes:- 1.0

) o territorio entre Douro e 
Minho, formando o Reino da Luzitania Septentrional para 
a Rainha da Etruria;- 2.") as províncias do Alemtejo e 
dos Algarves, com o nome de Principado dos Algarves, 
para o Príncipe da Paz (Godoy); - 3 .0

) o resto de 
Portugal em poder da França até á paz gAral.- O Bra
zil e as outras colonias dividir-se-iam depois E\ntre as 
duas partes contractantes. O embaixador portnguez 
D. Lourenço de Lima, sem ao menos ter conhecimento 
d'esse tratado, teve ordem de sair de Paris dentro de 
2 dias, e da França dentro de 15 dias:- o Conde de 
Ega, ministro de Portugal em Madrid, recebeu uma inti
mação analoga. 
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Foi só de}Jois de :;;aber da retirada vexatoria de seus 
diplomatas, que o governo portuguez resolveu-se a pu
blicar o Decreto de 8 de Novembro, ordenando a prisão 
do• subditos britauicos e o sequestro das propriedades 
inglezas em Portugal. A ésse procedimento inqualificavel 
e intempestivo respondeu Lnrd Ckatam, chefe do gabi
nete britanico, mandando bloquear os· portos portuguezes 
e occupar a ilha da Madeira. 

Em tão extrema contingencia o commandante da es
quadra ingleza, Sidney Smith, mandou entregar ao Prín
cipe D. João um exemplar do Moniteur qu" publicava 
o tratado de Fontaiuebleau; e o tenente-coronel Lecor 
communicou pessoalmente ao mesmo Príncipe Regente a 
noticia de que as tropas francezas do general Junot ti
nham entrado no reino, e qne a marchas forçadas avan
çavam para Lisboa. 

Tornavam-se então impossíveis as dilações. Entregou o 
Principe D. João a direcção do reino a um governo inte
rino, presidido pelo Marquez de Abrantes, e partiu para 
o Brazil com toda a Família Real, e muitos nobres qne 
o quizeram acompanhar (29 de Novembro de 1807), 
tendo ás pressas embarcado no dia 27. Uma divisão 
ingleza comboio u a esquadra portugueza. As forças do 
General Junot entraram em Lisboa no dia seguinte ao 
da partida da Familia Real, e, sem resistencia, Portugal 
submettia-se á invasão franceza. 

* * * 
Por causa dos estragos motivados pelo máu tempo 

viu-se o Pincipe Regente forçado a arribar á cidade da 
Bahia (22 de Janeiro), onde, no dia 24 ás 5 horas da 
tarde, desembarcou com toda a solemnidade, sendo rece
bido com manifestações <ia maior alegria por toda a 
população. Empregaram os bahianos os maiores esforços 
para q•le D. João fixasse a sua residencia na Bahia, 
offerecendo-se mesmo para mandarem construir-lhe um 
palacio; mas baldados foram esses esforços, porque o 
Príncipe tinha já decidido vir para o Rio de .Taneiro. 
Inspirado pelo illnstre brazileiro José da Silva Lisboa 
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tulteriormente Visconde de Cayrú), resolveu-se o Regente 
a publicar uma Carta Regia com data de 28 de Janeiro 
de 1808, decretando a abertura dos portos do Brazil ás 
nações amigas. 

Partindo para o Rio de Janeiro a 26 de Fevereiro 
d'esse mesmo anuo, alli chegou o Príncipe a 7 de Março 
desembarcando no dia immediato. Tendo anteriorment!' 
chegado 8 navios da esquadra, vindos em direitnra de 
Lisboa, além do brigue Voador, que fôra o primeiro em 
trazer a noticia da vinda da Família Real, o Vice Rei, 
Conde dos Arcos, tinha mandado preparar para a dynastia 
reinante o Palacio dos Governadores, o qual por meio 
de um passadiço tinha sido ligado ao Com·ento do Car
mo. Na enthusiastica r ecepção feita pela cidade do Rio 
de Janeiro ao Príncipe R egente tornaram-se notaveis os 
vivas dados ao Imperador do Braxil, tão intuitiva era 
para os brazileiros a previsão dos acontec imentos, que 
mais tarde deviam ter lagar. 

Durante 9 dias consecutivos houve illuminações e 
festas, que teriam sido completas si não tivessem tido 
Jogar os vexames occasionados pelas aposentadorias for
çadas, desoccupando-se do dia para a noite muitos predios 
para n'elles se alojar a comitiva do Regente, e outros 
resentimentos contra 'l comitiva chegada de Portugal. 

No 3." dia depoi s da sua chegada organisou o Regente 
o seu ministerio, nonteando a D. Fernando José de Por
tugal e Ca stro (ao depois Conde e Marquez de Aguiar) 
para as pastas do R eino e da Fazenda; o Visconde de 
Anadia para a da Marinha e Negocios Ultramarinos, e 
D. Rodrigo de S ouza Coutinho {mais tarde Conde de 
Linhares) para a da Guerra e E strangeiros. Dentre esses 
tres ministros sobresaia pela intelligencia elevada e escla
recida D. Rodrigo de Souza Coutinho, a quem incontes
tavelmente o Braz il deve muitos m elhoramentos e esta
belecimentos uteis. 

Assim foram creadas as Secretarias do Estado, Supremo 
Conselho Militar, Archivo Militar, Meza do Dezembargo 
do Paço, e da Consciencia · e Ordens, Academia dos 
Guardas Marinhas e uma fabrica de polvora na Lagôa 
do Rodrigo de Freitas." A Relação do Rio de Janeiro 
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foi elevada á Casa de Supplicação. Para galardoar o 
merito renovou-se e augmentou-se a Ordem da Torre 
Espada. Instituiu-se o Jogar de Intendente Geral da 
PÓ!icia. Para a publicação das decisões e ordens do 
Governo estabeleceu-se a Imprensa Régia, que chegou 
mesmo a publicar varias obras, embora sujeitas á appro
vação da Meza Censoria e Iotenclencia Geral de Policia, 
taes como os trabalhos de José da Silva Lisboa sobre 
questões econon1icas e commerciaes, os sermões de Frey 
Francisco de S. Carlos, e de Frey Francisco Xavier de 
Sampaio. A cathtJdral foi mudada da Egreja do Rozario 
para a dos Religiosos do Carmo, reconstruindo-se o Ca
bido com dignidades novas. 

Creou-se tambem o Erario Régio, o Conselho da Fa
zenda Real, o Tribunal da Junta do Commercio, e as 
antigas Vedarias, já extinctas em Portugal; mas conti
nuaram como d'antes os Erarios das Capitanias, sem ser 
possível a tomada de contas no Rio de Janeiro. Fun
dou-se uma E scola anatomo-medico-cirurgica, o Jardim 
da Lagôa do Rodrigo de Freitas, e a Academia de scien
cias physicas, mathematicas e naturaes. 

Diversas povoações e freguezias foram elevadas á ca
tegoria de villas, como Porto-Alegre, que foi a primeira 
que teve essa graduação (2~ Agosto 1808). 

Autorison-se tambem para a Bahia a fundação de uma 
typographia, (5 de Janeiro de 1811), que imprimiu a 
gazeta •Idade de Ouro >. - Estabeleceu-se um imposto 
(decima) sobre predios alugados ou occupados pelos 
proprietarios; o imposto do sello sobre papel e livros 
dos negociantes, camaras municipaes, irmandades, confra
rias, nos de notas de tabelliães, recibos, escripturas pu
blicas e particulares; o imposto de siza sobre compras 
e vendas, e arrematações dos bens de raiz e semoventes. 

Suspendeu-se a prohibição de haverem fabricas e ma· 
nufacturas no Brazil, permittindo-se todo o genero de 
industria fabril e manufactnreira, firmando-se por essa 
forma a emancipação da industria. 

Por inspirações de D. Rodrigo de Souza Coutinho, 
apezar dos estatutos e Alvará de 12 de Outubro de 1808 
terem sido assignados por D. Fernando José de Portugal, 
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foi crendo no Rio de Janeiro o Banco do Brazil com o 
capital de 3 milhões de cruzados, em 1,200 acções de 1 
conto de réis cada uma, privilegiadas e isentas de P.B
nhora e execução tanto fiscal como civil. 

Entre as providencias acertadas do Governo do Prin
cipe Regente, é verdade que um pouco mais tarde, não 
devemos e•quecer o decreto de 18 de Junho de 1814 
permittindo a livre entrada dos navios de todas as na
ções nos portos dos dominios portuguezes, facultando-se 
tambem a saida dos navios nacionaes para qualquer des
tino sem reserva. 

Pouco depois da chegada da Família Real foram che
gando muitos inglezes, para estabelecerem-se no Brazil, 
e como Ministro de S. M. Britanica veiu Lord Strang
ford, que tinha de exercer uma influencia tão pronun
ciada nas questões magnas que se iam debater. Em se
guida foram vindo outros diplomatas estrangeiros, corno 
o Kimcio Apostolico Lourenço Caleppi, .Arcebispo de Ni
zibi, qne tinha conseguido fugir de L;sboa, os Encarre
gados de N egocios da Suecla, dos Estados- Unidos Norte 
Americanos e da Russia. 

Era tal o desenvolvimento que o Brazil ia apresen
tando, que o Principe D. João elevou-o por Carta de 
Lei de 16 de Dezembro de 1815 á categoria de Reino 
Unido com Portugal e Al garves. 

Tão importante, em snmma, foi o facto da mudança 
da séde da monarchia que levou Pereim da Silva (His
toria da Fundação do Irnperio) á a !firmar o seguinte: 

«Transferida de Portugal para o Brazil a metropole dn 
monarchia, principia a desmembração da familia portu
gueza, inicia-se a independencia da colonia, criam-se in
teresses e direitos éjue rompem os laços que as ligavam. 
e nasce uma nova ordem de cousas que importa uma 
verdadeira revolução. Bem que se não considerassem se
paradas, de direito, senão dezesete annos depois, é visí
vel e profunda, de (acto, a emancipação da antiga co
lonia. Estava dad o o primeiro passo, e foi elle decisivo 
e terminante. Rapidos e efficazes effeitos produziu. Não 
havia mais força para nullifical-os. Muito embora guar
dasse a casa de Bragança ambos os continentes que 
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possuía, estava realisada a independencia do Brazil. Po
deria o paiz. revolver-se nas miserias da anarcbia, partir-se 
em estados soberanos e independentes, formar republicas 
pequenas e mesquinhas, si, quando tratasse da ~na inde
pendencia, não encontrasse um príncipe que ligasse a 
sua causa e sorte á sorte e á causa do Brazil, e con 
servasse assim a unidade do territorio sob as institui
ções monarchicas. Foi este um dos maiores beneficios 
da Providencia divina. 

Assegurou-lhe o presente, mitigou-lhe os soffrimentos 
e lutas da crise, e firmou-lhe o futuro de uma grande 
nação. Devemos á casa de Bragança o prinripio da in
depeudencia. E' ella ainda nossa credôra por tel-a ter
minado e realisado. Houve erros, decepções, contrarie 
dades, perigos, que nos incumbimos de summariar. Sue
cederam-lhes, porém, beneficios reaes, profundos e glo
riosos. Ganhou o Brazil. Cumpre que Portugal se 
convença tambem de que lucrou, e lucrou muito, modi
fioando idéas creadas pelos prejuízos populares e por pre
venções injustas e infundadas.> 

] 5.-A REVOLUÇÃO DE PORTUGAL, EM 1820, E 
SEUS EFFEITOS NO BRAZIL. -REGRESSO 
DA CORTE PORTUGUEZA. 

Foram causas da revolução, que teve lugar em Portu
gal em 1820: o desenvolvimento das idéas liberaes; a 
imitação da revolução hespanhóla de 1820 pela restau
ração da Con3tituição de 1812; queixas não attendidas 
sobre a permanencia da Côrte no Brazil; ruína do oom
mercio portuguez por ter-se franqueado os portos do 
Brazil ás outras nações. 

Realmente as idéas revolucionarias tinham começado 
a manifestar-se em Portugal em 1817, quando D. João 
VI tinha mandado para Lisboa o Marechal Beresford 
governar militarmente o reino com autoridade indepen
dente da Regencia, senão superior á ella. 

Com a fermentação das idéas liberaes, em Portugal, 
fez-se a 24 de Agosto de 1820 uma revolução no Porto 
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contra as instituições absolutistas, sendo os principaes 
fautores d'esse movimento o Dezembargador Manuel Fer
nandes Thomaz, e o Ouvidor Geral José da Silva Car
valho. Reclamaram os revolucionarios a convocação das 
Côrtes, e proclamaram o reino monarchia constitucional 
sob a dyuastia de Bragança. As províncias do Norte 
adheriram logo a esse movimento, e a revolta repercutiu 
até Lisboa. 

A Regeucia, seguindo os conselhos do Conde de Pal
mella de por-se á frente do movimento popular para re
gularisal-o e dirigil-o, concendendo e promettendo me
didas tão liberaes como as da Junta do Portn. quasi 
chegou a fazer parar a revolução; mas o exercito e o 
povo depuzeram a Regencia, estabeleceram uma Junta 
Provisuria, que a 15 de Se ·embro fez jurar uma cons
tituição modelada pela da He•pauha. 

A 10 de Outubro a Junta prohibiu. o desembarque de 
Beresfurd, que tmha vindo ao Brazil, e que regressára 
com poderes ainda mais 1llimitados, com a missão espe
cial de suffocar a revo \ta. O valente General, que tão 
assignaladl•B serv1ços militares tinha prestado, mas tam
bem que tanto despotismo tinha exercido, retirou-se para 
Inglaterra passando da náu ingleza Vengeur para o pa
quetP. Arabella. O novo Governo, liberal, poude então 
firmar-se em Portugal e decretar as medidas necessa
sarias não só para a convocação das Côrtes, como outras 
ten<lentes á administração publica. 

O primeiro I•Jgar do Brazil, onde se soube d'esses 
aoontecirnPutos fui no Pará e apezar de serem as queixas 
de Ponug~l funrladas sobre a abertura dos portos bra- . 
zileiros au comrnercio estrangeiro, e sobre a estada do 
soberano no Rio de Janeiro, o pronunciamento constitu
cional rlo Porto encontrou logo muitos adherentes. As 
tropas da guarn1ção insufladas por Filippe Alberto Pa
troni Maciel Parente, e o povo da cidade de Belém de
clararam-se abertamente pela reçolução liberal, adapta
ram a con v"c>~ção das Côrtes, j oraram a constituição que 
essa asspmbléa orgunizasse, depuzeram o Capitão-General 
Conde de Villa . Flôr, e estab"leceram uma Junta gover
nativa, de que fui Presidente o Vigario Capitular (ao 
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depois Arcebispo da Bahia) Romualdo Antonio de Seixas, 
e Vice-Presidente o Juiz de Fóra Joaquim Pereira de 
Macedo, collocando a capitania debaixo da autoridade do 
Governo de Lisboa. -

-Na Bahia tres Tenentes-Coroneis, Francisco José Pe
reira, Francisco de Paula Oliveira, e Manuel Pedro de 
Freitas Guimarães, puzeram-se á testa do movimento, que 
a 10 de Fevereiro trouxe em resultado a adhesão ao 
Governo de Lisboa, e a formação de uma Junta Gover
nativa, de que foi Presidente o Dezembargador Francisco 
Manuel de Moura Cabral, e Vice-Presidente Paulo José 
de Mello Azevedo e Brito. Ter-se-iam effectuado sem 
derramamento de sangue essas mudanças politico-admi
nistrativas, si o Marechal Felisberto Caldeira Brant Pon
tes (ulteriormente Marquez de Barbacena) não porfiasse 
em tomar a artilharia dos revoltosos, morrendo n'essa 
occasião o Major Hermogenes e 10 soldados, e ficando 
feridos o mesmo Marechal e 20 praças. Tanto o Capi
tão-General Conde da Palma, que tinha recusado a Pre
sirlencia da Junta Governativa como Caldeira Brant, e 
diversos funccionarios seguiram para o Rio de -Janeiro 
a bordo da fragata ingleza 1cants. 

A noticia do movimento revolucionaria do Porto, de 
24 de Agosto, chegou ao Rio de Janeiro pelo brigue 
mercante Providencia. E' facil conceber-se a imp1·essão 
que produziu em toda a FamHia Real e no Ministerio. 
Depois de grande perplexidade em adaptar ou os meios 
propostos por Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal, 
ou os suggeridos pelo Conde dos Arcos, ou os indicados 
pelo Conde de Palmella, que chegára com minuciosas no
ticias de Portugal, veiu o movimento da Bahia resolver 
a D. João IV a publicar o Decreto de 18 de Fevereiro 
de 1821, pelo qual tinha de mandar a Portugal o Prin
cipe D. Pedro afim de conter os animas e convocar os 
Procuradores eleitos pelas Camaras do Brazil e Ilhas do 
Atlantico (que tivessem juizes letrados), para propôrem 
reformas e melhoramentos. Além d'isso mandou tambem 
o Rei convocar immediatamente uma commissão de 20 
membros (em granàe parte brazileiros) afim de irem tra
balhandu nas reformas. 
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Não sortiram bom effeito essas medidas, porque a dis
posição dos . espíritos não queria apenas essas modifica
ções: o povo, incitado pelo advogado Marcellino José 
Alves Macambôa, e diversos corpos da guarnição sob o 
comrnando do Brigadeiro Francisco Joaquim Carreti, reu
niram-se no largo do Rocio, e em altos bracios exigiram 
as reformas constituciouaes proclamadas em Lisboa. Logo 
que D. João VI soube dÓ que se estava passando, 
mandou de S . Chdstovam o Príncipe D. Pedro com a 
missão espinhosa de conter a sedição e accomodar as 
co usas~ 

Apparecia pela primeira vez D. Pedro intervindo nos 
negocios publicas em circumstancia tão melindrosa: com 
a coragem, de que sempre deu provas, atravessou as 
ondas do povo e tropas, e foi ter ao theatru de S. João, 
d'onde dirigiu-se ás massas perguntando o que queriam. 
Não satisfazendo-se os sediciosos com as concessões, que 
o Príncipe lhes fazia, voltou elle par3 S. Christovam a 
conferenciar com D. joão VI: regressou de no>o para 
o Largo do Rocio, mostrou ao povo o decreto de 24 de 
Fevereiro approvando a futura Constituição de Portugal, 
que as Camaras fizessem, a sua adopção no Brazil e 
mais domínios da Corôa Portugueza. 

Além d 'isso comrnunicou o Príncipe a demissão do 
Ministerio e de varios funccionarios publicas, que não 
eram da affeição popular. 

Entravam para o novo Gabinete, Silvestre Pinheiro 
Ferreira com a pasta da guerra e estrangeiros, o Conde 
de Louzã com a da fazenda, Joaquim José Monteiro 
com a da marinha, e Igna<'io da Costa Quintella com >t 
do Reino. Prorornperam enthusiasticos applausos da mul
tidão; o Senado da Camara foi immediatamente convo
cado no Theatro S. Juão, lavrando-se um auto do quanto 
occorrêra. Em seguida o Principe D. Pedro, por si e 
como rPpresentante de seu pae, e o principe D. Miguel, 
prestaram juramento de adoptarem a Constituição futura, 
que as Côrtes fizessem, e convidaram ao povo a proceder 
da mesma fórma. · · 

Victoriado pelas massas populares, seguiu D. Pedro 
para S. Christovam, d'onde regressou com D. João VI, 
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o qual foi festejado pela multidão a ponto de tirarem 
os cavallos da carruagem, que á mãe foram puxando até 
o paço da cidade, onde continuaram as mais freneticas 
ovações pelas concessões constitucionaes, <J,Ue fazia aos 
seus subditos. , , 

Com a noticia do que tinha-se passado no Rio de ,Jn
neiro, tiveram Jogar no Maranhão, Parahyba, Ceará, e 
Piauhy adhesões ao movimento constitucional, si bem que 
depois de algumas desordens. Em Pernambuco, o proprio 
Capitão General Luiz do Rego, foi o primeiro a pôr-se 
á frent.e. do movimento liberal; mas combinou somente 
com os patriotas pm·tuguexes, sem ouvir a nenhum dos 
filhos do paiz: fez jurar as bases da Constituição que 
as Côrtes fizessem, creou uma Junta Governativa no 
Recife, da qual tornou-se Presidente, e mandou procE>der 
á eleição de 7 deputados, numero designado pela Regm1· 
cia de Lisboa. 

No Rio de Janeiro, os animos, em vez de serenarem 
com as concessões feitas pelo Decreto de 24 de Feve
reiro, exacerbaram-se com a soffreguidão de já quererem 
entrar no gozo elas reformas promettidas, e com a am
bição de novas regalias; appareceram periodicos, em qne 
o liberalismo era largamente anotado e desenvolvido, 
chegando-se mesmo a aventar idéas republicanas. 

Os Brazileiros por sua vez apresentaram-se com aspi
rações nobres de iudependencia; começaram a formar 
sociedades secretas, em que dominava esse pensamento, e 
entre os patriotas sobresaiam Joaquim Gonçalves Ledo, 
Januario da Cunha Barboza, José Joaquim da Nobregn, 
José Joaquim . da Rocha, Frey Sampaio, todos relacio
nados com o Jt1iz ele Fóra, José Clemente Pereira. 

Os conselheiros da Corôa suggeriram alvitres variados, 
que, embora dívergissem na fórma, convergiam todos 
para a retirada da Côrte para J,isboa. O proprio mi
nistro inglez, Thorton, julgava que a ida de D. João VI 
e da .Familia Real para Portugal era o grande recurso, 
.que as circumstancias reclamavam. 

Foi, então, publicado o Decreto de 7 de Março, em 
que D. João VI manifestava a sua resolução de partir 
para Portugal, deixando o governo do Brazil entregue 



- 134 -

ao Príncipe D. Pedro, até que se estabelecesse a Cons
tituição da Monarchia Portugueza. 

N'esse mesmo dia publicaram-se tambem as iustrucções 
para as eleições dos Deputados ás Côrtes de Lisboa, e 
no dia 20 de Abril teve logar a reunião dos eleitores 
convocados pelo Ouvidor da Comarca no edificio da 
Praça do Commercio. 

Tornou-se logo tumultuaria a sessão dos eleitores, que 
pouco conhecedores das suas attribnições as u'ltrapas
saram, e começaram a tomar medidas, que não eram de 
sua competencia. Exigiram a proclamação da Constitui
ção hespanb6la de 1812, para ter Yigor no Brazil; qui
zeram que D. João VI mandasse desembarcar os cofres 
do erario brazileiro, que suppunham embarcados para 
seguirem para Lisboa; intimaram ás fortalezas que não 
permittissem a saida da esquadra com a Família Real, 
emquanto os cofres publieos brazileiros não desembar
cassem, e quizeram dar ordens ao Commandante das 
Armas sobre o emprego da força publica. 

Annuiu o Rei á primeira exigencia publicando um 
decreto, em que adoptava a Constituição hespanhola, até 
que as Côrtes elaborassem uma outra; e, quanto ás 
outras exigencias, respondeu que os cofres publicos não 
tinham sipo retirados dos seus competentes Jogares. 
Continuava no entretanto cada vez mais o tumulto na 
sala da se~são: não eram s6mente os eleitores, que deli
beravam ; massas de povo invadiam o recinto. Appareciam 
tribunos a vociferarem e a propôrem medidas as mais 
subversivas da causa publica. Durou a discussão até ás 
3 horas da madrugada do dia seguinte: n'essa occasião 
chegou uma companhia do regimento de caçadores da 
divisão portugneza, e a sala foi evacuada depois de uma 
descarga de fusilaria seguida de uma carga á bayoneta. 

Dizem diversos historiadores que não houve intimação 
prfivia por parte da tropa; mas Pereira da Silva diz que 
o Mareehal Oaula, encarregado de dissolver o ajunta
mento do Collegio Eleitoral, intimou ao Presidente e mais 
membros que se retirassem, adiando para outra occasião 
as suas sessões, e que foi attendido pela maioria dos 
eleitores : os poucos eleitores que ficaram, e as massas 
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de curiosos intrusos, que não quizeram retirar-se, foram 
então dispersos por uma companhia do regimento de 
caçadores, que .!Ltirou para o tecto afim de assustar, e 
que · travou luta a ferro frio com os que ainda assim 
não quizeram retirar-se. Realmente o pequeno numero 
de mortos (3) e de feridos (20), não corresponde a uma 
descarga á queima roupa sobre massas compactas de povo 
em um salão, e a uma carga á bayoneta feita por tropa 
de linha, decididamente hostil aos eleitores bra~tileiroli, 
porque os soldados eram da divisão portugueza. 

Exacerbaram-se por semelhantes scenas os animas da 
população, dispertando antigos odios entre nacionaes e 
portuguezes, e todos á uma responsabilisavam o Governo 
por tão tragico acontecimento, apezar mesmo do abuso 
dos eleitores. 

Promulgou então D. João VI no dia 22 de Abril dons 
decretos : um annullando as concessões anteriormente 
feitas aos eleitores, e outro nomeando D. Pedro, Regente 
do Brazil, e seu Lagar-tenente. 

Depois de ter feito uma nova organisação do Ministe
rio, e duas proclamações sobre a fidelidade devida ao 
l'rincipe, ret1rou-se elle para a náu D. João VI na tarde 
de 24 de Abril, e a 26 do mesmo mez partiu para PoJ·
tugal. Tão justa previsão tinha sobre o futuro proximo 
do Brazil, que, ao despedir-se de seu filho, dizem que 
lhe recommeudára que no caso da separação do Brazil 
puzesse a corôa na sua cabeça, antes de ser qualquer 
aventureiro que o fizesse. 

16.-A REGENCIA DE D. PEDRO: SUA ADMINIS
TRAÇÃO. - A DECLARAÇÃO DA INDEPEN
DENCIA. 

D. Pedro, no governo, achava-se realmente· em circums
tancias bem embar..tçosas. 

A população da cidade do Rio de Janeiro tinha sof
frido uma diminuição de cêrca de 4.000 pessoas que 
repentinamente deixavam as plagas do Rio de Janeiro, 
levando os cabedaes que podiam, e esses em ouro. Esses 
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capitaes retirados de chofre. deviam produzir falta bem 
sensivel no Banco do Brazil, e no commercio. A propria 
lei organica do Banco e as suas transações anteriores já 
lhe tinham ac>trretado serias embaraços, que mais ainda 
se aggravaram com as difficuldades de então ; e si, em 
época anterior, a sua quebra podia ser prophetisada como 
uma questão de tempo, n'aquella occasião tornava-se 
inevitavel. Não era sómente o commercio que tinha sof
frido; a industria sentia-se extraordinariamente diminuida 
e quasi paralysada pelo crescido numero de retirantes 
para Portugal, e pela . pouca ou nenhuma confiança, que 
havia no estado das causas. 

Entretanto, coragem e bons desejos não faltavam ao 
Principe para ir affroutando as circ:.urustancias. 

Para mais fac.ilmente ouvir a todos, estabeleceu audi
encias publicas semanaes, e fixou a sua residencia habi
tual em S. Christovam, cedendo o Paço da cidade para 
ahi funccionarem algumas repa1;tições publicas. 

Procedeu a reducções consideraveis nas despezas pu
blicas; para melhor fiscalisar e promover o bom anda
mento da administração, visitava frequentemente as re
partições publicas; mandou confeccionar o orçamento da 
receita e despeza do Brazil, p>·imei?·a vex que se'I'YlelhantP
cousa se faxia. Ordenou a abolição de certos impostos 
vexatorios e contribuições onerosas: provideneiou sobre 
o commercio maritimo das capitanias, egualando a pauta 
das alfandega«, e isemptaudo de direitos o commercio 
das capitanias de umas para as outras. Egualou o soldo 
e etapa dos soldados brazileiros aos dos portnguczes. 

Lutava o Principe com serios embaraços financeiros 
para preencher o d eficit, que figurava no orçamento, e 
que era implacavelmente grande. Para aggravar essas 
difficuldades as provincias do norte, obedecendo com as 
suas Juntas Governativas ás Oôrtes de Lisboa, não man
davam para 'o Rio de Janeiro os saldo" das suas rendas, 
e o Príncipe era forçado a despender com a Banda 
Oriental, Rio Grande do Sul e Santa Catharina. 

Para fazer frente a tantas ditliculdades, qae assober
bavam a sua regencia, ia o Principe instituindo as refor-
mas, que as circumstancias reclamavam. · 
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Emquanto D. Pedro procedia por essa forma, fazendo 
jus á estima e consideração dos Brazileiros, as capitanias 
do norte tinham vistas bem diversas; a Bahia recusava 
terminantemente obedecer á sua autoridade, prestando-se 
á obediencia directa das Côrtes de Lisboa, sendo esse 
exemplo seguido pelo Pará e Maranhão. Em Pernam
buco a animosidade entre Brazileiros e Portnguezes ia 
continuando a traduzir-se po·r factos de maxima impor
tancia. 

Não era somente no norte que a tranquillidade pu
blica se achava alterada. Em Montevidéo tinha-se dado 
um levante das tropas, capitaneado pelo Coronel Clau
dino Pimentel. O Cap1tão General Lecór, Barão da La
guna, foi acqoiescendo com o que os revoltosos que
riam, e estabeleceu-se uma Junta Provisional de Governo, 
de que o mesmo Lecór tomou a Presid6ncia. Consul
tada a população da Banda Oriental sobre a suR con
dição de existencia poh~ica, decidiu uma Assembléa de 
Deputados a 31 de JLllbo de 1821, que continuasse a 
sua incorporação aos dominios portuguezes com o nome 
de Pt·ovincia, ou Estado Cisplatino, mediante certas 
regalias e disposições regulamentares. 

A província de S. Paulo adoptou uma politica ainda 
mais independ ente do que as outras. Acclamou uma 
Junta Governativa, de que foi Presidente João Carlos 
Augusto de Oyenhausiln (ulteriormente Marquez de Ara
caty) e Vice Presidente José Bonifacio de Andrada e 
Silva, reconhecendo apparentemente a autoridade da 
regencia do Príncipe, mas propondo-se a governar por 
si mesma. 

A autoridade do Principe influia, pois, unicamente 
nas provincias do Rio de Janeiro, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, algum tanto ainda em Montevtdéo, e em 
Minas Geraes, que começava a agitar-se. Nas Alagôas, 
l'arahyba, Ceará, e Rio Grande do Norte as Côrtes e n 
governo de Lisboa tinham muito mais influencia do que 
D. Pedro. 

Em taes circumstancias teve lagar a eleição dos Depu
tados B1·azileiros ás Côrtes de Lisboa, entre os quaes 
mencionaremos os nomes de Custodio Gonçalves Ledo, 
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Francisco V•llela Barbosa, Antonio Carlos Ribeiro de 
.Andrada, José Feliciano Fernandes Pinheiro, Diogo An
tonio Feijó, Nicoláu Pereira de Campos Vergueiro, Pedro 
de Araujo Lima, José Lino Coitinbo, José Martiniano de 
Alencar, e o Bispo D. Romualdo Antonio de Seixas. 

Chegaram noticias, mas não officiaes, a 2 de Junho, 
de terem sido juradas ew Lisboa as bases da Constitui 
ção; aguardou D. Pedro por conselho do Conde dos 
Arcos a vinda de noticias officiaes, para então proceder 
de accordo com ellas. A guarnição portugueza, porém, 
entendeu dever precipitar os acontecimentos. Deu-se um 
levantamento das tropas portuguezas commandadas por 
Jorge de Avilez, effectuado no Largo do Rocio, exigindo 
o juramento das b~ses da Constituição Portugueza, a de
missão do Conde dos Arcos, a formação de uma Junta 
que com o Príncipe governasse o Rio de Janeiro, e uma 
Commissão Militar, que tomasse parte no commando das 
armas. 

No Rio de Janeiro era grande a agitação dos clubs e 
das sociPda<!es secretas. 

Annuiu D. Pedro a essas exigencias, para não exa
cerbar os animos, e para poder dirigir a marcha dos 
acontecimentos. 

Para atear mais a exaltação dos animos no Rio de 
Janeiro, chegou de Lisboa a Lei de 24 de Abril de 1821, 
declarando todos os governos provinciaes independentes 
do do Rio cie Janeiro, e só sujeitos aos tribunaes e go
verno de Lisboa. 

A exaltação dos espíritos chegou ao auge com os dons 
decretos, ns. 124 e 125, com data de 29 de Setembro, 
supprimindo os Tribunaes do Rio de Janeiro, e orde
nando ao Príncipe D. Pedro que fosse viajar na Europa 
afim de aprimorar a sua educação em França, Inglaterra 
e Hespanha, e determinando que dentro de 2 mezes se 
elegesse uma Junta para governar o Rio de Janeiro, só 
recebendo lei~; de Lisboa como se dava nas outras pro· 
vincias. 

Não d~ixaram os independentes de se aproveitarem do 
grande auxilio, que a reprovação geral d'essas medidas 
lhes proporcionava: fizeram-se reuniões na rua da Ajuda 
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em casa do advogado Capitão-Mór José Joaquim da Ro
cha, para combinar-se nos meios de impedir a partida 
do Principe, e decidiu-se mandar emissarios a S. Paulo 
e a Minas para terem a cooperação das Juntas d'Pssas 
duas provincicias, afim de que o Príncipe não partisse 
para a Europa. Para S. Paulo seguiu Pedro Dias Paes 
Leme, e para Minas foi Paulo Barboza da Silva. A Junta 
de S . Paulo, de que era vice-presidente José Bonifacio de 
Andrada e Silva, fez a sua representação u'esse sentido 
a 24 de Dezembro, sendo entregue ao Príncipe a 31 do 
mesmo mez. 

O Senado da Camara de S. Paulo, de que era presi
dente José da Silva Carvalho, repre•entou tambe_m a 31 
de Dezembro no mesmo sentido, mas esta representação 
chegou dias depois de 9 de Janeiro seguinte. 

E' facil conceber-se a impressão que semelhantes men
sagens deviam produzir no animo de D. Pedro. Apezar 
de flstar preparado, e de ter mesmo manifestado dispo
sições favoraveis a ficar no Brazil, reluctou um pouco 
na resposta, que lhe cumpria dar a um tal pedido. Afi
nal tomou uma resolução, e proferiu as historicas pala
vras, que, pelo presidente do S enado da Camara, foram 
immediataru ente transmittidas aos peticionarias: • Co1no 
é para bem de todos, e felic·idade geral da Nação, diga 
ao pm•o que fico •. 

Calorosos applausos acompanharam tão benigna decisão, 
e improvisaram-se esplendidos festejos para solemnisal-n, 
porque effecUvamente era um passo agigantado para a 
realisação da independencia do Brazil. O partido repu
hiicano, e o partido portugue~ da recolonisação não po
diam ver com bons olhos a solução, que aquella crise 
tivéra. Os republicanos eram pouco numerosos, e não 
tinham elementos de acção ~nfficient~s; os partidarios da 
recolonisação, além de serem numerosos, avultavam tam
bem pelo apoio da Divisão Auxiliadora, composta de tro
pas portuguezas, á cuja frente achava-se o Tenente-Ge 
neral Jorge de Avilez, disposto a intervir nos aconteci
mentos. 

As hostilidades não fizeram-se demorar. A divisão por
tugueza tomou posição no morro do Ca$tello, onde asses-
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tou peças de artilharia contra a cidade. O Príncipe, po
rém, auxiliado pelo povo, empregou medidas tão ener
gicas, que o general Jorge de Avilez pediu pam capitular 
e se retirou com a _ tropa para a Praia Grande, e dahi 
para Portugal. Oomprehendendo a gravidade · !'xcepcional 
da siturtção, o Príncipe chamou para o ministerio a José 
Bonifacio de Andrade e Silva, o homem de maior pre
paro scientifico que então havia no Brazil, e que fôra 
ao Rio levar a representação de S. Paulo. A fim de 
unir as províncias entre si e estabelecer relações dellas 
com o centro, o novo ministerio convocou um conselho 
de procuradores geraes de provincias, que se devia reu
nir no ~io, e dahi a poucos dias appareceu outro de
creto ordenando que lei alguma vinda da metropole 
fosse obedecida no Brazil sem o «cumpra-se» do Prín
cipe regente. 

D. Pedro foi a Minas serenar os espíritos e de volta 
ao Rio soube que o governo de Portugal notificára a 
seus agentes nos portos estrangeiros qu~ ::;e oppuzessen1 
á remessa de armas e de munições bellicas para o Bra
zil. Para frustrar essa medida, José Bonifacio communi
cou aos consules estrangeiros no Il.io que o govern.o do 
Brazil dispensa>a licença de autoridades portuguezas para 
os artigos bellicos e que estes seriam recebidos no Bra
zil independentemente das formalidades fiscatls, então 
existentes. · 

O ><enado da camara fiuminense, de que era presi
dente J. Clemente Pereira, acclamou D. Pedro, a 13 de 
Maio, defensor perpetuo do Braxit. Pediram-lhe, então, 
a convocação de uma assembléia constituinte e elle, a 
principio hesitante, a decretou finalmente a 3 de Junho 
de 1822. Ao mesmo tempo levantava-se no Rio um 
emprestimo popular para auxiliar os intrepidos hahia
nos na luta contra os portuguezes e aos preparativos 
de Portugal correspondeu d. Pedro com o decreto de 1.0 

• 

de Agosto, declarando· inimigas quaesquer ;tropas portu
guezas enviadas ao Brazil. A 6 dirigiu um manifesto 
ás nações amigas, expondo-lhes a marcha dos aconteci
mentos e convidando-as a manter com o Brazil relações 
de commercio e amisade. Resolveram, por isso, as Oôrtes 
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portuguezas usar de represa!ias e lavraram decretos so
bre decretos, declarando nullos os actos de d. Pedro l' 

intimando-o a retirar-se para a Europa dentro do prazo 
de um mez, sob pena de proceder-se contra elle na 
fórma das leis. 

Para completar essas r epresa!ias, os portuguezes che
garam até a ameaçar os energicos deputados brazileiros 
que se batiam pela independencia de sua patria na Cons
tituinte de Lisboa, forçando-os a retirarem-se para a In
glaterra. Tendo apparecido em S. Paulo graves diver
gencias, para ahi partiu o Príncipe e, depois de ter 
captado a confiança geral, seguiu para Santos, afim de 
observar alli as fortificações. De volta daquella cidade, 
ás 4 horas da tarde de 7 de Setembro de 18221 junto 
ao riacho Ypiranga, recebeu remettirla do Rio por José 
Bonifacio, uma correspondencia, em quP. encontrou novos 
decretos das Oôrtes, offensivas á sua dignidade. Depois 
de reflectir alguns momentos, arrancou do chapéo o laço 
portuguez, e proferiu o legendario brado- Independeneia 
ou morte,- que, repercutindo em todos os corações bra
zileüos, .firmou para sempre a nossa autonomia nacional. 

---··-- -





PARTE II 

A MONARCHlA 

O reinado de D. Pedro I 

1. ACCLAMAÇÃO E COROAÇÃO DO PRIMEIRO 
IMPERADOR DO BRAZIL. - GUERRA. DA. 
INDEPENDENOIA. 

Proclamada a independencia, em S. Paulo, voltou D. 
Pedro ao Rio de Janeiro, sendo no dia 15 de Setembro, 
por voto unanime e no meio do mais fervoroso enthu· 
siasmo, acclamado Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brazil, ceremonia que teve logar no dia 12 
de Outubro, anniversario natalicio do Príncipe e tam
bem anniversario do descobrimento da America. 

Seguiram-se da parte do Governo as medidas neces
sarias para regular as formulas officiaes do novo Imperio, 
e D. Pedro fez publicar uma proclamação aos portu
guezes, em que lhes offere.cia o prazo de quatro mezes 
para optarem entre a continuação da amizade do Brazil, 
no caso de adherirem aos factos consumados, e a mais 
violenta guerra no caso de Portugal não fazer retirar 
as tropas, que ainda occupavam varios pontos do terri
torio brazileiro, e mandar novas forças invadir as Pro
víncias do Imperio. 

Entretanto approximava-se a época marcada para a 
coroação e sagração do 1.• Imperador do Brazil. Essas 
solemnidadee tiveram logar a 1 de Dezembro de 1822, 
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com a mais extraordinaria pompa, e no mesmo dia appa
receram dons decretos, um creando a Imperial 01·dem 
do Oruxeiro, e outro instüuindo a Gum·da de Honra, 
corporação militar que devia ser de curta duração. 

Não se descuidou o Governo de obter das demais 
nações o reconhecimento da sua independencia; para 
esse fim encarregou de missões diplomaticas a Felisberto 
Caldeira Brant Pontes (Marquez de Barbacena) perante 
o Gabinete Inglez, Antonio Telles da Silva (Marquez de 
Rezende) parante a Côrte d'Austria, e Manuel Rodrigues 
Gameiro Pessoa (Visconde de Itabaiana) perante o Go
verno Francez. 

Foram os ministros de D. Pedro I decretando outras 
providencias lendentes a augmentar as forças de mar e 
terra. Emquant.o não chegava Lord Cockrane, que do 
Chile, onde estava, tinha sido convidado para commandar 
a esquadra imperial, foram por decreto de 30 de De
zembro concedidas cartas de corso a nacionaes e estran
geiros contra o Governo de Portugal. 

Em relação ao exercito foram decretadas medidas a 
favor do perdão aos desertores, libertação de escravas 
para assentarem praça, e engajamento de um regimento 
de estrangeiros consta11te de tres batalhões com um es
tado maior. 

Foi além disso o Governo estabelecendo providencias 
sobre portuguezes e suas propriedades no Brazil, e 
sobre br'azileiros, que se achavam em Portugal, e man
dou proeeder nas províncias ás eleições de Deputados á 
Assembléa Geral r,egislati va Constituinte. 

No meio das dif:liculdades com que lutava o Governo 
do Brazil, uma das maiores era a completa expulsão das 
tropas portuguezas que ainda occupavam os Estados do 
Pará, Maranhão, Piauhy, Bahia e Cisplatina. 

Para auxiliar a cansa nacional na Bahia, tinha partido 
do Rio de Janeiro uma esquadrilha commandada por 
De Lamare com alguns contingentes de tropa, sob as 
ordens do General Labatut, que ia tomar conta do com
mando em chefe das tropas br.azileiras. Mais ou menos 
por essa época tambem o General Madeira, completa-
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mente senhor da capital da Bahia, tinha recebido valiosos 
soccorros trazidos de Lisboa, pelo chefe de divisão João 
Felix Pereira de Campos. 

Tendo desembarcado nas Alagôas, foi Labatut por terra 
até á Bahia, levando comsigo a brigada de Pernambuco. 
e· deixando completamente sujeito á autoridade · de D. 
Pedro o Estado de Sergipe. Chegando á povoação da 
Feira de Sant'Anna no dia 28 de Outubro, estabeleceu 
o· seu quartel-general no Engenho Novo, sendo logo 
reconhecicta a sua autoridade pela Junta Governativa de 
Cachoeira. Mandou occupar alguns pontos estrategicos 
novos, que julgou con>enientes e reforçar as posições 
dominantes do Coqueiro, Cabrito e Pirajá, antes já occu
padas por brazileiros. 

Reconheceu o General Madeira que ia ficar sujeito a 
um sitio regular, e te11tou rompel-o; mas não só foi 
mal succedido em todos os ataques, principalmente no 
dia 8 · de Novembro contra Pirajá, como tambem viu-se 
obrigado a evacuar a ilha de Itaparica para concentrar 
suas forças na defesa da capital. 'Por seu turno quiz o 
General Labatut dar um assalto geral á linha inimiga, 
mas foi compellido a retirar-se para as suas posições 
anteriores, em que podia com segurança continuar com 
o cerco. Tentou d'ahi a pouco o General Madeira apos
sar-se novamente da Ilha de Itaparica, mas foi repellido 
pelos heroicos defensores da fortaleza de S. Lourenço 
em tres ataques successivos, 6, 7 o 8 de Janeiro de 
1823 . Seguiram·se alguns combates parciaes, como os 
da Conceição e de Itapoau, 15 de Fevereiro, repetidos a 
3 de Maio , mas sem resultado definitivo. 

Pouco áepois recebeu o General Madeira o importante 
reforço de 2.500 .homens; porém ainda assim o seu 
exercito era insufficiente para atacar com bom resultado 
as posições fortificadas dos brazileiros, animados por um 
patriotismo heroico. A falta de viveres frescos fazia-se 
sentir cada vez mais entre as forças portuguezas, estrei
tamente sitiadas por terra na capital, sem receberem 
mantimentos do interior; para aggravar-lbes as diff:icul
dades tomavam vulto as desintelligeocias entre Madeira 
e o chefe da esquadra portugueza Pereira de Campos, 
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e apparecia a esquadra brazileira em frente ás costas da 
Bahia (1. 0 de Maio). . 

Compunha-se a esquadra brazileira de 8 navios e era 
commandada por Lord Cocbrane; a esquadra portugueza, 
muito superior em numero, pj)is constava de 13 navios, 
apresentou-se no dia 4 de Maio em linha de batalha 
f6ra da barra. Mas Lord Cochrane evitou uma acção 
geral, limitando-se a combates parciaes contra algumas 
.fragatas inimigas, e retirou-se sem ser perseguido para 
Itapoan, donde pouilo depois saiu com a náu Pedro I 
e corveta Maria da Gloria para bloquear o porto da 
Bahia, e foi tratando de pôr-se em communicação com 
as forças hrazileiras, que operavam por terra. 

A Junta Governativa da Cachoei!'a nomeou para o 
commando em chefe ao commandante da brigada do 
centro, Coronel José Joaquim de Lima e Silva, que a 3 
de Junho dirigiu um ataque geral contra toda a linha 
inimiga sem um resultado definitivo.- No entretanto as 
tropas portuguezas encurraladas dentro da capital, viam-se 
e·m apuros cada· vez maiores, e sem esperanças de po
derem melhorar de condição. Depois da decisão de um 
conselho de officiaes, reunido pelo general Madeira, re: 
solveram abandonar a cidade e retirar-se para bordo da 
esquadra e dos navios mercantes surtos no porto, afim 
de seguirem para Portugal. No memoravel dia 2 de 
Julho de 1823 teve logar a retirada das forças do ge
neral Madeira. Nesse mesmo dia as tropas brazileiras 
occuparam a cidade que encontraram quasi deserta, pois 
grande numero de pessoas e de familias inteiras emi
graram tambem nessa occasião oom os batalhões por
tuguezes. 

Lord Cochrane, depois de ter deixado sair barra fóra 
a esquadra e os transportes inimigos, mandou com toda 
a galhardia perseguil-os, conseguindo fazer prezas avul
tadas ; nessa occasião distinguiu- se extraordinariamente 
o intrepido João Taylor, que, com a fragata Nitheroy 
do seu commando, foi capturando embarcações inimigas 
até á barra de Lisboa, na foz do proprio Tejo. 

Num dos transportes aprazados (o Grão Pa1·á) encon
trou Cochrane papeis, que provavam que parte das tro-
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pas retiradas da Bahia era destinada a ir desembarcar 
no Maranhão. Mandou immediatamente o almirante re
colher á Bahia e Pernambuco as prezas feitas, e seguiu 
pessoalmente para o Maranhão na náu Pedro L Che
gando em frente á ilha de S. Luiz, arvorou a bandeira 
portugueza para illudir a guarnição do porto, apprehendeu 
o brigue de guerra S. Miguel, que lhe veiu á falia f6ra 
da barra, intimidando o partido portnguez com a noticia 
da evacuação da cidade da Bahia pelas forças de Madeira, 
e com a declaração .de que vinha com uma poderosa 
esquadra, da qual a náu era apenas um dos navios da 
vanguarda, conseguiu que a Junta Provisoria lhe fizesse 
entrega da praça. Foi immediatamente Oochrane apos
sando-se dos navios de guerra e mercantes portuguezes 
surtos no porto, e offereceu aos soldados e tripolações 
serviço debaixo da bandeira do Imperio, fazendo logo 
retirar para a Europa, em navios fretados, aquelles que 
não quizeram acceitar a offerta. 

A. pacificação do interior da provincia e a sua adhesão 
á causa nacional não se fez demorar, menos em alguns 
pontos, onde o partido portuguez se apoiava nas tropas 
do ex-governador do Piauhy, major João José da Cunha 
Fidié, que acoçado pelas forças do Ceará ao mando de 
José Pereira Filgneiras, viera, da comarca da Parahyba, 
fortificára-se em Caxias, depois de batido em Itapicurú
merim por José Felix Pereira de Burgos. A.lgum tempo 
depois reconheceu o proprio Fidié gue não podia prolon
gar a resistencia, e firmou uma capitulação (31 de Julho 
de 1823) com o Major Salvador Cardoso de Oliveira, e 
com o bravo João da Costa A.lecrim, que commandavam 
os sitiantes, retirando-se depois para Portugal. A 1.0 de 
Agosto entraram as forças independentes em ()axias. 

Pouco depoi s de ter Cochrane chegado á ilha de São 
Luiz, fpz seguir para o Pará o Capitão João Pascoe 
Greenfell com o brigue de guerra S. Miguel, afim de 
obter a pacificação d'essa província. Por um estratagema 
egual ao do Almirante, conseguiu com facilidade o Capi
tão-tenente Greenfell que os principaes da eidade de Belém 
assignassem um termo pelo qual se entregavam á magna
nimidade do Imperador, e abraçavam o partido nacional. 
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Greenfell fez então prender o General José Maria de 
l\Ioura· e os officiaes portuguezes de patente superior, e 
remetteu-os para Lisboa com as suas respectivas tropas 
em navios marcantes fretados. Estabeleceu-se em seguida 
uma Junta Provisoria, e nomearam-se autoridades novas 
que governassem a província. 

Quando deram-se essas ultimas occurrencias no Pará 
já do Maranhão tinha partido lord Cochrane para o Rio 
de Janeiro, onde "hegando recebeu o titulo de Marquez 
do Maranhão por causa dos seus serviços. 

A noticia da completa sujeição do Norte de todo o 
Brazil ao regimen do Imperio produziu na Província 
Cisplatina o mais benefico effeito. D. Alvaro da Costa 
de Souza de Macedo, que á frente de 4,000 homens se 
entrincheirára em Montevirléo, resistindo por 17 mezes 
ao sitio posto pelo general Lecór (Visconde de Laguna) 
reconheceu inutil prolongar a sustentação do unico ponto, 
qne no continente americano ainda obedecia ao governo 
portnguez, e capitulou a l8 de Novembro de 1823, em
barcando para Lisboa com a sua Divisão de Voluntarias 
Reaes. 

Retiravam-se assim as ultimas forças portuguezas do 
territorio brazileiro: a iudepeudencia nacional era um 
facto completamente realisado. 

2. - ASSEMBLÉA CONSTITUINTE. - JURAMENTO 
DA CONSTITUIÇÁO. - REVOLUÇÁO DE 
PERNAMBUCO EM 1824, ETC .... 

Emquanto a Bahia debatia-se na luta pela iudepen
dencia, procedia-se nas províncias do Imperio ás eleições 
para deputados á Assembléa Geral Legislativa Consti
tuinte, convocada por Decreto de 3 de Junho de 1822, 
sendo o processo eleitoral feito pelas instrucções de 19 
de Junho do mesmo anuo. 
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Apezar de ter o Governo obtido maioria nessas elei
ções, a opposição alcançou fazer-se brilhantemente repre
sentar por homens de grande merecimento e influencia. 

Reunida a primeira sessão preparatoria a 17 de Abril 
de 1823, sob a preaidencia do bispo D. José Joaquim 
Coutinho da Silva, teve Jogar no dia ~ de Maio seguinte 
a solemnidade da abertura pelo proprio Imperador, que 
recitou a fala do throno. 

A influencia dos Audradas fazia-se merecidamente sen
tir entre os membros, que compunham aquella Assembléa, 
sobresaindo como gigante da tribuna parlamentar Anto
nio Carlos, que tão imponente figura tinha feito perante 
as Côrtes portuguezas como Deputado por S. Paulo. 
Entretanto aggravaram-se as divergencias, que havia entre 
D. Pedro I e os Andradas, seguindo be a demissão pe
dida por José Bonifacio e Martim Francisco, que foram 
substituídos nas suas respectivas pastas por José Joaquim 
Carneiro de Campos, e Manuel Jacintho Nogueira da 
Gama. 

Manifestaram-se immediatamente os Andradas em op
posição, não só na Camara, como tambem na imprensa, 
apparecendo os Jornaes O Tamoyo e a Sentinella, para 
os quaes, além dos tres irmãos paulistas, escreviam as 
primorosas pennas de Antonio de Menezes Vasconcellos 

. Drumond, Antonio José de Paiva Guedes, e Frei Fran
cisco de Sampaio. -D'ahi a pouco Antonio Car los, como 
relator da commissão para a apresentação da Constituição, 
offerecen o projecto d'essa lei organica. O projecto era 
ultraliberal, e inacceitavel por D . Pedro, a menos que 
não quizessem obrigai-o a resignar a autoridade suprema. 

Foram apparecendo na S entinella e no Tamoyo artigos 
contra D. Pedro I, e contra os portugue:.;es hrazileiros 
adoptivos, principalmente contra os officiaes de artilharia 
qne se achavam ao serviço do Brazil. A Assembléa, mal 
avisadamente, foi tomando conhecimento de assumptos 
im proprios, havendo tão amotinadas manifestações das 
galeri•s, que o Presidente viu-se obrigado a suspender a 
sessão. 

Emquanto estas scenas se da>am na Assembléa, os 
officiaes dos corpos militares levavam uma representação 
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ao Imperador contra os excessos da imprensa influenciada 
por José Bonifacio, Martim Francisco e Antonio Carlos, 
e pediam nada menos de que a expulsão dos tres An
dradas do seio da Constituinte. O Ministerio, a quem 
o Imperador se dirigiu, declarou-se impotente perante 
as circumstancias, e immediatamante foi substituiüo pelo 
seguinte: 

Imperio e Estrangeiros, Francisco Villela Barbosa 
(Marquez de Paranaguá). 

Justu~a, Clemente Ferreira França (Marquez de Na-
zareth). · 

Fazenda, Sebastião Luiz Tinoco da Silva. 
Guerra, José de Oliveira Barbosa (Visconde do Rio 

Comprido), e na 
Marinha, continuou Luiz da Cunha Moreira (Visconde 

do Cabo Frio). 
Ao passo que se effectuava essa mudança ministerial, 

D. Pedro foi mandando rennir as tropas em São Chris
tovam, não só para evitar confiictos intempestivos, como 
tambem para tel-as á mão em qualquer emergencia. A 
Assembléa, sciente do occorrido, declarou-se em S essão 
Permanente. Mas, poucos momentos depois, chegou o 
General Moraes, e entregou ao Presidente do Senado o 
Decreto de 12 de Novembro de 1823, pelo qual ~ra 
disso! vida a Assembléa Geral Legislativa Constituinte. 
Obedecida a ordem da dissolução, foram em acto · con
tinuo presos diversos deputados, seis dos quaes foram 
deportados, a saber: os tres irmãos Anrlradas, José 
Joaquim da Rocha, Pedro Belchior Pinheiro de Oliveira, 
e Francisco Gê Acayaba de Montezuma. 

Dissolvida a Constituinte, tratou o Imperador de dar 
um Codigo Pólitico ao Brazil, visto como o projeoto 
apresentado pela commissão da Assembléa não tinha po
dido entrar em discussão e ser approvado. Encarregou 
a uma oommissão, composta de 10 membros, da redac
t;ão d'essa lei organica, e tanto a peito foi tomado seme
lhante enoargo, que esse trabalho foi em breve apresen
tado ao povo por intermedio das C'amaras Municipaes, 
que o approvaram, sendo a 2õ de Março de 1824 jurada 
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no Rio de Janeiro a Constituição Política do Imperio 
pelo Imperador, Imperatriz, Ministerio, Bispo, Camara 
Municipal, e demais funcmonarios publicas. Nas Provin
cias foi d'ahi a pouco tambem acceita e jurada. 

* * * 
As idéas republicanas, que grassavam em Pernambuco, 

desde 1817, !oram despertadas por escriptos incendiarins 
de Cypriano José Barata de Almeida.-Manuel de Car
valho Pae~ de Andrade, eleito Presidente de uma Junta 
Governativa, não sómente recusou-se a reconhecer a au
toridade de Francisco Paes Barreto, Presidente nomeado 
pelo Governo Imperial, como proclamou a Confederação 
do Equador (2 de Julho de 1824) para a qual convidou 
os actuaes Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba 
e Ceará, onde encontrou alguns partidarios. O Presidente 
Paes Barreto uniu-se ás forças dos Majores Bento José 
Lamenha Lin~ e Antonio Corrêa Seara, encetando na 
Barra Grande as operações militares contra os rebeldes 
sem haver a principio resultado notavel. 

Nesse interim tinha sido mandada uma esquadrilha ás 
ordens de Cochrane, com reforços sob o commando do 
Coronel Francisco de Lima e Silva, para supplantar a 
revolta. Tendo desembarcado em Maceió, Lima e Silva 
marchou com as suas forças para Pernambuco, conseguiu 
fazer juncção com as do Presidente Barreto, e a 12 de 
Setembro poude entrar no Recife. HoUYe no dia imme
diato um combate renhido, sendo a cidade de Olinda 
definitivamente occupada pelo Coronel Lima e Silva a 
17 de Setembro, depois de ter-se posto em communica
ção com a divisão naval de Jewett. A fuga precipitada 
de Paes de Andrade para bordo da fragata ingleza 
Tweed, onde tinha ido refugiar-se depois da entrada 
das forças legaes no Recife e as derrotas subs~qnentes 
no Couro d'Anta, Agreste, e Engenho do Juú, fizeram 
comprehender aos republicanos qne não podiam conti
nuar com a luta, e entregaram-se ao Commandante das 
tropas do Governo. 
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Batida assim a revolta em Pernambuco, com mais fa
cilidade ainda o foi nos outros tres Estados do norte. 
No Ceará o proprio José Felix de Azevedo e Sá, chefe 
interino dos republicanos na ausencia de Tristão de Alen.
car Araripe, foi o primeiro a ouvir os conselhos de Co
chrane, que ahi apparecêra (indo da Bahia), e proclamar 
a contra-revolução, fazendo arvorar a bandeira imperial 
na capita l a 18 de Outubro. O resto da Província foi 
promptamente abraçando a causa do Imperio, sendo José 
Pereira Filgueiras o ultimo a faiel-o em Icó. 

Jugulada a revolução, installaram-se processos contra 
os rebeldes, e como o Governo julgasse que a morosi
dade das formalidades dos tribunaes ordinarios não cor
respondia á urgente necessidade de castigar os rebeldes, 
mandou estabelecer em Pernambuco, e no Ceará, Com 
missões JYlilita.-es, que deviam julgar bre••e, ve.-bal e sum
mm·issimamente os chefes e cabeças da rebellião. 

Dos processados pelos Tribunaes orclinarios e pelas 
Commissões Militares foram 17 executados. E, muito 
maior teria sido o numero das victimas, si a nomeação 
dos Presidentes das Commissões Militares de Pernam
buco e do Ceará, não tivesse recaido em dous homens · 
assisados e prudentes, o Co.-onel Franeisco de Lima e 
Silva e o Tenente- Coronel Conrado Jacob de Nienzeye.-, 
que trataram de minorar o mais posaivel as rigorosas 
disposições do Governo. 

Embora tardio, o perdão imperial appareceu como sal
vação para muitos, que ainda puderam regressar para 
os seus lares. l'!o numero dos perdoados contou-se o 
proprio Manuel de Carvalho Paes de Andrade, qne, mais 
tarde, voltou para Pernambuco, onde em 1831 foi eleito 
Senador do Imperio. 

.. 
.. * 

A Provincia Cisplatina conservava para com o Brazil 
as animosidades de vencidos contra vencedores, e o an
tagonismo tradicional da raça castelhana contra a portu
gueza. Contando com a protecção das Províncias Unidas 
do Prata, e sabendo ser occasião opportuna para um 
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pronunciamento, .João Antonio L!lvalleja aos 19 de Abril 
tle 18~5 saltou uo Porto das Vaccas com i:l2 aventurei
ros, aos quaes immediatamente juntaram-se cem orien
taes separatistas, que estavam de espera, e chegou á 
villa Florida com uma força, que em tres dias elevou-se 
a 600 homens. 

Em breve reuniu-se-lhe Fructuoso Rivera com dons 
batalhões de orientaes, que tinham podido lograr a cre
dula v1gilancia do Visconde da Laguna, e escaparam-se 
<le Montevidéo. A 14 de Junho proclamaram os sepa
ratistas um governo provisorio, e por meio de uma Ca
mara, que improvisaram, decretaram a annullação da in
corporação da Banda Oriental ao Brazil. O governo civil 
foi conriado a Manuel Calleros, e a direcção das opera
ções hellicas a LaYalleja. Um Congresso, reunido a 20 
cte Agosto, deu incremento notavel aos separatistas, que 
proclamaram a independencia sob o protectorado das Pro
víncias Unidas do Prata. 

O Governo de Buenos-Ayres soube por meio de sub
terfngios illaqnear a boa fé do Almirante ·Rodrigo José 
Ferreira Lobo, que com uma força naval respeitavel ti
nha ido pedir-lhe explicações da sua attitude, e foi sob 
fallazes pretextos approximando suas forças das frontei
ras, com o fim real de proteger aos Orientaes. 

Mudando a sna base de operações para Durazno, teve 
em pouco Lavalleja oc.0asião de encetar as hostilidades 
contra os brazileiros, sen.do o 1. 0 encontro em 1JIÍm·eedes, 
na margem do Rio Negro, favoravel aos Orientaes, visto 
como Rivera com 60n homens destroçou uma partida 
de 250 homens do coronel .Jardim. 

Entretanto o Visconde da Laguna conserva-se inactivo 
em Montevidéo, pretextando insufficiencia de forças para 
manobrar, e esperando que o Governo Imperial reali
zasse um plano de campanha egnal ao de 1811, fazendo 
descer um corpo de exercito do Rio Grande para envol
,-er os rebeldes entre dons fogos. Na mesma inacção, 
porém, não quiz ficar o temerario Bento Manuel, e com 
uma força de cerca de 1.000 homens só de em:allaria, 
foi atacar a Lavalleja, que proximo ao arroyo de Sa
•·andy, achava-se em posição dominante com uma co-



15! 

lumna de 3.000 homens ·lias iri'M annas. · O resultado 
uil.o se fez esperar, e a ·derrota foi o castigo da teme
ridade de Bento Manuel Ribeiro, que pensava ter de 
bater-se em Sarandy sómente com Lavalleja, emquanto 
que esbarrou-se tambem com as forças de Fructuoso Ri
vara, que se lhe tinha reunido. 

Mais gangentos com essa victoria do que os proprios 
Orientaes, os Argentinos declararam a Cisplatina incor
porada ás Províncias Unidas do Prata, e nesse sentido 
o Governo de Buenos-Ayro>s dirigiu ao do Bra?.il uma 
commnnicação :com data de 24 de Novembro. Em tal 
caso era inevitavel a guerra. 

O mais breve que poude, o Governo do Brazil man
dou reforçar a esquadra de Montevidéo, emqnanto se 
aprestavam os contingentes que deviain seguir para · o 
Visconde da Laguna. Procedeu então o Almirante Lobo 
ao bloqueio dos portos do Rio da Prata, no que não foi 
muito bem succedido, já pelo grfnd\') .c!llado da maior 
11arte das embarcações, que não eram as mais pr'oprias . 
para aquellas paragens, já pelos temporaes que ahi são 
•Le extrf'ma violencia. Nessa conjunctura a Republica das 
Províncias Unidas confiou a presidencia do seu Governo 
a Bernardi-m Rivadavia, e o commando t.las operações 
navaes ao official inglez Jm:Je Guilherme Brown. Im
provisou Brown uma flotilha de navios maneiros e velo
zes, com que inquietou constantemente a esquadra de 
Rodrigo Lobo. . 

A praça da Colonia do Sacramento era uma posição 
bastante estrategica e cobiçada para deixar de attrair as 
hostilidades dos Republicanos do Prata. Contra· ella, pois, 
Llirigiram dons ataques, um cornmandado por Lavalleja, 
e outro por D. Manuel Oribe; mas em ambos foram re
pellidos pelas forças do valente Governador General Ma
nuel Jorge Rodrigues. D'ahi a pouco ainda o innimigo 
quiz renovar os seus ataques mas uma divisão da es
quadra imperial, commandado por Fj·ederico Mm·iath, obs
tou-lhe completamente os planos. 

Já por esses tempos o Governo Brazileiro, descontente 
com o procedimento inactivo de Rodrigo Lobo, mandára 
substituil-o pelo Vice-Almirante Rodrigo Pinto Guedes. 
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Tinha o novo commandante em chefe dado outra direc
ção ás operações navaes, e, em pouco tE>mpo com a di
visão com que bloqueava Brienos-Ayres, inflingiu a mais 
estrondosa derrota á esquadra de Brown. Taes foram os 
prejuízos que Brown soffreu, que ficou sem navios para 
continuar nas suas arrojadas emprezas. Mas Rivadavia, 
emquanto não chegavam as embarcaçõe.s que. mandárà 
comprar no Chile, foi dando carta de corso contra o com-
mercio brazile.iro. · 

Nesse. entretanto as tropas do Visconde da Laguna 
continuavam na maior inacção, a nãO ser um ou outro 
combate pequeno na fronteira, como o da Barra de TO.·o 
Passo, ao pé do rio Guarahim, em que o Coronel José 
Antonio Martins derrotou uma partida de Orientaes, ma
tando-lhes 120 homens. Pronunciando-se abertamente a 
opinião publica contra o procedimento do Visconde da 
Laguna, D. Pedro I partiu psra o sul, afim de activar 
as operações bellicas. Mal tinha elle chegado ao Estado 
ó.o Rio-Grande, quando recebeu a noticia do fallecimento 
de sua esposa, e "iu-se obrigado a retirar-se novamente 
para a capital do Rio de .Janeiro. Antes de partir man
dou nomear para Commandante. e.m Chefe. do e.xercito o 
Marquez de Barbacena em substituição ao Visconde da 
Laguna. Nunca houve nomeação mais infeliz. 

Depois de escaramuças insignificantes deu-se a acção 
importante entre o Passo do Rosm"io e Ituxaingo, para 
onde Carlos de Alvear por meio de retiradas simuladas 
tinha attraido o Marquez. Derrotadas as avançadas bra
zileiras commandadas pelo Barão do Serro Largo, que 
morreu combatendo, entraram em batalha a columna da 
direita ao mando do General Callado e a da esquerda 
ás ordens do General Sebastião Barreto, tendo-se o Mar
quez privado de uma divisão de cavallaria de 1.200 ho
mens, qne anteriormente mandára com Bento Manuel 
para o Passo do Rosario. As forças de Alvear constavam 
de 10.557 homens e 24 peças de artilharia; as de Bar
bacena eram 5.007 homens apenas com 10 peças de 
campanha. 

Depois de um porfiado batalhar durante 6 hÔras, (a 
. batalha toda durou 11 horas) tendo a columna da es-
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r1uerda soffrido bastantes preJutzos, compensados pelas 
vantagens obtidas pela columna da direita, ficou o ::Uar
<luez contrariadissimo pelo fogo que Lavalleja mantlára 
atacar na macéga do campo, e não vendo chegar em 
seu reforço a divisão de Bento Manuel, ordenou termi
nantemente que cessasse o combate, contra a opinião do 
Marechal Gustavo Brown. 

Em boa ordem foram as forças brazileiras effectuando 
a sua retirada para o Passo de Gassihy sem serem pe•·
seguidas, nem ao menos embaraçadas por Alvear, que se 
retirou tambem para as suas posições anteriores, sem ter 
ficado occupando o ca-mpo do combate. Apezar de t.,rem 
sido muito exageradas as avaliações dos prejuízos que os 
belligerantes soffl·eram, parece mais verosimil a opinião 
dos que dizem que as perdas dos Orientaes foram de 
250 homens fóra de combate, como consta · de documen
tos officiaes de Alvear, emquanto os brazileiros tiveram 
242 mortos, feridos, e extraviados, como deprehende-se 
dos mappas das forças de Barbacena. 

Entretanto essa batalha foi de conseqnencias impor
tantes para a decisão da guerra. Obrigou o exercito 
brazileiro a retirar-se para o Rio Grande do Sul, e a 
conservar-se dahi em diante na defensiva, ao passo que 
excitava nas Provincias Unidas do Prata o maior enthu
siasmo. O Governo, porém, de Bueno~-Ayres, compre
hendeu melhor do que as massas populares essa assi
gnalada victoria de Itozaingo, mandando a demissão de 
Carlos de Alvear, e a sua substituição pelo GPneral 
Dorrego. Tambem D. Pedro, e com mais razão, mandou 
demittir a Barbacena, e substituil-o pelo Visconde da 
Laguna. 

Emquanto se davam esses acontecimentos, as forças 
navaes dó Imperio soffriam gra>es revézes. Uma divisão 
da esquadra, ás ordens de Jacintho Roque de Senna 
Pereira, constando de 19 navios, em frente á ilha de 
Martim Garcia caiu . prisioneira do audaz Almirante 
Brown, que lhe queimou 5 embarcações, escapando apenas 
3 na&ios de serem tomados. 

Além d'este terrivel revéz, uma di>isão destinada á 
Patagonia, e confiada ao Capitão Sheppe1·d, foi victima 
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rlo maior descalabro. Para compensar essas derrotas e 
.lesastres, apenas houve a victoria do Capitão Norton, 
commandante da divisão naval brazileira do centro nas 
aguas do Prata contra a esquadra de .Brown. 

Apezar das victorias obtidas pelos Republicanos do 
Prata, o Governo de .Buenos-Ayres dirigiu ao do Brazil 
o seu proprio Ministro das Relações ExterioreR, D. Ma
noel José Garcia, para tratar da paz. - Não sendo r:~ti-
11oada a Convenção Preliminar de 24 de Maio de 1827, 
só a 27 de Agosto de 1828 foi concluido o Tratado Pre
liminár, effeotuado pelos Commissarios Generaes .Baloarce 
e Guido uo Rio de Janeiro, sob a mediação da Ingla
terra, reconhecendo-se a independencia da Banda Oriental. 

Em conformidade das disposições do tratado, foi a 
praça de Montevidéu evacuada pelo General Francisco 
José de Souza Soares de Andréa, a 24 de Abril de 1829. 

3. TRATADOS DE COMMERCIO. - MEDIDAS LE
GISLATIVAS. - REVOLTAS DE TROPAS 
ESTRANGEIRAS. - ETC .. : 

Tornando-se livre e independente, o Brazil tinha de 
proceder a tratados q ne regulassem as suas relações 
commerciaes cotn as outras nações. Foram, pois, cele
brados tratados com a França, Austria, Prussia, Ingla
terra, Lubeck, Bremen e Harn burgo, Dinamarca, Estados
Unidos Norte Americanos, Hollanda e Sardenha. 

Era tambem preciso determinar-se qual a Legislação 
que devia vigorar no novo Imperio. Assim, pois, a Lei 
de 20 de Outubro de 1823 estatuiu que continuassem 
em vigor as mesmas Leis de Portugal, que regiam o 
Brazil até 25 de Abril de 1821, e algumas ulteriores 
publicadas pelo Imperador e pAla Constituinte. Leis, pos
teriormente feitas, modificaram felizmente as disposições 
do Codigo Filippino e outras quejandas. e o appareci
mento do Codigo Criminal (lti de D ezembro de 1830), 
vein satisfazer uma necessidade palpitante do Bmzil. 
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Para livrar os povos da necessidade de recorrerem '' 
Universidade de Coimhra, a Carta de Lei de 11 d•• 
Agosto de 1827 mandou crear dons cursos de Sciencia~ 
Jurídicas e Sociaes, sendo um em Olinda e outro em 
S. Paulo. O de S. Paulo foi inaugurado a 1.• de Março 
de 1828, e o de Olinda a 15 de Maio do mesmo auno. 
Pouco depois appareceu a lei de 15 de Outubro de 1827. 
mandando estabelecer escolas publicas de primeiras letra-5 
em todas as cidades, villas e Jogares mais populosos do 
Imperio. Apezar d'essa medida, o Governo pouco fez 
a favor da instrucção primaria e secundaria. 

* * 
Tinha o Governo do Brazil mandado engajar alguma 

tropa estrangeira. Achavam-se na Côrte tres desses 
corpos, sendo um batalhão de irlandezes no quartel do 
campo da Acclamação, um de allemães em S. Christo
vam, e outro tambem de allemães na Praia Vermelha. 
O batalhão de allemiles de S. Christovam (2.• de Gra
nai:leiros) insubordinou-se na occasião em que se castigava 
um soldado (11 dll Junho de 1828), sendo imitado pelo 
batalhão de irlandezes (3.0 de Granadeiros) engajados 
pelo coronel Cotter, e pelo da Praia Vermelha (28. 0 de 
Caçadores). Entre os excesRos praticados, os allemães 
da Praia Vermelha assassinaram ao major Benedicto 
Theola, a quem accusavam de lhes roubar o soldo. 

O ministro da guerra, Bento Barroso Pereira, viu-se 
em serios embaraços para ju·gular esse motim militar. 
que por mais de 48 horas (sobretudo a 10 e 11 de 
Juaho de 1828) trouxe alarmada a população da Côrte. 
Afinal as forças milicianas, o corpo de artiiJlaria, e o 
de policia, assim como o proprio povo puderam bater 
os sediciosos, que na madrugada do dia 12 entregaram-se 
á discripçll.o, depois de terem perdido para mais de 100 
mortos. 

O soldado Steinhausen, julgado principal cabeça do 
motim, foi arcabnzado, e os tres batalhões foram dissol
vidos, sendo 1.400 irlandezes remettidos para a Irlandn 
e Canadá por intermedio da legação ingleza, 600 alie-
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mães para o Rio Grande do Sul, como colonos, e ôOO 
irlandezes para Taperoá na comarca dos Ilhéos. O mi
nistro da guerra foi demittido por D. PeJro, por ter 
deixado chegarem as cousas aquelle pon"lo, e Pedro de 
Araujo Lima, Miguel Calmon e Teixeira de Gouveia reti
raram-se do ministerio maguados pela demissão dada 
como castigo ao seu collega. 

Tinha apenas terminado o conflicto da insubordinação 
de tropas estrangeiras, quando o Brazil teve de soffrer 
uma exigencia da França imposta de maneira descom
munal. Não tendo sido attendidas algumas representações 
sobre o aprezamento de navios francezes pelo bloqueio 
do Rio da Prata, o contra-almirante Ronssin entrou (6 
de Julho de 1828) com uma náu e duas fragatas, no 
porto do Rio de Janeiro, e, de morrões acoesos, exigiu 
a entt·ega dos navios francezes aprazados, e o pagamento 
por indemnisação de perdas e damnos. Satisfeito logo 
quanto ao primeiro ponto, combinou-se que até o fim 
de 1829 se liquidariam as indemnisações pedidas pelos 
subditos francezes. 

No principio de 1829 deram-se alguns tumultos popu
larés em Pernambuco, chegando os sediciosos a arrombar 
a cadêa, a soltar os presos, e a apoderarem-se do arma
mento que se achava em um quartel. Reprimida a 
sedição foram nessa província suspensas as garantias 
constitucionaes por Decreto de 27 de FeverGiro de 1829, 
e os sediciosos julgados por uma commissão militar, 
meio de que tanto o Governo abusava naquelle tempo, 
em vez de recorrer aos tribunaes ordinarios. Só a 27 
de Abril do mesmo anuo foi que se mandou cessar o 
effeito do Decreto de 27 de Fevereiro. 

Na Bahia tambem por essa época deram-se alguns 
motins, sendo o presidente Visconde de Camamú as
sassinado. 

* * * 
As relações de D. Pedro I com as Assembléas Legis

lativas tinham sido sempre eivadas de desconfianças e 
prevenções taes, que foram degenerando em animosi-
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dades, cuja effervescencia devia necessariamente ser fatal 
ao Imperador, ou á Naçãn. As Assembléas Legislativas, 
que se seguiram á Constituinte, pareciam ter recebido 
d'esta o diapasão para afinarem a sua attitude ]Jar« com 
a Corôa. Não eram Camaras servis. Eram represen· 
tantes eleitos pelos comícios populares de uma Nação, a 
qual tendo quebrado, havia p•Juco, os grilhões da depen
dencia, no seu enthusiasmo pela liberdade propendia 
para implantar o regimen da democracia na ·mais alta 
escala. 

Esses representantes que não tinham o tiro0inio pra
tico do systema parlamentar, abusavam em muitos casos 
dos seus direitos de legisladores, e invadiam os ramos 
administrativo e executivo, que não lhes pertenciam; 
mas tambem D. Pedro I, nascido e educado no absolu
tismo, com todas as tendencias para prescindir das for
mulas constitucionaes, apezar da Constituição por elle 
outorgada e jurada por todos em 25 de Março de 1824, 
não claudicava menos na sua maneira de proceder. 

No revolto mar de difficuldades que o assoberbavam, 
o Imperador abriu em 1830 a Sessão Legislativa, em 
que a Camara dos Deputados, dominada pelas idéa~ 
exaltadas dos partidos, achava-se disposta a pôr um 
paradeiro aos abusos do poder, que já tanto se tinham 
feito sentir. Para sustentar o enthusiasmo dos liberaes 
chegaram as noticias da Revolução de Julho em Pariz, 
que tinha feito baquea•· o throno de Carlos X; a exal
tação dos animos propagou- se rapidamente em diversas
Províncias, e a opinião pub.lica aguilhoava as hostilidades 
da Camara dos Deputados, que já tinha recorrido ao 
expediente da fu,ão com a do Senado, de accordo com 
a doutrina constitucional. Na sessão do encerramento 
a 30 de Novembro havia a calma precursora dos grandes 
temporaes. 

A declaração terminante feita por um chefe do pres
tigio rle Bernardo Pereira de Vasconcellos, de que o 
Ministro do Imperio, José Antonio da Silva Ma.ia, não 
seria reeleito para a nova Camara, devia ser tomada por 
D. Pedro como um panno de amostra de ainda maiores 
desenganos. Ora, a província de Minas, com o seu libe-
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ralismo tradicional, estava tornando-se o f6co donde pa
recia irradiar a principal força de hostilidades contra o 
Governo; ahi grassavam a olhos vistos as idéas republi
canas de federação de provincias. O Imperador, julgando 
poder fazer serenar os animos com a sua presença, partiu 
para essa provincia, com a Imperatriz e uma grande 
comitiva. 

Friamente acolhido pelas povoações por onde passava; 
infeliz na sua proclamação de 22 de Fevereiro de 1831; 
desenganado sobre a reeleição do seu Ministro do Im
perio, derrotado na votação eleitoral; desilludido pela 
marcha que a exaltação das idéas apresentava, triste e 
n,prehensivo regressou D. Pedro para o Rio de Janeiro, 
onde o agnardavam acontecimentos da mais transcen· 
dente monta. 

Chegando o Imperador ao paço de S. Christovam, a 
Ll de Março, mnitos cidadãos nortuguezes e brazileiros 
adoptivos apromptaram festejos estrepitosos para solem
uisar nos dias seguintes a vinda de D. Pedro, ao passo 
que os nacionaes conservavam-se silenciosos. Na primeira 
noite as luminarias e festejos foram apenas interrom
pidos por questões vocaes entre nacionaes e portug uezes; 
mas na noite de 12 para 13 de Março (das ga·rrafadas) 
houve conflicto provocado pelos portuguezes das ruas 
da Q Llitanda, RoRario, Hospicio e outras, munidos de 
fundos d e garrafas e diversos projectis contra os natu
raes do paiz. A 14 os portnguezes apedrejaram as casas 
de varios brazileiros notaveis, taes como a de Evaristo 
Ferreira da Veiga, e praticaram além d'isso outros dis
turbios. 

Depois dessas scenas tumultuosas, houve uma repre
sentação ao Governo contra o procedimento revoltante e 
impun e dos portuguezes, pedindo uma desaffronta para 
os brios nacionaesw O Governo não tomou as providen
<'ias que o caso exigia. Foi de uma fraqueza inconce
bivel, além de já ter bastantes culpas em ter tolerado 
que se dessem as sceuas da noite das garrafadas, depois 
dos preludias que tinham havido. A 20 de 1\Iarço appa
receu a modificação ministerial já resolvida pelo Impera
dor a 18, julgando melhor confiar as pastas a brazileiros 
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natos e de prestigio, ·afim . do dominarem as circurns
tancias. 

No entretanto o novJ rninisterio n!l.o sómente n!l.o sa
tisfazia ao partido liberal exaltado, que estava em effer· 
vescencia, como tambem não tinha a energia bastante 
para conter a marcha da rev0lução, que rapidamente 
progredia. 

As disposições tímidas do Governo fizeram apenas 
azedar os aoimos dos exaltados, que foram desenrolando 
a propaganda da federação. 

No entretanto D. Pedro I, homem de resoluções prom
ptas, e que tinha começado a sua vida politica no meio 
de motins populares, nada fez para parar o carro da 
revolução; pelo contrario, comprometteu ainda mais a 
soa causa demittindo o ministerio, que na realidade era 
fraco, e substituindo-o por um · outro completamente da 
facção aulica, sem ao menos um unico deputado. 

Semelhante mudança ministerial foi no dia 6 recebida 
pela população brazileira com os mais vivos signaes de 
desapprovação. Immediatamente fora!ll reunindo-se ondas 
de povo no Campo da Acclamação. Depois de uma hora 
da tarde cerca de 2.000 pessoas achavam-se agglomera
das. Tribunos populares excitavam as massas a mante
rem as suas exigencias sobre a demissão do ministeriu, 
e invectivavam o · poder pessoal do Imperador. Uma 
deputação composta de 3 Juizes de Paz (das freguezias 
de Sant'Anna, S. José e Sacramento) foi levar uma re
presentação verbal ao Imperador pedindo a demissão do 
ministerio de 5 de Abril e a reintegração do anterior. 
D. Pedra, depois de algumas phrases em resposta man
tendo o seu, direito constitucional de escolhe>· livremente os 
seus n-dn2"stros, terminou declarando· que estava prompto 
a faxer tudo para o povo, nada porém pelo povo. 

· Essa resposta, transm1ttida ás ondas do povo, qne se 
achava no Campo da Acclamação, exacerbou ainda mais 
os animos. O commanJante das armas, brigadeiro Fran
cisco de Lima e Silva, instado para ir a S. Christovam 
conseguir a demissão do ministerio, não foi bem sncce
dido na sua commissão, e quando regressou ao Campo 
da Acclamação encontrou já ahi o 1.0 batalhão de infan-
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taria de linha, e o 2.• corpo de artilharia acompanhando 
as manifestações populares. Em bréve vieram tambem 
o 1.• batalhão de granadeiros, o proprio batalhão do 
Imperador, ou Guarda de Honra, commandada pelo co
ronel Mannel da Fonseca Lima e Silva, o batalhAo de 
artilharia de marinha, e varios outros contingentes mili
tares. 

Era uma verdadeira revoluçi!.O do povo e da tropa. O 
general Fr~cisc~ de Lima e Silva, compulsando a gra
vidade da occasião, despachou o maJor Miguel de Frias 
e Vasconcellos afim de ponderai· ao Imperador que con
vinha annuir aos desejos do povo e da tropa, demittindo 
o ministerio, e nomeando o anterio~, ou um outro qual
quer, mas composto de liberàes. 

Depois de reflexionar um pouco, tentou D. Pedro I 
ainda nomear um novo Gabinete organisado pelo senador 
Vergueiro, e para esse fim mandou procurai-o. Não sendo 
o senador Vergueiro encontrado, D. PE>dro, por si, e sem 
ouvir conselhos de nin.IJuem, tomou uma r esolução ex
trema. Depois de conferenciar com os ministros da 
Inglaterra e da França, sobre os meios que lhe podiam 
fornecer para retirar-se do Brazil, entregou ás duas horas 
da madrugada um papel ao Major Miguel de Fi'ias, di
zendo-lhe: «Aqui tem a minha abdicação. Estimarei 
que sejam (elixes. Eu retiro-me para a Europa, e deixo 
um pai-x. que sempre antei, e que arno a1"nda.~ 

A abdicação era assim concebida : « Usand<J do direito 
que a Constituição m e concede, declm·o que hei mui vo
luntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado 
e prez ado filho, o Sr. D. Pedro de Alcantara. - Boa 
Vista, 7 de Abril de 1831.> 

Annuio depois d'isso D. Pedro á demissão pedida pelo 
Ministerio, menos á do Marqnez de Inhambupe para, 
como ministro do Imperio, entregar a administração a 
quem· de direito, e ao romper do dia retirou-se para 
bordo da náu ingleza Warspite. 

Profunda e inesperada sensação causára a abdicação 
de D. Pedro I, lida ás 4 1/ 2 horas da manhã do dia 7 
de Abril de 1831 no Campo da Acclamação. Os revo
Jucionarios obtinham mais do que tinham . peàido: em 
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vez da demissão do Ministerio, dava D. Pedro a sua 
propria demissão abdicando e esperando que o paiz, 
satisfeito com essa prova de magnanimidade da sua parte, 
amparasse a infancia do seu filho, e lhe fosse fiel. 

Para tutor de seus filhos, que deixava no Brazil, no
meou D. Pedro I ao venerando .José Bonifacio de An
drada e Silva. 

D. Pedro I, a Imperatriz e o Duque de Leuchtemberg 
seguiram no d1a 13 para a Europa á bordo da fragata 
ingleza « Volage•; e D. Maria II com o Duque e Duqu"zn 
ele Loulé foram para o mesmo destino no navio · de guerra 
francez «La Seine». 

O reinado de D. Pedro II 
a) A MENORIDADE 

4. - REGENCIAS PROVISORIA, E PERMÀNENTE 
TRINA. 

A demagogia, realisada a abdicação de D. Pedro I, 
apromptava-se para tornar conta da situação, quando 
felizmente 26 Senadores e 36 Deputados ,reuniram-se no 
Paço do Senado, e salvaram o Brazil da an.rchia, que 
ameaçava anastal-o á mais completa subversão. Proce
deram immediatamt>nte á eleiçã0 de uma regeocia interina, 
que tomasse conta das redeas do Governo, restabelecesse 
a ordem e a tranquilidade publica. Ficou a Regencia 
composla do .Marquex de Cm·avellas, do brigadeil:o F.-an
ciseo d e Limq. e Silva, e de Nicoláu Perei>·a d e Campos 
Vergu eiro. 

Logo nu dia 8 a Regencia publicou uma proclamaçàü 
no povo, aconse lhando moderação e socego, e restabe
J~ceu o Ministerio anterior ao do dia 5 de Abri). A 
muito custo pourle o Governo . ir contendo os animos 
exaltados do p " vo, e principalmente da tropa, avesada á 
insubordinação. . 

As· m esmas causas que tinham produzido a revolução 
de 7 de Abril no Rio de Janeiro, actnayam tambem em 
diversas provincias, occasionando sublevações. 
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Na Bahia, por motivo da prisão de 2 officiaes, houve 
um tumulto do povo e da tropa reunidos no campo c 
fortaleza do Barbalho, obtendo do presidente Luiz Paulo 
de Araujo Bastos a demissão do Commandante das Arma!', 
Marechal João Chrisostomo Callado, e mais algumas con
cessões. Nove dias depois, sob pretexto de vingarem a 
morte do brazileiro Victor Pinto de Castro, bandos sedi
ciosos foram commettendo aturada carnificina na popula
ção portugue.za da cidade, arrombando e saqueando lojas 
e armazens. A muito custo poude a ordem ser restabe
lecida pelo l'h. Barata de Almeida, e pelo commandantc 
interino das armas, Visconrle de Pirajá. 

Na província de Minas Geraes houve tambem distur
bios no Serro; mas não apresentaram a mesma gravidade 
que em Pernambuco, onde as tropas depuzeram o com
mandante das armas, coronel Lamenha, e foram conseJ·
vando-se nas mais desordeiras disposições, cujos effeitos 
em breve fizeram-se sentir. 

Devendo proceder-se á eleição da Regeucia Trina Per· 
manente pela Assembléa Geral Legislativa, achando-se 
presentes 35 senadores e 88 deputados, teve Jogar a 
votação, que deu o seguinte resultado: Brigadeiro Fran
cisco de Lima e Silva, 81 votos; José da Costa Carvaiho 
(Marquez de Monte Alegre), 75; João Braulio Muniz, 65; 
Francisco Carneiro de· Campos, 56; Pedro de Araujo 
Lima (Marquez de O linda), 34; Antonio Carlos Ribeiro 
de Andrada Machado e Silva, 27; e outros menos vota
dos. Foram, portanto, proclamados Regentes do Imperi6 
os 3 primeiros e tomaram posse dos seus elevados cargo,. 

Tiveram logo os Regentes de lutar no Rio rle Janeirr. 
com a insubordinação militar. Nos dias 14 e 15 de Julho 
declararam-se fortes sedições militares e do povo que 
foram abafados pelo energico ministro da Justiça, Diogo 
Antonio Feijó, sendo depois castigados e dissolvidos 
r.lguns corpos amotinados, e outros remettidos para as 
províncias do norte. · 

Poucos dias depois creou o Governo a Guarda Nacional, 
e conservou da tropa de linha, na Côrte, apenas o corpo 
ole artilharia de marinha; ainda assim esse batalhão 
sublevou-se no dia 7 de Outubro, na ilha das Cobras. 
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Immediatamente o Ministro da Justiça encarregou ao 
general José Maria Pinto Peixoto de tomar conta da 
força publica (Guarda Nacional e Municipal), e jugular 
a revolta. Castigados convenientemente os principaes 
sediciosos, foi dissolvido o corpo de artilharia de marinha 
e o Governo foi olhando mais attentameote para as for
ças de mar, nas quaes a insubordinação ia lavrando como 
no exercito. 

Emquanto na capital dó' Imperio davam-se essas soe
nas de sedição militar, em diversas provinCiiS as rebel
liões reproduziam- se mais ou menos do mesmo modo, 
com a di11ereuça que em algumas dellas perduraram por 
longos annos. 

* .. .. 
Oceupados em restabelecer a ordem e a tranquillidade 

publica tão profundamente alteradas, não tinham as Re
gencias Provisoria e Permanente, nem a Assembléa Geral 
Legislativa, durante o anno de 1831, dado largo desen
volvimento a outras medidas que o paiz reclamava. Ainda 
assim houve a creação da Guarda Nacional; a extincção 
dos corpos de milícias e ordenanças, e da Guarda de 
Honra, (lei de 18 de Agosto de 1831); organisaçilo do 
Thesouro Nacional e Thesourarias Provinciaes, acabando 
com o Conselho da Fazenda, (lei de 4 de Outubro), e 
definitiva organisação da Academia de Bellas Artes, {3l 
de Dezembro de 1831). 

Depois de complicados debates na Oamara dos Depu
tados tinha passado com algumas modificações o projecto 
de Miranda Ribeiro para as reformas na Constituição ; 
mas, chegando ao Senado, foi adiada a discussão para o 
aono seguinte, afim de ser melhor estudada essa que~tão. 

Os partidos, que então queriam a preponderancia po
lítica, podiam-se reduzir a tres: 1.0

) o MODERADO, re
presentado pelos tr~s Regentes, Ministerio e uma fracção 
tJa Camara em que brilhavam Evaristo, Vergueiro, Paula 
e Souza, Limpo de Abreu, Hooorio, etc.; 2.•) o EXALTADO, 
em que figuravam os Franças da Bahia, Mey, Castro 
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Alves, Paes de Andrade, Miguel de Frias, etc.; 3.•) o 
RESTAURADOR, que sonhava com a volta de D. Pedro I, 
e cujos chefe,s indigitados eram José Bonifacio, Martim 
Fràncisco, Giyrú, Marquez de Paranaguá e Visconde de 
Santo Amaro. 

Emquanto os restauradores iam amadurecendo seus 
planos, os exaltados resolveram entrar em acção, e pr<J
moveram uma sedição, a cuja freute collocaram-se o 
Tenente Coronel Miguel de Frias e Vasconcellos e outros 
chefes militares, que se achando presos na fortaleza de 
Villegagnon, não sómente conseguiram sair de lá, como 
arrastaram comsigo a guarnição da ilha, e começaram 
as operações bellicas, desembarcando em Botafogo, e 
marchando d'ahi para o centro da cidade. O Ministro 
da Justiça, Padre Diogo Antonio Feij6, prevenido a ~empo, 
tinha tomado as suas medidas, e os sediciosos foram 
completamente batidos no Campo da Acclamaçllo pelo 
Corpo de Permanentes auxiliado por alguns batalhõc" 
da Güarda Nacional. 

O partida restaurador quiz d'ahi a dias sair a camjJO 
com uma revolta largamente preparada; mas foi estron
dosamente derrotado pelas forças governistas no Roc;o 
Pequeno, Aterrado, e Mataporcos. 

Depois dessas duas victorias quiz o partido moderado 
firmar decididamente o seu predomínio. Para melhor 
chegarem a seus fins, a Regencia e o Ministerio recor
reram a . um Golpe de Estado (30 de J.ulho de 1832), 
apresentando a sua demissão perante as Camaras. 

A Camara dos Deputados salvou a situação nilo accei· 
tando a demissão dos Regentes, e, á vista da insistencia 
na demissão pedida pelo Ministerio, concorrendo para a 
nomeaçtto de um Gabinete de transição, que ao fim de 
40 dias foi substituído por outro completamente formado 
de membros proeminentes do partido moderado. 

Mais desassombrados pelo desfecho da crise de 30 de 
Julho, continuaram os representantes da Nação· com os 
seus trabaÍh.os legislativos. O Senado foi rejeitando todas 
as reformas constitncionaes propostas pela Camara dos 
Deputados, menos quanto á reducção dos membros da 
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Regencia a um só, e á conversão dos Conselhos Geraes 
de ·Próvincias em Assembléas Provinciaes. 
· • Nã('Y acceitando a Camara doF> Deputados essas emen
das, teve Jogar a fusão das duas Camaras; mas o Senado 
venceu na Vútação geral, menos em relação á abolição 
do Conselho d'Estado. 

· A 3 de Outubro de 1832 appareceu a lei reformando 
as antigas academias medico-cirurgicas, e dando-lhes no .. a 
organisação com a denominação de Faculdades de Medi
cina e de Cirurgia, uma no Rio de Janeiro e outra na 
Bahia. Pouco depois foi publicada uma outra lei sanc
cionando o Codigo do Processo Criminal, reformnndo as 
Ordenações e outras antigualhas, estabelecendo o Jury, 
reorganisando o Poder Judiciario, egualando as Relações 
do Imperio, supprimindo a Casa de Supplicação, e esta
tuindo disposiÇões novas no Processo Civil. 

A seguinte Sessão Legislativa (1833), foi extraordina
riamente agitada pelos importantes debates sobre refor
mas constitucionaes, e sobre o projecto apresentado pelo 
Deputado Yenancio Henrique de Rezende propondo o 
banimento de D. Pedro I, afim de dar um golpe pro
fundo no partido restaurador. 

Entre os meios de acção dos restauradoreS' apontava-se 
a Soazedaàe Militar, installarla a 11 de Agosto de 1833. 
Os patriotas invadiram a sala das reuniões dessa so
ciedade, quebraram moveis e vidraças, e deram cabo de 
algumas typographias hosti s aos governi"stas. Poucos dias 
depois resolveu-se b Governo a subjugar completamente 
o partido restaurador, acabando com a alta posição da
quelle a quem considerava como chefe de maior impor
tancia. A 15 de Dezembro foi cercado o Paço da Boa 
Vista por uma força policial, tendo á sua frt>nte uma 
Commissão de Juizes de Paz da cidade: o venerando 
Conselheiro José Bonifacio, de tão monumentaes serviços 
á causa do Brazil, foi por um Decreto suspenso das 
funcções de tutor da Familia Imperial, e -remettido preso 
para a Ilha de Paquetá. 

A morte de D. Pedro I, em Lisboa, a 24 de Setembro 
de 1834, fez baquear para sempre o partido restaurador, 
ou Cara'lnurú, no BraziL 
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• 
Nesse entretanto tinha passado a Lei de 12 de Agosto. 

de 1834, ou Aeto Adrlieional, que completava e modifi
cava a Constituição Política do Imperio. 

As principaes disposições dessa Lei eram relativas á 
suppressão dos Conselhos Geraes de Províncias, substi
tuídos pelas Assembléas Provinciaes; á suppressão do 
Conselho d'Estado; e á eleição de um só Regente. 

5. REGENCIAS DE FEIJÓ E DE ARAUjO LIMA: 

ESTUDO DOS FACTOS MAIS IMPORTANTES. 

Tinha o Acto Addicional creado um só Regente, em 
vez de tres que antes eram. Procedeu-se, pois, a 7 de 
Abril de 1!335, em todo o lmperio, á eleição do Regentt>, 
sendo eleito Diogo Antonio Feijó, que, a 12 de Outu
bro de 1835, tomou posse <lo seu elevada cargo. 

O historico da Regeucia do Senador Feijó póde redu
zir-se: 1.0

) á pacificação da Província do Pará; 2. 0
) ao 

desen'"olvimento da rebellião do Rio Grande do Sul 
(Oue1·ra dos Fm.,.apos), e má direcção dada pelo Go
Vl'rno para suffocal-a; 3. 0

) ás lutas contra uma opposi
ção poderosa na Camara dos Deputados, que obrigou o 
Regente a abandonar o poder. 

Quanto á pacificação do Pará, fôra realisada pelo Ge
neral Soares de Andréa em 1837, depois de batidos os 
bandos dP. Vinagre, Angelim e outros chefes em 1836. 

Quanto á guerra civil do sul, cumpre nos dizer que a 
20 de Setembro de 181:!5 rebentou uma rehellião em Porto 
Alegre, capitaneada pelu coronel Bento Gonçalves da 
Silva, ohrigando ao presidente Antonio Rodrigues Fer
nandes Braga a retirar-se para S. Pedro do Rio Grande, 
com quasi todas as autoridades, emquanto o comman
daute das armas, Sebastião Barreto Pereira Pmto, via-se 
forçado a fugir para o Estado Oriental. 

D'ahi a pouco Fernandes Braga julgou não poder sus
tentar-se mais em S. Pedro, retirou-se ~ para o Rio de 
Janeiro trazendo comsigo os cofres publicas, ficando os 
rebeldes completamente senhores da província, menos dos 
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dons portos de S. Pedro e de S. José do Norte. Os re
beldes confiaram então a direcção da província ao vice
presidente Marciano José .Ribeiro, o commando das ar
mas a Bento Gonçalves da Silva, e o commando das 
fronteiras a Crescencio de CarTalho e a Manoel dos San
tos Loure-iro. 

O Regente Feijó, soiente dos acontecimentos, mandou 
apenas um outro presidente, José de Araujo Ribeiro, afim 
de restabelecer a ordem, sem dar-lhe os auxílios milita
res precisos, cont-entando-se com determinat· que se pre
parassem alguns soooorros. Assim mesmo, em pouco 
tempo, Araujo Ribeiro conseguiu chamar ao partido da 
legalidade o coronel Bento Manuel Ribeiro e alguns ou
tros chefes de prestigio, e poude juntar algumas tropas 
para jugnlar a revolta. . 

O primeiro encontro foi favoravel aos rebeldeE com
mandados por Netto, Crescencio e Lima, que com 800 
homens surpreheoderam a v'illa de Pelotas e derrotaram 
ao major Manuel Marques de Souza e coronel Albano 
de Oliveira, que al!i achavam-se com forças muito infe
riores. O coronel Albano foi fusilado e Marques de Souza 
com os seus foram remettidos presos para Porto Alegre. 
D'ahi a dias, porém, perderam os rebeldes a propria ci
dade de Porto Alegre que se pronunciou pela causa da 
legalidade, iniciando esse movimento o 8.0 batalhão de 
caçadores. 

[mmediatamente foi a cidade reforçada e occupada 
pelas tropas do Governo, e teve a navegação dos seus 
rios garantida por cinco vasos da esquadrilha do vice
almirante GreenfelL 

Emquanto essas vantagens eram obtidas, o Governo 
commettia o erro de mandar substituir o presidente Araujo 
Ribeiro pelo marechal Antonio Elizario de Miranda Brito: 
viu-se, porém, na necessidade de dar contra ordem, á 
vista da representação que a cidade de S. Pedro fez por 
iutermedio rlo vice-presidente Joaquim Vieira da Cunha, 
que para esse fim veiu pessoalmente ao Rio de Janeiro. 
Reintegrado na presidencia em fin~ de Julho, José de 
Araujo .Ribeiro installou a séde da administração npva
mente em Porto Alegre e foi dispondo as cousas para 
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maiores acomrnettimentos, no que foi grandemente aju
dado pelo prestigioso chefe Bento Manuel Ribeiro, a 
quem nomeára commandante das armas na sua primeira 
presidencia. 

Seguiu-se logo a tomada da bateria em frente á ilha 
do Junco pela esquadrilha do capitão tenente Parker, de 
combinação com o coronel Francisco Xavier da Cunha e 
occupação do forte de Itapoan pelos legalistas. Mas tam
bem d'ahi a pouco pagaram caro esse triumpho com o 
aprisionamento do coronel Silva Tavares, em viagem para 
Cama·quan, surprehendido no Seiva! pelo chefe rebelde 
David José Martins. Contrariado Bento Manuel por esse 
revez de um dos melhores officiaes legalistas, resolveu 
tirar uma desforra solemne, e na terrível acção em frente 
á Ilha do Famfa (2, 3 e 4 de Outubro de 1836) der
rotou da maneira mais estrondosa as forças dos rebeldes, 
caindo prisioneiros o proprio Bento Gonçalves da Silva, 
e outros chefes, que foram remettidos para o Rio de 
Janeiro. 

Depois d'esse descalabro os caudilhos Crescencio, Netto, 
Lima e José Mariano de Mattos reuniram·se na villa de 
Piratinim, na serra dos Tapes, e proclamaram a provín
cia do Rio Grande do Sul constituída em Republiea. 
Elegeram para seu Presidente Bento Gonçalves da Silva, 
ficando na ausencia d'este a autoridade suprema entre
gue a José Gomes de Vasconcellos Jardim. Não quiz o 
energico e activo Be:<to Manuel deixar os improvisados 
republicanos engrossarem suas fileiras, e nas margens do 
Dandiota, affluente do Jaguarilo, desbaratou urna columna 
de 800 homens do Coronel Netto, obrigando-o a fugir. 

Pouco mais faltava para a terminação da guerra, res
tando apenas bater alguns bandos esparsos, qudndo che
gou ao Rio Grande o novo Presidente, Brigadeiro Antero 
José Ferreira de Brito, qne o Governo impoliticamente 
mandára para tomar conta de uma provincia, onde José 
de Araujo Ribeiro tinha obtido tilo esplendidos resulta
dos. O general Antero para aggravar mais esse erro do 
Governo, depois de ter tomado posse da Presidencia a 
5 de Janeiro de 1837, portou-se tão desattenciosamente 
para com o seu antecessor, que até obrigou-o a retirar-
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se da província. D'ahi a pouco o General malquistou-se 
com Bento Manuel que, depois de ter dado a sua de-' 
missão de Cornmandante das Armas, prendeu-o no passo 
de Tapevy, a 20 leguas do Alegrete. 

Tendo realisado a prisão do Presidente da Prodncia, 
julgou Bento Manuel que não podia continuar mais nas 
fileiras de um Governo, que tão mal correspondia aos 
seus serviços. Com tão prestimoso auxiliai· a causa dos 
rebeldes leve um grande avanço, e a sorte das armas 
foi-lhe sendo favoravel. A' victoria do Rio Pardo seguiu
se a ton1ada de Caçapa11a, com toda a guarnição, arti
lharia, e material bellico. Devia o Governo Imperial re
conhecer, embora tarde, o quanto tinha "ndado errado 
desprestigiando os serviços de Araujo Ribeiro, e fazendo 
1·everter contra si a prepond'erancia de Bento Manuel. 
Para coroar os erros commettidos, o Governo mandou 
para Presidente da Província :lo Rio Grande Feliciano 
Nunes PirPs, homem sem habilitações precisas para ta
manha crise. Além desse desatino o Governo, para cap · 
tar a benevolencia dos rebeldes, mandou soltar os che
fes, que se achavam presos no Rio de Janeiro, menos 
Bento Gonçalves, que continuou em Villegagnon, e Ono
fre e Côrte Real. que permaneceram na fortaleza de 
Santa Cruz. Tendo os dons ultimas conseguido fugir 
d'ahi a . pouco, Bento Gonçalves foi transferido para o 
Fo.·te do 11'lm·, na provincia da Bahia; mal> essa mudança, 
executada como medida preventiva, foi ainda de máu re
sultado, porque nos primeiros dias de Setembre de 1837 
Bento Gonçalves evadiu -se com toda a faciliclade, e vol
tou para o Rio Grande do Sul a tomar conta da Pre
sidencia da Republica Piratinim. 

Si, em referenda á rebellião, do Rio Grande, eram 
enormes as difficoldados com que o governo lutava, com 
maiores ainda debatia-se, para affrontar uma opposição 
incessante na Camara dos Deputados. As modificaçõe• 
ministeriaes succedia 1n-se com extraordinaria rapidez, Se1n 
poderem o;atisfazer ás exigencias parlamentares. Para ag~ 
gravar a posição do Regente, tinha Bernardo Pereira rle 
Vasconcellos organisado o pm·tido consen>ad01·, no qual 
contaram-se logo os que sentiam a necessidade de uma 
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reacção contra o excessivo desenvolvimento da democra
cia, e contra reformas precipitadas. A. phalange opposi
cionista foi augmentando-se ainda mais com a marcha 
desastracla da guerra do Rio Grande do Sul e com u 
intransigencia do Governo. A opposiç:Io tornando-se ver
dadeira maioria, reconheceu o Regente Feijó que lhe era 
impossível conservar-se parlamentarmente no governo 
sem usar de medidas de uma energia tal, que, naquella 
occasião, promoveria uma conflagração geral em todo o 
paiz. 

Teve então o Regente o cavalheirismo e o bom senso 
de entregar o poder ao partido contrario: chamou ao ex
presidente da Camara dos Deputados, senador Pedro de 
Araujo Lima e, depois de uma larga conferencia, no
meou-o ministro do Irnperio, para com esse cargo assu
mir a Regencia, a que elle Feijó i.a rennnciar. Effectiva
mente, a 19 de Setembro de 1837, apresentou o Sena
dor Pad1·e Dtogo Antonio Feijó perante as Can>aras a 
renuncia de Regente. 

* * * 
Tomando conta da Regencia o senador Araujo Lima, 

nomeou logo um ministerio composto de membros proe
minentes do partido então predornin8nte nas Carnaras. 

Uma das priu1eiras cousas a que o novo ministerio 
teve de prestar particnlar attenção, foi uma revolução 
da tropa e povo (a Sabinada), que, a 7 de Novembro 
desse mesmo anuo de 1837, rebentou na Bahia tendo 
por principal cabeça o medico Sabino Alvares da Rocha 
Vieira, proclamando a Republica Bahiense até á maio
ridade de D. Pedro II. Os revoltosos conseguiram ficar 
s"nhores da capital, dedamparada pelo presidente Fran
cisco de Souza Paraizo, q'.le vergonhosamente fugiu para 
bordo de um navio de guerra, mas não encontraram 
adhesões no resto da Província. Antes, pelo contrario, 
o vice-presidente, Dr. Honorato José de Barros Paim, 
que se achava na ci.dade da Cachoeira, tornou conta da 
autoridade e foi pelo Reconcavo organisando meios para 
veocer a revolta. 
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Logo que o Governo soube do occorrido, nomeou para 
presidente da província a Antonio Pereim Barreto Pe
c!rozo, e fel-o seguir com reforços, e com o novo com
mandante das armas, marechal João Chrysostomo Callado. 

• Egualmente de Pernambuco fizera o presidente Fran
cisco do Rego Barros pártir o general José Joaquim 
Coelho com um auxilio de cerca de 500 praças. Tão 
acertadas foram as medidas tomadas pelos generaes Cal
lado e Coelho, que depois de tre~ renhidos assaltos (14, 
15 e 16 de Março de 1838) as forças legalistas apossa
ram-se da capital da Bahia, já principiada a ser incen
diada pelos rebeldes, os quaes, batenrlo-se com coragem, 
tiveram para mais de 600 morto:;;. 

Ao passo que o Governo tratava de sutfocar a revolta 
<la Bahia, não descorava tambem de fazer alguma cousa 
a favor !la educação da mocidade. Para attender a esse 
ramo importantíssimo da administração publica, mandou 
o ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos augmentar 
o numero das escolas de primeiras letras na Cõrte, e 
por Decreto de 2 de Dezembro de 18::17 fundou um 
curso de bellas letras, creando o Collegio D. Pedro IL 
Inaugurado a 25 de Março de 1838, a abertura solemne 
das aulas fez-se a 1.0 de Maio de 1838. - Por Decreto 
de 24 de Outubro de 1857 foi dividido em dous esta
ualecimentos, Externato e Internato. Actualmente tem 
a denominação de Gymnasio N acionai. 

Uma outra instituição !iteraria, que principiou por 
esses tempos, foi o Instituto Historico e Geographioo 
Brazileiro, installado a 21 de Outubro de 1838 . 

.A 13 de Dezembro de 1838 rompeu· na Província do 
Maranhão, na Villa de Manga do Iguará comarca de 
Itapicurú-mirim, uma sedição capitaneada pelo desordeiro 
Raymundo Gomes Vieira Jutaby, a pretexto de sustentar 
pretcnções dos liberaes, ou bemtevis, contra os conserva
dores ou cabanos. Em breve reuniram-se aos facciosos 
bandos de RaymundG Gomes, os não menos criminosos 
de Manuel Franeisoo dos .Anjos Ferreira (por alcunha o 
Balaio), e os do sanguinario pret1_1 Cosme. Depois de 
terem assaltado as povoações das tres comarcas de Ita
picurú, Brejo e Caxias, tomaram e saquearam a cidade 
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de Cuxias. Na presidencia de Manuel Felizardo de Souzn 
Mello (3 de Março de 1839 a 7 de Fevereiro de 1840) 
foram infructifero;s os esforços para supplantar a revolta, 
que ameaçava iqvadir as Províncias de Piauhy, Ceará 
e Pará. · 

Ao facto das circu matancias, mandou o Governo Im
perial para o Maranhão o Coronel Luiz Alves de Lima 
e Silva (ulteriormente Duque de Caxias), como Presi
dente e Commandante das Armas, com auxílios de tropas 
e munições bellicas. As babeis medidas tomadas por 
esse distincto official foram tão proveitosas, que os rebel
des foram sendo sempre batidos em todos os encontro•, 
em que ousavam affrontar as forças da legalidade. Asso
ciando depois disso o Coronel Luiz Alves de Lima a 
clemencia imperial aos resultados das victorias, conseguiu 
a plena pacificação da Província, aos 5 de Janeiro <le 
1841, já depois da maioridade d·e D. Pedro li. 

Foi essa a primeira província pacificada pelo insigne 
militar, que, por seus brilhantes feitos, veiu depois a 
conquistar um dos Jogares mais proeminentes nos Annaes 
da Guerra. 

A perda de Caçapava, e a fuga de Bento Gonçalves 
do Forte do Mar na província da Bahia (11 de Setem-

. bro de 1837), foram os ultimos desastres em · relação ao 
Rio Grande do Sul, que o prestigio da legalidade tinha 
soffrido no fim da Regencia do Senador Feijó. O Governo, 
durante a Regencia do Senador Pedro de Araujo Lima, 
não podia deixar continuar na Presidencia de tão im
portante província o · cidadão Feliciano Nunes Pires, de 
tii.o inutil prestimo naquellas circumstancias. Nomeou 
então para Presidente e Commandante das Armas o Ma
rechal Antonio Eliziario de Miranda e Brito. Apezar, 
porém, da bravura e outros merecimentos que possuía o 
Marechal Eliziario, foi elle bem infeliz na direcção da 
guerra, e os desastres rapidamente seguiram-se uns aos 
outros. O primeiro terrível revez, que as armas impe
riaes soffreram, foi a perda da villa do Rio Pardo, e a 
estrondosa derrota das forças do Mare.chal Barreto, e 
Brigadeiros Cunha e Calderon. Ficaram os rebeldes ha-
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bilitados para continuar por longo tempo a guerra com 
os recursos que encontraram na villa conquistada. 

O prestigio dos republicanos augmentou·se d'ahi a 
pouco com a retirada precipitada do proprio General 
Eliziario do rio Cahy, depois de terem os legalistas per
dido duas canhoneiras no Passo do Contracto. O proprio 
Regente, que tinha conservado o Marechal Eliziario na 
presidencia da Província, depois mesmo da derrota de 
Caçapava, não teve remedio senão acompanhar a torrente 
ela opinião publica e mandou substituil-o pelo Dr. Satur
nino de Souza Oliveira, confiando o commando das armas 
ao Tenente General Manuel Jorge Rodrigues, e o com
mando da esquadra a João P. Greenfel. 

Entretanto os rebeldes não perdiam tempo. Guiados 
por David Canavarro invadiam a província de Santa Ca
tharina, dominavam nos campos da ·Vaccaria e elll todo 
o município de Lages, e occupavam a villa da Laguna. 
Maiores seriam ainda as conqútstas dos Farrapos em 
Santa Catharina, si o euergico e activo Marechal Soares 
tle Audrea não chegasse a essa província e não tomasse 
conta da presidencia (18 de Agosto de 1839) reunindo 
tambem• o cómmando das armas. 

Procedendo o General Andrea de accordo com as for
ças marítimas do Capitão de mar e guerra Frederico 
Mariatb, as tropas da legalidade tomaram conta da villn 
da Laguna defendida pelos guerrifheiros de José Gari· 
baldi, e em breve conseguiram a restauração de toda a 
provincia. 

Recebeu depois disso o Marechal Andrea ordem de 
preparar uma divisão para seguir "por terra para o Rio 
Grande do Sul, afim de collocar os rebeldes entre dons 
fogos; mas não tendo reunido tropas sufficientes, fez 
partir por mar dous batalhões para reforçar o exercito 
do Tenente General Manoel Jorge Rodrigues. 

Nesse inter,;,n os rebeldes, ao mando de Bento Gon
çalves, atacavam em Taquary uma colnrnna do Coronel 
Calderon; a victoria, porém, sorriu ás armas imperiaes, 
grat;as aos prodígios de bravura praticados pelo velho 
General Manuel Jorge Rodrigues, que assumindo pes
soalmente o commando da peleja, depois da morte de 
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Calderon, foi servindo de exemplo, que os seus soldailos 
seguiram, para repellir o inimigo. Apezar d'isso as tro
pas da legalidade não tiraram d 'essa v·ictoria todo o 
resultado que podiam, pelas desintelligencias entre o 
presidente da província e o commandante das armas. 

Pouco depois Bento Gonçalves e David Canavarro 
r.om 1,200 homens dirigiram um ataque contra a villa 
ue S. José do No r te. Quando tinham quasi tomado a 
villa, foram repellidos com grande mortandade. 

Emqnanto se davam esses combates, tinha o Governo 
resolvido pôr termo ás desintelligencia do Dr. Saturnino 
de Souza e Oliveira com o Tenente General Jorge Ro
drigues, dando-lhes um substituto no Marechal Andréa, 
que tomou conta da Presidencia a 27 de Julho de 1840, 
ficando com o com mando das Armas. 

* * * 
O ministerio de 19 de Setembro de 1837 apresentá

ra-se co111o o representante genuino do partido conser
varlor, que se propunha a fazer parar~ o enthusiasmo 
pelas reformas constitucionaes, já em parte consagradas 
no Acto Addicional. Embora os ministros se aguentas
sem nos debates parlamentares, contando grande maioria, 
não puderam resistir á opinião publiea manifestamente 
hostil, pela má direcção da guerra do sul, e pela obsti
nação do Governo em não demittir o Commandante das 
Armas da província do Rio Grande do Sul. 

Os nlioisterios seguintes foram tendo contra si não só 
os revezes na rebellião rio-grandense, como tambem as 
discussões das Camaras sobre a interpreta<;ão das dispo
sições do Acto Adflicional, principalmente na descentra
lisação do elemento provincial. Para maior gravame do 
Governo, tomára assento como deputado á Assembléa 
Geral Legislativa o provecto orador Antonio Carlos, e, 
vet·dadeiro gigante parlamentar, apresentava-se cada vez 
mais forte para suffocar a pujança conservadora minis
terial. Afim de mais facilmente darem um cheque decisivo 
no governo da Regencia, lembraram-se Antonio Carlos e 
os seus correligionarios de apresentar um projecto de S<l 
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declarar effectiva a maioridade do Imperador, antes da 
época m~;~rcada pela Constituição. Habilmente explorado 
u~se recurso, principalmente depois do assentimento im
perial, appareceu no Senado, a 13 de Maio, um projecto 
propondo immediatamente a maioridade de Sua Majes
tade. Apezar de ter o projecto caído no Senado apenas 
por 2 votos, foi de novo proposto na Camara dos Depu
tados a 20 de Julho por Martim Francisco, e logo a 21 
por Antonio Carlos. Depois da mais calorosa disr.ussão. 
ra-se propôr a fusão das duas Camaras, quando Bernardo 
Pereira de Vasconcellos, nomeado ministro do Imperio, 
propositalmente para vencer a crise, apresentou o Decreto 
rle 22 de Julho adiando as Camaras para 20 de Novem
bro. Os deputados propugnadores da maioridade, não 
acceitando essa decisão, r!Juniram-se no Senado a muitos 
senadores, que pensavam do nLesrno modo, e dirigiram 
orma commissão ao Paço de S. Christovam pedindo a 
D. Pedro que, para salvação do paiz, tomasse as redeas 
do governo. Foi convocada a Assembléa Geral Legisla
tiva para o dia seguinte, e effectivamente a 23 de Julho 
rle 1840 foi pelo Presidente do Senado, Marquez de 
Paranagná, proclamada a maioridade de D. Ped•·o II, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil, 
que, ás 3 1 / 2 horas da tarde, prestou o juramento exigido 
pelo artigo 103 da Constituição, e entrou no exprcicio 
dos seus direitos magestaticos. 

b) A MA.IOKIDADE 

6. PRIMEIROS ACTOS GOVERNAMENTAES. 
ACTOS LEGISLATIVOS MAIS IMPORTAN
TES.- ETC .. _ 

Um dos ohjectivos principaes do Governo foi acabar 
com as lutas civis, e para esse fim, em 22 de Agosto, 
concedeu-se uma arnnistia geral para todos os crimes po
líticos, e puhlicou-se uma proclamação aos rebeldes Rio
Grandenses. 
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A 18 rle Agosto de 1841 hou;e a solemnidade da sagra
ção e coroação de S. M. o Imperador D. Pedro II. 

Entre os trabalhos da Assembléa Geral Legislativa de 
1841 ·sobresairam a lei da creação do Conselho de Es. 
tado e a fei das reformas do Codigo do Processo Criminal. 
Em algumas províncias essas medidas legislativas não 
foram bem acceitas por todos. Em S. Paulo, causaram 
·em alguns animos má impressão, que começou a tradu
zir-se pela resposta dada pelo Senador Diogo Antonio 
Feijó em 1." de .Janeiro de 1842 á Camara Municipal da 
cidade de S. Paulo, quando recebeu o diploma de mem
bro da Assembléa Provincial. Recusàndo emt,ora tomar 
parte nos trabalhos da A ssembléa Provincial, aconselha
va-lhe no entretanto o ex-Reg·ente que usasse de lingua
gem energica e corajosa á vista do,s actos da Assembléa 
Geral, contrarias ás instituições juradas. 

A Assembléa Provincial mandou uma deputação para 
apresentar a S. M. Imperial uma representação contra 
as ultim_as medidas legislativas sanccionadas. A repre
sentação era tão violenta, que o Ministro do lmperio por 
Aviso de 5 de Fevereiro d'esse mesmo anuo fez signi
ficar que nem a commissão, nem a representação, podiam 
ser recebidas por S. M. o Imperador. 

Desembaraçado o Governo <l'essa difficuldade, surdi
ram-lhe outras mais complicadas, entre as quaes sobre
saiam as disposições hostis da Camara dos Deputados, 
que tinha de se reunir a 3 de l\Laio. Pelas sessões prepa
ratorias reconheceu logo o Gabinete a impossibilidade de 
continuar com uma tal Camara e obteve da Corôa o 
Decreto da dissolução (L. o de Maio), sendo convocada 
uma outra Camara para 1.0 de Novembro. Por causa 
da revolução de S. Paulo e Minas foi por decreto de 
27 de Julho espaçada a reunião das Camaras para 1." 
de Janeiro de 1 843. 

* * >l< 

Em S. Paulo a noticia da dissolução da. Camara dos 
Deputados veio augmentar a exacerbação de alguns espi-
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ritos, já descontentes peMls ultimas medidas legislativas 
o pela recusa da audiencia, soffrida pela Commissão rla 
sua Assembléa Provincial. 

Na cidade de Sorocaba, aos 17 de Maio de lb42, rom
peu uma rebellião, sendo acclamado PresidentE' da Pro
vincia o Coronel de milicias Raphael Tobias de Aguim· 
pela Camara Municipal e pelo povo . . O Presidente accla
mado, depois de ter tomado posse do cargo, dirigiu uma 
proclamação ao povo, e suspendeu a execução da Lei d!' 
:{ de Dezembro e seus regulamentos, em todos os seu~ 
effeitos. O movimento revolucionaria irradiou-se de So
rocaba para outros municipios. 

O Presidente legal, Bm·ão de Monte .AlPgre, ao facto 
das disposições hostis da sua provincia, já tinha pedido 
providencias ao Governo Geral, que . no mesmo dia, 17 
de Maio, mandou embarcar para Santos o batalhão de 
üaçadores n. 12 com 700 praças, e no dia 18 fez seguir 
por terra o batalhão de fuzileiros. O Bm·ãu de Caxias, 
nomeado commandaote em cliefe das forças rie S. Paul<•, 
partm no dia 19 para Santos, e no dia 21 de noite che
gou á capital da provincia . 

. A 23 de Maio começou o Barão de Caxias as suas 
operações, e tão acertadas foram ellas, que a 7 de Ju
nho foi batida uma columna dos rebeldes no Jogar cha
mado Venda Grande, e no dia 20 puderam as forças 
legaes occupar Sorocaba, abandonada na vcspera pelos 
rebeldes. No dia 24 foi derrotada pelo Major Pedro Paulo 
de Moraes Rego, no Salto, termo da cidade de Arêas, 
uma força rebelde, commandada por Anacleto Ferreira 
Pinto, e a 28 do mesmo mez de Junho já o Barão de 
Caxias achava-se em S. Paulo, depois da pacificação de 
Sorocaba. Ainda houve mais um pequeno combate (1~ 
de Julho), no qual se deu em Silveit·as a derrota das 
forças do mencionado Anacleto Ferreira Pinto pelo Co
ronel Manuel Antonio da Silva; mas podia-se cohsiderar 
terminada a revolução de S. Paulo. 

Poucos dias depois do levantamento de Sorocaba rom
peu taml:iem em Barbacena uma rebellião pelos mesmos 
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motivos, sendo acclamado Presidente José Feliciano Pinto 
Coelho. O Governo deu promptas p1·ovideucias a res
peito, sendo o Barão de Caxias encarregado de jugular 
a revolta. 

A 20 de Julho os rebeldes evacuaram Barbacena, e 
dirigiram-se para Ouro Preto, conseguindo no dia 2G 
tomar a villa de Queluz. O Barão de Caxias, que desde 
2 de Agosto achava-se em Barbacena, marchou para in
terpor-se aos rebeldes entre Queluz e Ouro Preto, e no 
dia 6 entrou em Ouro Preto com uma força de 700 ho
mens. Os rebeldes marcharam então para o Sabará, que 
occuvaram, e onde puderam reunir 3.000 homens, que 
segniram para Santa Luzia. 

No an·aiaí de Santa Luxia, a 20 do !nesmo mez de 
Agosto, travou-se um memoravel combate, em que os 
rebeldes foram completamente derrotados. A acção, co
meçada áe 8 1/ 2 horas da manhã, •6 tarminou quasi á 
notte pela inesperada chegada e cooperação da columna 
elo Coronel José Joaquim de Lima e Silva SobTinho, 
irmão do Barão de Caxias. - Derrotados os rebeldes,' os 
seus principaes chPfes foram remettiàos presos para o 
Rio cJo Janeiro. 

Uns presos, outros deportadGs, os chefes da rebellião 
de S. Panlo e Minas tiveram de ir solfrendo as conse
quencias de seu de•vario politico, até qne a amnistia im
peria~ de 14 de Março de 1844 estendesse sobre elles 
o~ seus beneficos effeitos. 

* . 
* 

Em referencia á continuação da guerra civil do Rio 
Grande do Sul, diremos que nem o Conde do Rio Pardo 
nem o seu successor, Brigadeiro José Maria da Silva 
Bittenconrt, fizera consa que adiantasse a questão, e o 
Governo Imperial teve a feliz inspiração de nomear para 
presidente e commandante das armas o Barão de Ca 
xias (24 de Setembro de 1842). Partindo do Rio de Ja
neiro, o Barão de Caxias tomou posse da Pre~dencia em 
Porto Alegre a 9 de Novembro. Os combates do Trium-
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pho e de Camaquan (~6 e 30 de Dpzembro) ganhos 
pelos legalistas, presagiaram logo bom resultado da guerra, 
e a passagem do rrestigioso brigadeiro Bento Manuel 
Ribeiro segunda vez para as bandeiras do governo, tor
nou-se um poderoso auxiliar nas mãos do Barão de Caxias. 

No anuo seguinte (1843) foram-se travando renhidos 
combates, fayoraveis todos á causa do Imperio. Entre 
esses combates sobresairam: a victoria de Bento Manuel 
em Ponche Verde; a tomada da villa de Piratinim, pelo 
Coronel Manuel Mhrq ues de Souza; e a estrondosa der
rota de Bento Gonçalves etn Cangussú. 

No ·anno de 1844 os rebeldes nada puderam fazer 
contra um general tão previdente, energico, e que sabia 
tirar das victorias o fructo possível. Reduzidos á ex
tremidade, os chefes da rebellião mandaram para a Côrte 
um emissario, Antonio Vicente da Fontoura, para tratar 
da paz, e o Governo deu para isso plenos poderes ao 
Barão de Caxias. Já preparados os animos pelo proprio 
Caxias, reuniu Canavarro os seus principaes companhei
ros em Ponche Verde, e facilmente concordaram que o 
melhor q<1e tinham a fazer era acceitar a amoistia im
perial de 18 de Dezembro de 1844. 

A proclamação de Canavarro (28 de Fevereiro de 1845) 
e a do Barão de Caxias, no dia seguinte, pnzeram termo 
a essa prolongada guerra civil que, durante ,nove annos 
e meio, já tantos males tinha causado. 

* * * 
Bem recentes ainda eram as lutuosas scenas produzi

das pela rebellião do Rio Grande do Sul, quando em 
Pernambuco declararam-se mo~ imentos semelhantes, mo~ 
tivados pelas lutas dos partidos. Na presidencia do Ih". 
Herculano Ferr~ira Penna foram dadas demissões a em
pregados liberaes, entre elles alguns que tinham assento 
ua Camara dos Deputados, e em opposição ao Gabinete 
de 29 de Setembro de 1848. As manifestações hostis ao 
Governo, começadas em Páu d'Alho, foram irradiando-se 
para Igu~assú e outras localidades. Em 7 de Novem
bro principiaram ellas na propria cidade do Recife, sendo 
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o principal jornal dos rebeldes editado na rua da Praia, 
do que resultou o nome de Rm•olução Praieira. 

No dia 12 tomaram os rebeldes a villa de Nazaretb, 
e a 21 atacaram Beberibe. Em 25 do mesmo mez, oito 
deputados !iberaes, trataram de justificar a rebellião por 
meio de um manifesto, e a 31 de _Dezembro fizeram uma 
proclamação em que declaravam adberir completamente 
ú revolução ultra-liberal praieira. Sob a direcção de tllo 
prestigiosos chefes, os rebeldes acharam-se com as for
ças rapidamente augmentadas; e a 2 de Fevereiro do 
seguinte anno de 1849 atacaram a cidade do Recife, mas 
foram completamente derrotados. O seu chefe de maior 
influencia, Joaqu•m Nunes Machado, caiu morto por uma 
bala de fuzil. 

Com a derrota do Recife soffrera golpe mortal a re
volução, que terminou completamente depois do combate 
de Igua1·assú (30 de Março de 1849), em que foi ven
cido o ultimo bando dos revoltosos de Pernambuco e 
preso Antonio Borges da Fonseca. 

7. A GUERRA. CONTRA ORIBE E ROZAS.- TRA
TADOS COM O PARAGUAY.- A QUESTÃO 
«CHRISTIE•. - AS GUERRAS CONTRA O 
URUGUAY E PARA.GUAY. 

Na luta que o General Oribe por longo tempo ·sus
tentára contra Montevidéo, manifestava-se claramente que 
o objectivo tanto desse General como do Dictador de 
Buenos-Ayres, D. João Manuel Rosas, era a annexação 
da Banda Oriental á Republica Argentina. A' medida 
que o Dictador Rosas se libertava das complicações com 
a Inglaterra e a França, julgava ser occasião asada para 
realizar os seus planos de engrandecimento, e saciar a 
sua má vonta<ie contra o Brazil. 

Para aggravar ainda mais a situação, as hordas de 
Oribe incommodavam as nossas fronteiras do sul com 
depredações i~cessantes, que já tinham motivado a iuva-
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são do Barão de Jacuhy na Banda Oriental. O Governo 
brazileiro empregou os meios pacíficos diplomaticos com 
uma longanimidade admiravel contra as exigencias cons
tantes do Governo argentino, repassadas de uma lingua
gem acrimoniosa e insolente, que não disfarçava a má 
fé e pretenções audaciosas do Dicta<lor de Buenos-Ayres. 
Afinal o Ministro Argentino pediu os seus paHsaportes, 
que lhe foram dados, e tornou-se imminente uma guerra, 
cuja responsabilidade deve pezar inteiramente sobre o 
tyranno Rosas. 

Em taes conjuncturas o Governo brazileiro fez seguir 
para o sul (16 de Abril de 1851) o Vice Almirante João 
Paschoe Greeufell, afim de tomar conta do commando 
em chefe da esquadra, e assignou com o Governo legal 
de Montevidéu e com o General D. Justo José do Ur
quiza o Conrenio de 29 de Maio desse mesrr.o anno 
de 1851, para manter real e effectiva a independencia da 
Republica Oriental do Uruguay. 

-Logo depois mandou tarnbem para o Rio Grande do 
Sul o General Conde ele Caxia8, que partiu ela Côrte em 
20 de Junho para preparar o exercito com a maior prom. 
ptidão e entrar· logo no Estado Oriental. 

Em bee"<"e os generaes U rq uiza e Garzon atravessaram 
com as suas columnas o Passo do Paysandú para a 
margem esquerda elo Urngoay, e invadiram o territorio 
Oriental. Emquanto as forças desses dous Generaes 
eram acolhidas como libertadoras, as ele Oribfl soffriam 
continuas defecções, e iam vendo-se· progressivatnente em 
graves embaraços. 

O Almirante Greenfell com 1 H uavios ela sua esquadra 
apertou energicamente o cêrco elo Montevidéo, e fui cru
zando rigorosamente na Colonia, Bucéo, Uruguay e Pa
raná. - O Conde ele Caxias com o seu exercito. forte de 
16.000 combatentes, entrou no Estado Oriental a 4 de 
Setembro de 1851, depois de ter andado para mais de 
cem leguas, com um grande material de guerra, e em 
pessima estação do anno. 

Oribe, cercado assim pela esquadra ele Greenfell, pelo 
exercito do Conde de Caxias e pelas forças ele Urquiza 
e de Garzon, achou-se <Jm condições tãQ desesperadas, 
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que se viu obrigado a render-se no passo Molino, com 
todo o pessoal e material do seu exercito. 

Ficava, pois, reduzido á obediencia do Governo Orienta l 
todo o territorio anteriormente dominado pelo General 
Oribe; mas restava estipular quanto antes a nova alliança 
prevista pelo art. 15 do Convenio de 29 de Maio, rati· 
ficado em 8 de Julho, attenta a declaração de guerra 
qne Rosas fizera aos Alliados. Para esse fim partiu, em 
23 de Outubro, o Conselheiro d'Estado I-Ionorio Rermeto 
Carneiro Leão (ulteriormente Visconde e Marquez do 
Paraná) encarregado de uma missão especial, e celebrou 
com a Republica do Urugnay e com o General Urquiza, 
Governàdor de Entre-Rios, o Con·venio de 21 de Novem
bro de 1851, para libertar o povo argentino da oppressão 
de Rosas, e estabelecer as relações políticas de bôa v i
sinhança. 

A' vista das disposições do Convenio, uma divisão do 
nosso exercito, composta de 4.000 homens, sob as ordens 
do Brigadeiro Manoel Mm·ques de Souxa (ulteriormente 
C. de Porto Alegre), embarcou em 11 navios da nossa 
esquadra. dos quaes 8 seguiram logo pelo Paraná acima 
para o Diamante, onde acampava o General Urquiza. 

O passo de Obligado foi transposto sem difficuldade: 
mas no passo de Tonelero tiveram de travar renhido 
combate contra uma bateria de 16 peças assestadas na 
barranca de A.ce1•edo, com forças respeitaveis sob as or
dens do General L~wio .1ltfancilla. Depois de um fogo 
bem nutrido, os navios brazileiros forçaram brilhante
mente o passo de ToneleTo, e conseguiram fazer calar 
os fogos da bateria argentina. 

Reunida dentro em pouco a divisão do General Mar
ques de Souza ao· exercito do General Urquiza, as forças 
alliadas transpuzeram o Paraná e, depois de alguns re
conhecimentos e tiroteios sem importancia, travaram com 
as forças do Dictador Rosas a brilhante batalha de Mo
Ton, em Monte Caseros. 

Pouco tempo du rou a batalha, porque o denodo com 
que a divisão brazileira carregou á bayoneta no c.entro 
das forças inimigas na -chacara de CaseTos, decidiu da 
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victoria; 24 boccas de fogo e uma bandeira foram o bri
lhante trophéo de tão assignalado triumpho. 

O Dictador Rosas, vendo completamente desbaratado 
o seu exercito, conseguiu fugir para Bu(lnos-Ayres para 
ahi prolongar a resistencia. Mas emquanto o exercito 
alliado marchava parallelamente ao Paraná, a esquadra 
brazileira foi bloquear o porto de Buenos-Ayres. Vendo 
o Dictador a sua causa em completo desespero, disfar
çou-se em marinheiro, e evadiu-se para bordo do Yapor 
Centaur, onde foi procurar refugio á sombra da bandeira 
britauica.-Transferido para bordo do vapor de guerra 
inglez Conflict, seguiu com sua família pam a Europa. 

* * * 
Uma outra questão, em que bem involuntariamente o 

Brazil achou-se eu.·olvido, foi a celebre questão Chri."tie, 
na qual este Ministro de S. M. Britanica qlllz fazer pre
valecer as mais desarrazoadas exigencias . 

Não tendo sido attendida pelo Governo do Brazil a 
reclamação que os subditos britanicos faziam por pre
juízos soffridos com os restos ou salvados do naufragio 
da barca ingleza Prinee of vValles nas costas do Albar· 
dão em Junho de 1861, julgou o Ministro Inglez Dou
gla.• Christie dever aproveitar-se da circumstancia de 
uma questão de tres officiaes da fragata F01·te com uma 
sentinella da guarda da Tijuca, para exigir tanto a in
demnisação pecuniaria, como uma satisfação ao que con
siderava desacato, a officiaes de S. M. Britanica (Junho 
de 1862). 

Esses officiaes, vestidos a paisana, sem distinctivo al
gum militar, e muito menos de officiaes, ern um passeio 
alegre á Tijuca tinham-se esquecido inteiramente dos seus 
<leveres, e desacataram uma sentinella do corpo da guarda. 
Por tal motivo foram presos. 

Recusando o Governo brazileiro as satisfações e in
demnisações exigidas pelo ministro Christie, recorreu este 
á logica dos canhà6s do Almirante War,-en, que foi ca
pturando algumas embarcações brazileiras mercantes pro
ximo á entrada da barra do Rio de Janeiro. 
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Paga sob protesto a indernnisação exigida por Christie, 
e apoiada pela preponderante argumentação dos na.-ios 
de guerra inglezes, foi a qnestãc. dos officiaes da Forte 
sujeita ao arbitramento de S. M. o Rei da Belgica, que. 
em seu laudo justo e imparcial de 18 de Junho de 1863, 
deu toda a razão ao Brazil. 

Rotas as nosssas re!ações com a Inglaterra, só foram 
reatadas em meiados de 1865 pela officiosa mediação do 
Rei d.e Portugal. 

* * * 
Máus tratos e .-exames, soffridos por brazileiros no 

Estado Oriental, fizeram com que o Governo do Brazil 
exigisse do de Montevidéo solução de varias reclamações 
pendentes e prov-idencias a bem da garantia e proprie
dade dos mesmos . Não se prestando a isso o Presidente 
Aguirre, o Brazil mandou para o Rio da Prata em mis
são especial o Conselheiro José Antonio Saraiva, fez 
augmentar naquellas paragens a nossa força naval, con
fiando-a ao intrepido Vice-Almirante Barão de Taman
daré, e ordenou aos C'lrpos do exercito do Rio Grande 
do Sul que se approximassem da fronteira. 

Teudo·se esgotado improficuamente os meios suasorios 
usuaes e não tendo tambem produzido effeüo a interven
ção amigavel do Ministro Argentmo D. Rufino de Eli
zalde e do ministro Inglez Eduardo Thornton, o Conse
lheiro Saraiva apresentou no dia 5 de Agosto de 1864 
ao Ministro das Relações Exteriores, D. J uan José de 
Herrera, um ultimatum com data de 4 marcando o prazo 
de 6 dias para que o Governo Oriental declarasse si es
tava disposto a dar as satisfações e providencias exigidas 
pelo Brazil. No caso contrario, transmittiria ás forças 
navaes do Barão de Tamandaré e aos corpos do exercito 
do Rio Grande do 8ul ordem para procederem a repre
salias e mais medidas necessarias á segurança da vida 
e das propriedades dos brazileiros do Estado Oriental. 

O Presidente Aguirre, inspirando-se nas animosidades 
do partido blanco contra o Brazil, e fiando-se na inter
venção do Dictador do Paraguay a seu favor, devolveu 
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ao Plenipotenciario Brasileiro o mesmo ultimatum, por 
não poder ficar nos archivos da Republica e tentou ainda · 
appellar para as dillações habituaes. 

Depois de ter recebido as necessarias instrucções, o 
Vice-Almirante Tamandaré julgou dever começar por im
mobilisar os vapores General Artigas e Vitla del Salto, 
que o Governo Oriental empregava em commuuicações 
e auxilios bellicos entre Montevidéo e praças da sua de
pendeucia. 

O Villa del Salto, tendo-se abrigado em portos neu
tros da Republica Argentina, poude escapar por algum 
tempo; mas sahindo da Concordia, carregado de tropas, 
seguia rio abaixo, quando, perseguido " pelas canhoneiras 
Belmonte e Jequitinhonha, viu-se forçado a encalhar na 
praia em frente a Paysandú, e ahi o seu commandante 
fez saltar a guarnição para terra e atacou fogo ao navio. 

Assim que o Governo Oriental soube do occorrido, re
metteu os passaportes ao nosso Ministro Residente, o Sr . 
.João Alves Loureiro, cassou o exequatur aos nossos agen
tes consulares, e prohibiu as co.mmunicaÇõeSI' das ' nossas 
forças de mar e terra com o territorio da Republica. 
Com a direcção do Gabinete Oriental ficou o Dr. Auto
aio de las Carreras, inimigo rancoroso dos brazileiros, e 
a imprensa de Montevidéo foi prorompendo nas mais 
vehementes invectivas. 

Em taes circumstancias, o Conselheiro Saraiva enten
deu-se com o Presidente do Rio Grande do Sul e com 
'l'amandaré para que expellissem da villa de Mello, de Pay
sandú e do Salto as guarnições do Governo Oriental, 
que ameaçavam a vida, a honra e a propriedade dos 
brazileiros. Ao mesmo tempo acceitou o Briizil o offe
recimento do concurso do General D. Venancio Flores, 
que se achava á frente do partido colorado em revolu
ção contra o Governo blanco de Montevidéo, e que con
traíra espontaneamente o compromisso de offerecer-nos 
uma reparação condigna, logo que a sua causa trium
phasse. 

Tentou então o General D. Justo José Urquiza uma 
negociação de paz: mas os seus esfor·ços foram tão in
fructiferos, como tinham sido os de Elizalde e Thornton. 
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Em 12 de Outubro de 1864 entram em territorio 
Or!eutal as primeiras forças brazileiras, e a sua presença 
facilita a rendição da villa de Mello, capital do departa
mento do Serro Largo. 

Pouco depois as tropas do mesmo General Flôres, pro
tegidas por forças navaes brazileiras, conseguem a ren
dição da Villa dei Salto, após uma simples intimação ao 
commandante da praça, e prepara-se o cêrco de Pay
~andú. 

O Vice-Almirante Tamandaré, seguiu com uma esqua
rlrilha para Paysandú, emquanto o General João Propicio 
Menna Barreto (B. de S. Gabriel) invadia o Estado Orien
ta! com o exercito brazileiro e marchava para fechar o 
cerco da referida praça. 

Nesse ínterim o Governo da Republica do Uruguay 
proseguia na senda dos desvarios em vez de entrar em 
combates de polvora e bala. A 13 de Dezembro pu
blicou um decreto dando por nullos e mandando queimar 
os tratados que firmára com o Brazil. 

Entretanto tinha-se completado o cêrco de Paysandú, 
e os Generaes de terra e mar ordenaram o assalto. A 
2 de Janeiro de 1865, depois de um porfiado batalhar 
durante 52 horas, foi a 'praça tomada. O seu Comman
dante, Coronel Leandro -Gomes, tendo perdido grande 
parte da sua gente, entregou-se afinal com 700 prisio
neiros, 10 boccas de fogo, bandeiras, etc., não podendo 
resistir por mais tempo á boa direcção dos nossos Chefes, 
nem á intrepidez de oossati tropas. As forças que fe
charam o cerco constavam de 5 .000 brazi!eiros e 700 
orientaes; mas só mente 2.000 dos nossos entraram em 
fogo. Tivemos 40 officiaes e 75 soldados mortos, e 350 
feridos. · 

Depois da tomada de Paysandú resolveram os generaes 
vencedores o cerco da capital da Republica. Para esse 
fim desembarcaram em Santa Luzia as tropas do Gene
ral J. Propicio, que, de accordo com as do vice-Almi
rante Tamandaré e do General Flores, marcharam sobre 
Montevidéo, cujo bloqueio firmaram e ultimaram. Para 
tentar uma divers&o a esse bloqueio os Chefes Orientaes 
Basilio Mufioz e Thimotheo Apparicio tinham ido atacar 
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a nossa cidade de Jaguarão com 1.500 homens, mas 
foram completamente repellidos pela valente guarnição 
cornmandada pelo Coronel Vargas. 

No decurso do cerco de :Montevidéo os desvarios do 
partido blmwo contJ-a o Brazil tinham tocado ao apogêu. 
chegando mesmo o Ministro da Guerra a arrastar pelas 
ruas a bandeira br2zileira. Isso, porém, não obstou a 
que continuassem com mais força as operações do sitio, 
e em breve reconheceu o Presidente Aguirre a imp<>ssi
bilidade da continuação da resistencia. Sob pretexto de 
ter-se terminado o prazo do seu mandato, passou elle a 
autoridade suprema-ao Presidente do Senaclo, o Sr. Dr. 
Thomaz Villalba, que no dia 20 de f<"evereiro assi~nou 
a rendição ele Montevicléo ás forças brazileiras.- O Con
selheiro José Maria ela Silva Paranhos assignou então 
com o Presidente Villalba um Convenio, qnfl (lcabava 
com a inten-enção brazilflira no Estado Oriental, cl'abi 
em diante nosso alliado contra o Paraguay. 

Entraram immediatarnente os alliados em Montevidéo. 
O General D. Venancio Flôres, declarado Governador 
Provisorio da Republica. ás 9 horas da manhã do dia 
23 de Fevereiro de 1865 dava uma satisfação official e 
especial ao Brazil: a bandeira brazileiJ·" era içada no 
forte de S. José e saudada com uma salva de 21 
tiros, e declaravam-se nullos e irritas os decretos do go
verno do Presidente Aguirre contra o Brazil. 

* * * 
O Paraguay, ereação· social dos Jesoitas, tão depressa 

sacudiu o jugo hespanhol, caiu nas mãos do celebre Dr. 
Francia, que o submetteu a um despotismo patriarc.hal. 
isolando-o ao mesmo tempo de todo o contacto com os 
estrangeiros. Francia morreu em 1840. Seu filho e her
deiro F. Solano Lopez, o inimigo tem<>rario do Brazil, 
era um homem intelligeute, de vontad"e firme e audaz. 
Como seu pae, havia aberto o Paraguay aos progressos 
materiaes, desenvolvêra as culturas, dilatára f o commer
cio, fizera estradas, ioiciára caminhos de ferro, estabele-
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cêra carreiras de vapores. Ao mesmo tempo, porém, 
mantivera a população sujeita á mais severa disciplina, 
perperpetuára n'ella os habitas de obediencia passiva e 
quasi fanatica cr·eados pelos J esuitas, e aproveitára-se 
deste estado moral para estabelecer uma forte organi
sação militar. Calcula-se que o presidente Lopez dis
punha já em 1862 de 15 a 18.000 soldados perfeita
mente adestrados; logo, porém, que vio eminente a guer
ra, elevou o exercito a 40 ou 42.000 homens, pois lhe 
era licito augmentar pelo recrutamento as forçaH milita
,·es sem outro limite, a não ser o da população. Possnia 
tambem uma esquadrilha de 18 vapores bem artilhados, 
e hRvia construido recentemente na fronteira excellentes 
fortificações, entre as quaes avolumavam as de Humaytá 
e as de Itapirú, na confiuencia do Paraná e do Paraguay. 
Estava, pois, provido de meios de guerra consideraveiE, 
a que poderiam dar efl:icacia as condições geographicas 
elo paiz. 

Os Estados que se alliaram pelo tratado de 1865 não 
estavam preparados para uma grande guerra, e por isso 
foram-lhes fataes as primeiras aggressões dos paraguayos. 
A esquadra brazileira foi a primeira força alliada que 
entrou em operações: uma das suas di.,isões bloqueou 
o porto de Corrientes para cortar as communicações dos 
paraguayos que haviam penetrado no territorio argentino, 
" que Jogo •e dividiram em dous corpos, um dos quaes 
atravessou o Uruguay e tomou San-Borja e Urnguayana, 
emquanto o outro avançava pela margem direita do rio, 
chegando a entrar em Goya e Bellavista. Mas estes cor
pos precisavam receber viveres do Paraguay, e a esqua
dra hrazileira impedia-lhes o abastecimento; Lopez man
dou, pois, atacar a esquadra por 11 vapores, totios de 
madeira, mas bem artilhados e 6 jangadas. 

O combate empenhou-se em Riachuelo (11 de Junho). 
Os paraguayos combateram intrepidamente, mas o com
mandante brazileiro Barroso, fazen<lo manobrar habil
mente o seu navio couraçado, metteu a pique quatro 
navios inimigos; e afugentou os outros. O bloqueio foi, 
pois, mantido, e entretanto organisou-se em Concordia, 
aldeia d'Entre Rios, na · margem direita do Uruguay, o 
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exercito alliado, em força de 15.000 brazileiros ás ordens 
do general Osorio, 4 a 5.000 orientaes e uns 6.000 ar
gentinos. O presidente da Republica Argentina, Mitre, 
assumiu o commando em chefe. O general Flôres, que 
commandava a vanguarda, avançou pela margem direita 
do Uruguay. Pelo me~mo tempo, uma columna argentina 
ás ordens de Paunero, que fôra a primeira a pe1·seguir 
os paraguayos, encontrou a divisão inimiga que descia 
ao longo do rio, e derrotou-a complPtamente na Restau
racion (17 de Agosto). Pouco depois, a outra divisão, a ' 
que havia tomado Uruguayana, vendo-se e~volvida pelas 
forças de Mitre e por um corpo brazileiro que se orga
nisára no Rio-Grande; e ameaçada de flanco pelas ca
nhoneiras, entregou-se sem combate (ll de Setembro) ao 
imperador D. Pedro, que havia chegado recentemente ao 
tbeatro das operações. Ficaram nas mãos dos ailiados 
6.000 prisioneiros. 

Lopez resolveu retirar para o territorio nacional; man
dou evacuar Cordentes, e esperou o inimigo atraz dos 
seus formirlaveis entrineheiramentos. A guerra poderia, 
talvez, ter terminado n'este ponto; mas proseguiu. 

Depois de muitos trabalhos, o exercito atravessou 
o Paraná, e fúi tomar posições diante dos entrincheira
mentos do inimigo, que a todo o momento lhe salteava 
os postos avançados. Consumiu-se muito tempo a orga
nisar as forças alliadas e a habilitai-as para operarem 
n'um terreno difficil e insalubre, onde se não pódiam 
alimentar e onde era difficil fazer chegar os aprovisiona
mentos, de continuo ameaçados pelas surprezas temerarias 
dos Paraguayos. · Por outra parte, a esquadra brazile ira 
teve de esperar pelas aguas altas para poder avançar. 
Os a11iados permaneceram, pois, mezes seguidos n'uma 
posição desvantajosa, perdendo vidas e consumindo the
souros em quasi rompleta impotencia. Repelliram, é certo, 
vantajosamente algun~ ataques do inimigo e tomaram 
Curuzú; mas quàndo tendo-se .i á adiantado a esquadra, 
accommetterarn a linha de fortificações de Cnrupaity, sen
tinella avançacla de Humaytá, inutilisaram-se-lh~s os es
forços desesperados de cinco dias consecutivos de Juta ; 
e convenceram-se de que Curupaity só cederia a um !dtio 
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regular. Principiaram, pois, os trabalhos do sitio, sob 
a direcção do Marquez de Caxias, que substituíra no 
comn1ando das tropas do Brazil o General Polydoro, e 
com el)es se gastou grande parte do anuo de 1867. Nos 
ultimos mezes, . }JOrém, a esquadra subiu o rio passando 
por Curupaity, e as tropas occuparam a importante po
sição de Tayi. 

O anuo de 1868 annunciou·se ainda mais auspicioso 
para as armas alliadas. A esquadra brazileira, aprovei
tando uma cheia do Paraguay, passou por diante de 
liumaytá affrontando o terrível fogo dos paraguayos (19 
para 20 de Fevereiro). Os soldados de Lopez nada ha
viam podido no acto da passagem contra as fortes cou
raças dos navios inimigos, e, como desesperados com a 
inutilidade da artilharia, tentaram vencer a peito nú, 
braço a braço, o que ella qnasi nem podéra molestar. 

No 1." de Março, umas trinta chatas paraguayas, des
cendo disfarçadas pelo rio abaixo, afferraram-se de sur
preza a dons navios da esquadra, e lançaram-lhes na 
to Ida as suas hero10as guilrnições. Esteve por perdido o 
Lirna Bar1·os com a audaciosa abordagem; mas, por fim, 
os assaltantes foram varridos pela metralha, não tendo 
conseguido mais do que assombrar o inimigo cotn a te
meridade da em]Jreza a que se haviam abalançado. 

Curnpaity e todos os reductos que defendiam as ap
proximações de Hnmaytá tinham caido em poder dos 
alliados (21 de Março); mas os vencedores estavam ainda 
diante d'uma barreira bem mais formidavel, que os de
teve durante quatro mezes, subjeitando-os a graves re
vezes. ·Já depc.is de muito combater, a 16 de Junho, 
constou ao Marquez de Caxias, por espiões, que a guar
nição de Hnmaytá ia retirar·se para o Chaco. QuPrendo 
obstar a esse movimento, arrojou sobre as fortificações 
10.000 homens commandados pelo General Osorio, e os 
assaltantes algumas vantagem obtiveram n'um reducto 
avançado; mas de snbito deram sobre elles os paraguayos 
em colnrnnas cerradas, e levaram-n'os adeante .de si, fa
zendo-lhes perto de mil baixas. Dons dias depois, o co
ronel Martinz de Hoz, foi tambem batido nas margens 
do Guaicurú. E, protegidos pelos resultados d'estas 
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victorias, os 4.000 paraguayos que ainda estavam em 
Humaytá evacuaram a fortaleza, onde já os atormentava 
a fome (25 de Julho), conseguindo apenas os alliados 
destroçar-lhes a ultima columna, a que escoltava as mu-
lheres e as creanças. . 

Inutilisada a linha de Humaytá, Lopez concentrou as 
forças n'uma excellente posição em Angustura e Villeta, 
dez leguas abaixo de Assumpção, detraz do rio Pique
ciry, afluente do Paraná, e na altura em que o Para
guay faz um apertado cotovello. Para tomar esta posição 
mandou o Marquez de Caxias abrir urna estrada na 
margem direita do Paraguay, e, finda a obra, o exercito 
alliado passou o rio e marchou pelo novo caminho, con
seguindo com esta manobra tirar a importancia estrate
gica a Angustura. Restava, porém, repulsar o inimigo 
de Villeta e Lomas-Valentinas, o que não era facil em
preza. A 5 de Dezembro, os brazileiros atacaram a ponte 
de Itororó e tomaram-n'a, mas a vantagem custou-lhes 
muitas vidas, e os paraguayos permaneceram na Villeta. 
Esta posição foi, afinal, conquistada cinco dias depois; 
porém Lopez concentrou-se em Lomas- Valentinas. J,,í 
foram tan.bem os a!liados, e combateram durante dias 
consecutivos. No dia 21, os assaltantes chegaram a gal
gar as trincheiras mas foram repellidos; no dia 22 e 
nos seguintes, nenhum dos belligerantes recuou um passo. 
Por fim, o incessante bombardeamento quebrou a firmeza 
de Lopez, que a 27 retirou desordenadamente com as 
suas reduzidas hostes. Esta serie de combates deixou a 
descoberto a cidade de Assumpção, onde os vencedore> 
entraram a 5 de Janeiro de 1869, cobertos, porém, d0 
luto pela perda d~ 8.000 dos seus irmãos d'armas, que 
a tanto subia já, da parte dos alliados, o numero das 
victimas da guerra, P.ontando-se entre Pilas os generaes 
barão do Triuinpho, Gorjão e Machado Bettencourt-não 
incluindo n'este rol necrologico os martyres da expedição 
de Matto-Grosso. 

Solano Lopes não se deLl por vencido com a perda da 
sua capital. Esperou, talvez, que o inimigo se cançasse 
d'uma guerra crudelissima e ruinosa, que lhe não pro
mettJa proveito nem indisputada gloria, Quando retirou 
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de Lomas- Valeu tinas estava quasi sem soldados; apro
veitou, porém, a obedieneia cega e fanatica a que havia 
acostumado os subditos para organisar outro exercito, e 
resolveu transplantar a guerra para o interior do paiz, 
para a região das Cordilheiras, onde o accidentado do 
terreno lhe facilitava a defeza. Entretanto cuidavam os 
ailiados de provêr ás necessidades da nova situação. Na 
capital do Paraguay installaram uma administração pro
visaria, dirigida pelo Conselheiro Silva Paranhos, delegado 
do Brazil, e pelo delegado da Republica Argentina, o 
Dout.or Roque Perez. Ao mesmo tempo, o commando 
elas forças alliadas, que o tratado de 1865 entregára ao 
presidente Mitre, passou a ;er exercido pelo Conde d'Eu, 
Gastão d'Orleans, genro do imperador D. Pedro li. O 
marquez de Caxias havia-se demittido depois da tornada 
de Assumpção. A este tempo, o exercito bra~ileiro em 
operações compunha-se de 18.000 homens e 52 peças 
de artilharia, além das guarnições de Humaytá, Assump
ção, etc., que elevariam a força total a 26.0<10 praças; 
o contingente argentino constava apenas de 4.000 solda
dos, e a divisão oriental estava reduzida a 6QO. Era, 
pois, sobre o Brazil, que estava pesando a guerra. 

Em Abril de 1869 recomeçaram as oper&ções. O Ge
neral Camara subiu pelo Paraguay com um destacamento 
para ir ás margens do Jejuy accommetter o Major Ga
leano que ainda sonhoreava o paiz; outra força foi des
tnür a fundição de Ibicuy, o que conseguiu (13 de Abril); 
e o grosso do exercito moveu-se na direcção de Pirayú 
e Taquaral, posições fronteiras aos primeiros entrinchei
ramentos de Lopez. Ao mesmo tempo, um corpo que se 
tinha organisado no Rio Grande do Sul, ás ordens do 
General Polydoro, recebeu ordem de marchar para Tuyuti, 
deixando na fronteira de sudeste uma divisão, que tam
bem depois marchou para ir guarnecer Assumpção. 

A expedição de Camara ao Jejuy teve exito completo: 
tomou a villa de S. Pedro e derrotou Galeano. Já não 
succedeu outro tanto a uma excursão que o General 
Menna Barreto emprehendeu, de Pirayú á região ~ 
sueste, porque não poude passar muito além do desfila
deiro de Sapucaya, · e ao retirar viu a sua columna cor-
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tada pelo inimigo, ficando a rectagnarda em tão pr6caria 
situaç!lo, que teve de abrir caminho por onde poude. As 
operações importantes , essas s6 principiaram com o mez 
de Agosto. Dons corpos de exercito tomaram por Pa
raguay, Sapucaya e Valenznela, e approximaram-se cle 
Peribebuy, onde então era a capital do dictador, que, 
não esperando este movimento do inimigo, não poude 
disputar-lhe o passo; a 12 de Agosto foc a praça ass.al
tada, e Lopes teve de fugir outra vez, deixando em poder 
do inimigo os archivos da republica e valiosos despojos. 
Acto continuo, os brazileiros occuparam Caacupé, e, dando 
as mãos ás tropas que tinham ficmdo em Pyraiú e que 
dias antes haviam tomado a posição de Tobaty, procu
raram envolver os paraguayos. Elles, porém, em vez de 
retirar para o sul, como se esperava, esquivaram-se para 
o norte, na direcção de Caraguataby, cobrindo-lhes a re
tirada o General Caballero com 6 000 homens. Em vista 
d'isso, o Çonde d'Eu mandou contra-marchar parte das 
suas forças para ir tomar a frente ao inimigo, emquanto 
outra parte o acossa v a pela rectuguarda. 

A batalha do Campo Grande que se realisou, então. 
foi renhida e esteve por muito tempo indecisa; s6 a de
cidiu a brigada de cavallaria Hippolyto, que tinha ficado 
á rectagnarda, entrando em combate com uma vigorosa 
carga. O 2.0 corpo tambem desbaratou o inimigo, e logo 
depois marchou para occupar Caraguatahy, o que não 
logrou sem um vivo con1bate em Cagni-Djurú. Foran1 
estas as ultimas operações importantes da campanha. So
lano Lopez estava exhausto de recursos. A população 
masculina do Paraguay fôra cruelmente dizimada, e o 
indomavel dictador já havia empregado mulheres e crean
<;as nos trabalhos de guerra. Quando, depois das ultimas 
derrotas, fugiu na direcção de Santo Estanisláu, apenas 
o acompanhavam quatro mil e tantos homens, que arras
tavam atravez dos pantanos algumas peças de artilharia. 
Os alliados perseguiram-n'o até ao Rio Hond<J, mas não 
o,. alcançaram, e retrocederam. Lopez, Já do fundo das 
montanhas, proclamou Curuguaty capital do Paraguay, e, 
apesar de poder pôr-se a salvo retirando pelos desertos 
para a Bolivia, persistiu em lutar. 
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Aquartellado em Caraguaty, o conde d'Eu providenciou 
para occupar .solidamente os pontos principaes do terri
torio paraguayo e impedir que o dictador tirasse d'elle 
novos recursos. Ao mesmo tempo, organisou a perse
guição a J,opez. 

As povoações paraguayas ainda fieis ao dictador iam 
caindo umas apoz outras nas mãos dos brazileiros, e as 
forças militares que não tinham deposto as armas todos 
os dias eram batidas pelas columnas encarregadas de 
completar a submissão do paiz. 

Para pôr termo á guerra só faltava, pois, a pnsao do 
dictador ou a sua fuga para além da fronteira, e elle 
achava-se já reduzido ao ultimo apuro . 

. O general Camara foi o heroe deste ultimo período 
da campanha. Incumbido especialmente de perseguir o 
dictador, sahiu da Conceição com cêrca de 1.000 homens. 

Constou que Lopez queria penetrar em Matto Grosso, 
para de lá alcançar a Bolivia, e por isso Camara, refor
çada a sua columna, correu da Conceição para a Bella 
Vista, no intento de seguir para a colonia de Dourados. 
Porém o dictador, chegado a esse ponto, mudou de de
sígnio, internou-se nas serras e foi occnpar as posições 
de Aquidabanigui, posições fortíssimas, mas que só ti
nham duas sabidas: a picada de Chiriguelo e o Guassú. 
Correndo sobre elle, Camara fez tomar estas saídas sem 
ser presentida a sua approximação, e desde esse momento 
julgou seguro o ex tto da sua empreza. 

De facto, a 1.0 de Março de 1870, os brazileiros sur
prebenderam em Taquaras a guarda avançada dos para
guayos, mataram-n'a, e cresceram para o acampamento 
de Cerro-Corá, onde estava Lopez desprevinido. Quando 
este se viu quasi envolvido pelo inimigo, quiz ainda fu
gir pelo matto com alguns fieis; mas foram-lhe no al
cance alguns lanceiros, e um delles varou-o com a lança. 

Estava finda a guerra, mas á custa d'um enorme sa
crificio do Brazil. O inimigo parecia fraco, mas na rea
lidade tinha extraordinarios elementos e maravilhosas 
condições de resistencia. 
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Os brazileiros revelaram, durante essa luta, tanta fir
meza nos desígnios, tanta constancia nos . soffrimentos e 
nas privações, tanto valor nos prelios, que não é sem 
motivo que se ufanam do seu exercito e da sua esquadra. 

8. APRECIAÇÃO GERAL DO ESTADO DO BRAZIL. 
SCIENCIAS, LETTRAS E ARTES; AGRICUL
TURA, COMMERCIO E IN DUSTRIA; FINAN
ÇAS. 

Emquant.o as republicas amel"icanas de raça hespanhoia 
se extorciam nas convulsões da guerra civil, prosperava 
o Brazil ao abJ·igo de uma mouarchia liberal. A sua im
plantação não foi isenta de abalos sociaes; o Braz i! teve 
um noviciado de paiz independente e livre, durante o 
qual a inexperiencia e as paixões da juventude mais de 
uma vez atearam discordias entre irmãos e socios; ·e 
mais de uma se rompeu o accordo entre o governo e os 
governados. Mas logo preponderou a razão amadurecida, 
foi comprehendida a vantagem da união, e a emancipa
da eolonia tornou-se na America do Sul orna excepção 
exemplar de ordem, de governo sinceramente represen
tativo. 

A abdicação de D. Pedro I não assegurou a tranquil
lidade do paiz: seguiu-se um período agitadissimo, como 
dmos, até á declaração da maioridade de D. Pedro II. 

Depois dessa época, embora tivesse havido ainda algu
mas lutas, socegaram os animes e D. Pedro II esmerou
se em respeitar e· fazer respeitar a Constituição reformada, 
que assegurava aos brazileiros, além do gozo de todos 
os direitos individuaes e d'um verdadeiro regimen par
lamentar, amplas franquias locaes. 

D. Pedro II, bastante illustrado, era decidido protec
tor das sciencias, letras e artes e a elle deve o Brazil, in
contestavelmente, o possuir hoje muitos talentos de que 
se honra. Sabios estr-angeiros procuraram nosso paiz onde 
muitos delles desempenharam cargos e commissões scien
tificas, e artistas do ·velho mundo vieram tambem tra-
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zer-nos o proveitoso concurso de suas luzes e aptidões. 
Foi sob D. Pedro II que floresceram entre muitos outros: 
os poetas Odorico Mendes, Gonçalves Dias, Porto Alegre, 
Gonçalves de Magalhães, Castro Alves, Casemiro de Abreu, 
Fagundes Vare lla, Alvares de Azevedo, F. Octaviano; os 
historiadores Varnhagem, Pereira da Silva, Macedo, Mel
lo Moraes, Abreu Lima, Mendes de Almeida, Capistrano 
de Abreu, Berquó, Mattoso Maia, Lacerda; os grammati
cos Couto de Magalhães, Freire da Silva, Julio Ribeiro, 
Sotero dos Reis, João Ribeiro, Lameira de Andrade: os 
1·omancistas José de Alencar, Bernardo Guimarães e Ma
cedo; os ethnologos Barboza Rodrigues, Ladisláo Netto 
e J. B. I,acerda. Além da escola de bellas artes e do 
instituto d e musica, que produziram já no segundo im
perio excellentes pintores e inspirados mnsicos, a protec
ção imperial deu azas a muitas aptidões artísticas. que se 
foram ~perfeiçoar na Europa. Entre esses convém lem
brar Almeida Junior, pintor ituano, e Carlos Gomes, o 
genial maestro campineiro, celebrPs por suas producções. 

Os dotes de e spirito·do soberano, que já se revelavam 
na época da maioridade. pouco a pouco, iam-se expan
dindo á medida que com a edade o seu caracter se for
talecia na experiencia dos homens e· das cousas. 

Democrata, simples e modesto, mas sem perda da dis
tincção pessoal, generoso e desinteressado, sem affectação 
grangeou melhor que a popularidade a sympathia respei
tosa da multidão. 

As attenções do Governo applicaram-se, particularmente, 
á prosperidade material do paiz, ao desenvolvimento do 
seu commercio e da sua agricultura; e, apezar de preci
sar de braços, não resistiu o Brazil ao prestigio das dou
trinas humanitarias e civilisadoras, que condemnam a 
escravatura. A 4 de Setembro de 1850 foi prohibido esse 
odioso trafico. Vieram depois as leis de 28 de Setembro 
de 1871, de 28 de Setembro de 1885 e, finalmente, a de 
13 de Maio de 1888 que aboliu a escravidão. 

Os progressos da civilisação nacional, momentaneamente 
paralisados pelo derivamento de forças e actividades, de
terminado reJa grande guerra do Paraguay, depressa 
recobraram impulso. Como os norte-americanos depois da 
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guerra da seccessão, oa brazileiros logo ressarciram com 
o trabalho os prejuízos soffridos, e o Imperio, assegurada 
a sua influencia politica na America Meridional, respei
tado pelos visinhos, estimado pela Europa, entregou-se 
solicitamente a aperfeiçoar as condições da sua existencia 
interna e a accrescentar a fortuna publica. 

Em 1873 rebentou um desagradava! conflicto. Tendo 
o bispo do Pará, D. Vital, intimado as irmandades da 
sua diocese para expulsarem os confrades que eram ma
çons, essas corporações reagi1·am e o prelado fulminou-as 
com interdictos. Pôz-se o clero do lado do seu Chefe, 
reclamaram os aggravados para os tribunaes e para o 
Governo, e a contenda complicou-se com tumultos popu
lares. O Governo annullou os interdictos; mas D. Vital 
ordenou aos ecclesiasticos que não cumprissem as dispo
sições da autoridade secular, autorisando-se para isso com 
um B•·eve, de Rom11, que publicou apesar de lhe faltar 
o placet imperial. O Bispo do Pará imitott o procedimento 
elo seu collega peruam bucauo ; o do Rio ele Janeiro tam
bem deu publicidade .ao B•·eve. Apaixonaram -se os ani
mos, dividiu-se a nação em dous campos. Mas o Governo, 
pugnando com energia pelos direitos do Estado, fez pro
cessar o prelado dé ·Pernambuco e depois o do Pará, e 
o Supremo Tribunal de Justiça condernnon-os a uma pena 
rigorosa. 

Os Bispos foram presos. Entretanto o Governo brazi
leiro procurava pôr termo a nm estado de causas, que 
perturbava as consciencias, entrando em transacções com 
Roma, e, por fim, em Setembro de 1875, os Bispos fo
ram· amnistiados e soltos, ao que se seguiu levantar o 
Papa os interdictos lançados sobre as irmandades. 

As finanças tambem prosperavam. O credito do Brazil 
firmou-se no estrangeiro de modo qne os capitaes afl:lui
ram com vantagem para favorecer o desenvolvimento ma
terial do paiz. O cambio, que, pelos sacrificios enormes 
de homens e de dinheiro na sustentação da guerra do 
Paraguay, descêra a 15, sempre oscillou depois entre 
24 e 27. 

Dotado de liberrimas instituições, em summa, calma 
e reflectidamente, o Brazil caminhava na senda do mais 
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lisongeiro ])rogresso: Tributav~m-lhe todas as nações 
cultas o maior respeito e attenmosa consideração, por ser 
na A.merica o Estado de mais valor e da mais inconcussa 
honorabilidade em suas relações politicas, economicas e 
sociaes. O seu credito era illimitado, firme e inabalavel 
tanto no exterior como no interior. O Een commercio 
florescia; a sua producção se desenvolvia e augmentava 
de dia a dia. A rêde de seus caminhos de ferro em tra
fego, e em construcção, se expandia gradualmente- le
vando triumphante a civilisação ao interior do paiz, p•mdo 
em communicação a população disseminada pelo seu im
menso territorio e facilitando o transporte de seus pro· 
duetos e artefactos industriaes e agrícolas. A instrucção 
publica se desenvolvia, pouco a pouco, pela mu ltiplica
ção das escolas, pelos institutos de ensino, providos de 
todos os meios apropriados ao mais proficuo e regular 
desempenho de suas funcções, e era sempre objecto da 
maior solicitude dos Poderes Publicos. O Governo desde 
muito applica va e dedicava todos os esforços á solução 
do grandioso problema de attrair possantes correntes de 
immigração que viesse povoar o paiz, explorar as suas 
imrnensas riquezas e impul sionar a grande obra de re
generação do trabalho e de nossa civilisação. Emfim a 
vergonhosa macula da escravidão, que obum brava a gran
de nação brazileira, foi, sem rasto de sangue, completa
mente extincta. Nada mais restava para que se pudesse 
olhar, sem assombro e medo, para o grande porvir que 
estava gloriosamente reservado ao co losso sul-americano. 





PARTE III 

A REPUBLICA 

1. A REVOLUÇÃO DE 15 DE NOVEMBRO DE 1889: 
PROCLAMAÇÃO E ESTABELECIMENTO :pA 
REPUBLICA.-0 GOVERNO PROVISORIO. 

O republicanismo, que já existia np Brazil desde os 
tempos coloniaes, foi progressivamente crescendo e forta
lecendo-se até produ:.oir a quéda da monarchia com a 
revolução de 15 de Novembro de 1889. 

De 1870, em diante, depois do celebre manifesto de 
3 de Dezembro desse anuo, mais se accentnou. O par
tido republicano foi organisado no Rio e nas Províncias, 
e começou a obra da propaganda pela ünprensa e pela 
tribuna, em larga e~cala, e com grande dedicação de 
seus membros. 

Feita a abolição da escrav;dão, sem indemn-isação dos 
proprietarios de escravos, grande numero de destonten 
tes ligou-se aos republicanos propagandistas ozt his
toricos. 

Apparece a questão militar que, tendo como origem a 
censura em ordem do dia mandada lançar pelo goTerno 
imperial contra dons ofticiaes do exercito, que pela im
prensa discutiram actos de superiores hierarchicos, ap
parentemente terminou com a resolução tomada pelo 
senado de mandar trancar as referidas uotas-sob pre
texto de não aggravar o precario e:?tado de saude do 
Imperador. 
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Vacillante o governo imperial em seu prestigio, e aba
lada desta fórma a sua força moral, era de prever o 
complemento deste desequilíbrio que cada vez mais se 
accentuava em seu desfavor. · 

Depois de diversas reuniões secretas, em que concor
daram nos meios de levar avante o rompimento, na ma
nhã de 15 de Novembro de 1889 a tropt> . saiu dos 
quarteis e, com o marechal Deodoro á frente, postou-se 
diante da Secretaria da Guerra. O campo de Sant'Anna 
ficou todo occupado pelo exercito e pelo povo confra
ternizado. 

O Ministerio reunido naquella secretaria, depois de 
conferenciar com os generaes presentes, resolveu pedir 
demissão, o que era uma das intimações feitas pelas 
forças militares. Expedido um telegramma nesse sentido 
p!lra Petropolis, onde se achava o Imperador, 9 Aju
dante-General saiu da secretaria afim de communicar 
ao Marechal Deodoro a resolução que acabavam de to
mar os ministros. O Marechal, penetrando então no 
quartel com o seu estado maior, foi recebido com accla
mações pela força alli postada, e pouco depois acompa
nhado por esta, regressou ao campo, senrlo de novo 
muito victoriado. 

Instantes depois a artilharia dava uma salva de 21 
tiros. Estava victoriosa a revolução e proclamada a Re
publica. 

Constituiu-se um Governo Provisorio, qt1e dirigiu ao 
· povo a seguinte proclamação: 

«Concidadãos: 
O povo, o exercito e a armada nacional, em perfeita 

communhão de sentimentos com os nossos concidadãos 
residentes nas provincias, acabam de decretar a deposi
ção da dynas~ia imperial e consequentemente a extincção 
do systema monarchico representativo. 

•Como resultado immediato d'esta revolução nacional 
de caracter essencialmente patriotico, acaba de ser insti
tuído um governo provisorio, cuja principal missão é 
garantir com a ordem publica a liberdade e os direitos 
do cidadão. 



- 205-

•Para comporem este governo, emquan to a nação so
berana, pelos orgãos competentes, não proceder á esco 
lha do governo defin itivo, foram nomeados pelo chefe do 
poder executivo da nação os cidadãos abaixo assignados. 

«Concidadãos : 
«Ü governo provisorio, simples agente ~emporario da 

soberania nacional, é o governo da paz, da liberdade, da 
fraternidade e da ordem. 

•N o uso das attribuições e faculdades extraordinarias 
de que se acha investido para a defesa da integridade 
da patria e da ordem publica, o governo provisorio por 
todos os meios ao seu alcance promette e garante a 
todos os habitantes do Brazil, nacionaes e estrangeiros, 
a segurança da vida e da propriedade, o respeito aos 
direitos individuaes e politicos, salvo, quanto a estes, as 
limitações exigidas pelo bem da patria e pela legitima 
defesa do governo proclamado pelo povo, pelo exercito e 
pela armada nacional. 

~concidadãos: 

«As funcções da justiça ordinaria, bem como as fnnc
ções da administração civil e militar, continuarão a ser 
exercidas pelos orgãos até aqui existentes, com relação 
aos actos pela plenitude dos seus effeitos; com relação ás 
pessoas, respeitadas as vantagens e os direitos adquiridos 
por cada funccionario. 

<Fica, porém, abolida, desde já, a vitaliciedade do se
nado, e bem assim o conselho de Estado. Fica dissol 
vida a camara do• deputados. 

•Concidadãos: 
• O governo provisorio reconhece e acata todos os com

promissos nacionaes contraídos durante o regimen ante
üor, os tratados subsistentes com as potencias estran
geiras, a divida publica externa e interna, os contractos 
vigentes e mais obrigações legalmente instituídas. 

Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do go
verno provisorio.-Aristides da Silva Lobo, ministro do 
interior.-Ruy Barbosa, ministro da fazenda e interina
mente da justiça.-Tenente-Coronel Benjamim Constant 
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Botelho de Magalhães, ministro da guerra. - Chefe de 
esquadra Edua.·do Wandenkolk, ministro da marinha.
Quintino Bocayuva, ministro das relações exteriores e 
interinamente da agricultura, comm ercio e obras publicas>. 

Em seguida expediu o Governo Provisorio o seguinte 
decreto: 

DECRETO N. 1 DE 15 DE NOVEMBRO DE 1889 

O Governo Provisorio dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. 1.° Fica proclamada provisoriamente e decretada 
como a fórma de governo na nação brazileira, a Repu 
blica Federativa. 

Art. 2 .0 As províncias do Brazil, reunidas pelo laço 
da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do 
Brazil. 

Art. 3.° Cada um desses Estados, no exercício de sua 
legitima soberania, decretará opportunamente a sua cons
tituição definitiva, elegendo seus corpos e os seus gover
nos locaes. 

Art. 4. 0 Emqnanto pelos meios regulares não se pro
ceder á eleição do Congresso Constituinte do Brazil, e 
bem assim á ·~>leição das legislaturas de cada um dos 
Estados, será regida a nação brazileira pelo Governo 
Provisorio da Republica; e nos novos Estados pelos go
vernos que hajam proclamado ou, na falta destes, por 
governadores delegados do Governo Provisorio. 

Art. 5.0 Os Governos dos Estados federados adaptarão 
com urgencia todas as providencias necessarias para a 
manutenção da ordem e da segurança publica, defesa e 
garantia da liberdade e dos direitos dos cidadãos, quer 
nacionaes, quer estrangeiros. 

Art. 6.0 Em qualquer dos Estados, onde a ordem 
publica fôr perturbada e onde faltem ao Governo local 
meios efficazes para reprimir as desordens e assegurar a 
paz e tranquillidade publica, effectuará o GoYerno ProYi
sorio a intervenção necessaria para, com o apoio da força 
publica, assegurar o livre exercicio dos direitos dos cida
dãos e a livre acção das autoridades constituídas. 
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Art. 7.0 Sendo a Republica Federativa Brazileira a 
f6rma de governo proclamada, o Governo Provisorio não 
reconhece nem reconhecerá nenhum GoTerno local con
trario á fórma republicana, aguardando, como lhe cum
pre, o pronunciamento definitivo da nação, livremente 
expressado pelo sufi'ragio popular. 

Art. 8. 0 A força publica regular, representada pelas 
tres armas do exercito e pela armada nacional de que 
existem guarnições ou contingentes nas diversas provín
cias, continuará subordinada e exclusivamente depen
dente do Governo Provisorio da Republica, podendo os 
governos locaes, pelos meios ao seu alcance, deeretar a 
organisação de uma guarda cívica destinada ao policia
mento do territorio de cada um dos novos Estados. 

Art. 9.° Ficam egualmente subordinadas ao Governo 
Provisorio da Republica todas as repartições civi~ e mi
litares até aqui subordinadas ao Governo central da 
nação brazileira. 

Art. 10. O territorio do município neutro fica provi
soriamente sob a administração immediata do Governo 
Provisorio da Republica, e a c1dade do Rio de Janeiro 
constituída tambem provisoriamente séde do poder federal. 

Art. 11. Ficam encarregados da execução deste de
creto, na parte que a cada um pertença, os secretaries 
de estado das diversas r"partições ou ministerios do 
actnal Governo Provisorio. 

:Rio de Janeiro, 15 de Novembro de 188~h. 
A 1 hora da tarde, chegou o Imperador ao paço, sem 

guardas, só, confiado no povo e no exercito, conscio de 
que seria respeitado. Lia-se na sua physionomia a maior 
affiicção. Ligeiro tremor vergara-lhe o corpo, já alque
brado pela edade e pela molestia. 

Pouco depois foram reunir-se a elle a Princeza, o 
Conde d'Eu, o Príncipe D. Pedro, senadores, camaristas 
e empregados do paço. 

A's duas e meia horas da tarde do dia J.6 o major 
Solou, commandante interino do 9.0 regimento de caval 
laria, e o tenente do 1.0 regimento <la mesma arma 
Sebastião Bandeira, foram, com um piquete de cavallaria, 
e em grande uniforme, levar ao Snr. D. Pedro II a 
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mensagem do governo provisorio, que determinava a sua 
deposição e retirada do paiz dentro de 24 horas. A 
mensagem do General Deodoro terminava dizendo que 
era de esperar que S. M. procedesse como seu pae a 7 
de Abril de 1831. O Imperador respondeu: «A' vista 
da representação escripta que me foi entregue hoje, ás 
3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao imperio das cir
cumstancias, partir, com toda a minha família, para a 
Europa, amanhã, deixando esta patria de nós estremecida, 
á qual me esforcei por dar constantes testemunhos de 
entranhado amor e dedicação durante quasi meio seculo, 
em que desempenhei o cargo de chefe do Estado. Au
sentando-me, pois, eu com todas as pessoas de minha 
família, conservarei do Brazil a mais saudosa lembrança, 
fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. 
Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 1889.- D. Pedro 
de Alcantara. • 

A resposta do Imperador foi entregue ao Major Solon, 
que a passou ao Ministerio da Guerra. 

A's 3 horas da madrugada do dia 17 effectuou-se o 
embarque da familia imperial, a bordo da corveta Par
nahyba que singrou para a ilha Grande, onde devia 
aguan.iar o paquete Atagôas. 

Foi convocada uma Assembléa Constituinte, cuja eleição 
teve logar a 15 de Setembro de 1890, e que reuniu-se 
no antigo palacio da Boa Vista, em S. Christovam, a 15 
de Novembro. 

Duraram os trabalhos da Assembléa Constituinte até 
24 de Fevereiro de 1891, dia em que foi promulgada a 
Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
tendo logar no dia seguinte a eleição para Presidente e 
Vice-PresLdeute da Republica. Para o primeiro foi eleito 
o Generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca ; para o 
segundo o Marechal Floriano Peixoto. 
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2.-A PRESIDENCIA DO MARECHAL M. DEODORO 
DA FONSECA 

Retirado o primeiro mipisterio, no dia em que foi 
votado pelo Congresso Nacional em primeira discussão o 
projecto da Constituição da Repn!J lica, o Marechal Deo
doro organizou novo gabinete, constituindo-o, exce}Jção 
unica do tninistro dos estrangeiros, co1n individuas que 
jámais batalharam no partido republicano. A consequen
cia foi que o nucleo que na Constituinte lhe faz ia oppo
sição sentiu-se immediatamente accrescido de respeitavel 
numero. 

Uma luta formidavel estabeleceu-se entre o poder le
gislati..-o e o executivo, que procurava por todos os modos 
sobrepujar aquelle, desrespeitando as suas deliberações e 
contrariando todos os seus actos· por meio do veto pre
s idencial. 

Varias tentativas de conciliação foram propostas e fei 
tas no intuito de evitar a solução que aos olhos de todos 
se desenhava imminente. MaH não só um forte grupo da 
opposição parlamentar contestava a poss ibilidade de ac
cõrclo numa luta que se abrira por amor aos princípios, 
como, especialmente, não estava nem na índole~ nem na 
conveniencia do Governo outra solução que não o esma
gamento do Congresso. 

Realizou-se a ]>revisão que estava no espírito de todos 
quantos acorupanhaYam a marcha dos negocias publicas. 
A 3 de Novembro de 1 89l foi o Congresso disso! v ido 
collocando-se á entrada das casas do parlamen to força 
armada p~u·a evitar o ingresso dos legitimot;) representan
tes da soberania popu lar. 

Um decreto que acompanhava o acto da disso lução, 
declarava o estado de sitio na Capital e em N icteroy. 
O governo reserva..-a-se o direito de deportar a quo;m 
entendesse, sem fórma alguma de processo. Uma com 
missão militar era incumbida de julgar summariamente 
os inimigos da Republica. 

Desde então tratou-se dos meios de resistencia a u m 
acto tão despotico. Começaram as perseguições. A policia 
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expediu ordem de pnsao contra todos os congressistas 
que estavam na Capital Federal. Isto, porém, não impedia 
que o trabalho da conspiração proseguisse, convencidos 
todos já eotão de que não haveria força que impedisse 
a revolução. 

Custodio de Mello tinha comsigo a flôr da nossa brava 
officialidade de mar. O general Floriano, inteiramente de
dicado a legalidade, não comparecia aos festejos officiaes 
de 15 de Novembro, apezar do convite pessoal que lhe 
fôra levar o barão de Lucena. Wandenkolk punha em 
contribuição todos os seus elementos de força, e, em torno 
do general Simeão, o exercito se manifestava pela lei. 

O Pará quebrára os élos que o prendiam ao governo 
central; o Rio Grande do Sul preparára forças, e, ha
vendo deposto o governador, dispunha-se para marchar 
sobre o Rw de Janeiro. O visconde de Pelotas recebia 
em Santos intimação do Governo para regressar a capi
tal; a armada era dividida em secções, e uma d'ellas era 
enviada para Santa Catharina; para o Rio Grande, por 
Montevidéu (desde que a barra estava ern poder dos 
revoltosos), seguiam varios generaes para commandar as 
forças da fronteira, que aliás haviam logo adherido á 
revolução. Todos esses factos geravam a convicção no 
animo do povo, desprovido de noticias, de que a revo
lução triumphava. Por outro lado, enviavam-se batalhões 
para São Paulo, e dizia-se que esse importante Estado 
se havia tambem revoltado. A g>·éve da Estrada Central 
rebentou neste momento. Não houve disturbios; simples
mente não funccionavam os trens; não havia communi
cações com ponto algum. ·o Barão de Lucena queimou 
os ultimas cartuchos; e ordenou effectivamente a prisão 
de diversos generaes. · · 

Emquanto estes factos se passavam, o almirante Cus
todio de Mello acolhia-se a bordo do R ·iachuelo e se 
preparava pat·a nma luta formidavel. Felizmente tudo 
resolveu-se pacificamente. 

O Marechal Deodoro mandou chamar o marechal Flo
riano Peixoto e resignou em suas mãos o cargo de Pre-
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sidente da Republica. Organisado novo ministerio, foram 
publicados dous decretos: um levantando o estado de 
sitio, e outro convocando o Congresso em sessão extraor
dinal"ia. 

Foi por esse tempo que uma triste occurencia deu-se 
longe da patria. O ex-imperador D. Pedro li falle0ia em 
Paris na noute de 5 de Dezembro de 1891, em um mo
desto aposento do hotel Bedford, tendo sido precedido 
no turnnlo pela virtuosa Imperatriz sua esposa, que fal
Jeceu na cidade do Porto a 28 de Dezembro de 1889. 

3. A PRESIDENCIA DO MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO 

Não correram placidos os dias de sua administração. 
Interesses feridos pela sua politica ameaçavam a todo o 
momento explodir, produzindo a com:noção do pa1z. Di
versas tentativas de sublevação tiveram logar, mas foram 
todas debelladas pela energia do Chefe do Estado, que 
foi forçado a recorrer á medidas extremas, taes como a 
reforma de diversos generaes e o desterro para pontos 
da fronteira do Estado do Amazonas de diversos cida
dãos que haviam tomado parte na tentativa revoluciona
ria de 10 de Abril de 1892. 

Suffocados esse e outros mol'imentos, o paiz Pntrou 
em um período de calma. As rendas publicas continua
vam a crescer, o cambio começava a subir. 

Entretanto, o Contra-almirante Custodio José de Mello, 
que fôra ministro da marinha desde 23 de Novembro de 
198L. retira-se do ministerio declarando que fóra do go
verno continuaria a manter a mesma lealdade de sem
pre e que não se envolveria em conluios conspiratorios. 
Era notodo, porém, que desde sua retirada do governo 
o Contra-almirante conspirava e contava para a pro
jactada revolta com diversos corpos das guarnições da 
Capital, com a gréve na Estrada de Ferro Central do 
Brazil e com outros elementos. 
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Concertados todos os plano>' para a revolta, esta rom
peu a 6 de Setembro de 1893. Senhor do Aquidaban, 
do Javary, do' Republica, e do Trajano, apoderou-se de 
diversos outros navios pertencentes a companhias parti
<mlares e rompeu a luta. 

O governo armou-se para a defesa. Ao mesmo tempo 
que preparava fóra do paiz uma esquadra, distribuía pelo 
litoral da Capital e do visinho Estado do Rio de Janeiro 
forças de linha, policial, da guarda nacional e de diffe
rentes batalhões patrioticos para impedir que os revol
tosos desembarcassem. 

Durante seis mezes a cidade de . Nicteroy lfoi victima 
de continuados bombardeios de artilharia de grande ca
ltbre, que demoliram diversas casas, damnificaram diver
sos edificios e fizeram innumeras victimas. 

Desesperado porque nenhuma das duas cidades se 
rendia, pela explosão dos paióes de polvora da ilha de 
Mocangué e da ponta do Mattoso e pela submersão do 
couraçado Javary, o Contra-almirante allucinado forçou 
a barra, no Aquidaban, lipezar da heroica resistencia das 
fortalezas legaes. Foi reunir-se ao Repubtica, que, um 
mez depois de rebentar a revolta, tinha, aproveitando-se 
da densa escuridão da noite, egualmente forçado a barra, 
e Yelejado para Santa Oatharina, de cuja capital se apo
derou. 

Foi então qne o contra-almirante Saldanha da Gama 
resolveu-se a quebrar a neutralidade em que até en&ão 
tinha-se mantido, publicando um manifesto francamente 
restaurador e fazendo causa cornmum com os revoltosos. 

No começo d'essa segunda phase da revolta, por occa
sião de ser tomada a ilha do Governador, foi mortal
mente ferido o bravo general Silva Telles, que falleceu 
na noite de 23 de Dezembro de Hl93. 

Na madrugada do dia 12 de Janeiro de 1894 entrou 
novamente a barra o Aquidaban, apezar do intenso fogo 
dos fortes legaes. 

Succederam-se muitos dias, em que os revoltosos leva
ram a atirar contra a cidade, até que no dia 9 de Fe
vereiro atacaram com grandes forças a Armação e a 
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Ponta da Areia, em Nicteroy, d'onde foram rechassados 
com grandes perdas. 

As forças legaes, compostas principalmente de bata
lhões patrioticos, bateram-se como leões, a peito desco
berto, deixando no campo da pugna muitos mortos. 
Esta derrota desanimou aos revoltosos, que, desde então, 
conservaram-se em quietação. 

No dia 12 de Março o governo avisou a população 
da Capital Federal de que pretendia no dia seguinte 
romper as hostilidades contra os rebeldes. Avisados estes 
tla altitude do governo, trataram os chefes de refugiar-•e 
'í bordo dos navios de guerra portuguezes, evacuaram as 
fortalezas de Villegagnon e da ilha das Cobras, de sorte 
que no dia seguinte, quando os fortes legaes romperam 
o fogo, ti v eram de suspendel-o por terem certeza que os 
revoltosos tudo haviam abandonado. A's 5 horas da tarde 
~ntra>a a barra a esquadra legal. Estava victoriosa a causa 
do governo. A guerra civil continuava, porém, no Sul. 
O presidente do Estado do Rio 6-rande do Sul, Dr. 
Julio de Castilhos, tendo lldherido á dictadura do Mare
chal Deodoro, fôra deposto pelo povo. Mais tarde, porém, 
o Marechal Floriano collocou-o novamente no pocler com 
o auxilio da força federal (17 de Junho de 1892). O 
partido contrario, federalista, reuniu forças na fronteira 
do Estado Oriental e invadiu o Rio Grande do Sul, sob 
a direcção do general Silva Tavares, em 4 de Fevereiro 
de 1893, prolongando-se a revolução até Agosto de 1895. 

O Almirante Cnstodio de Mello, deixando a bahia do 
Rio de Janeiro, adheriu aos federalistas, qne, te:udo con
tlagrado todo o Estado do Rio Grande do .Sul, invadiram 
sob as ordens de Gumercindo Saraiva os Estados de 
Santa Catharina e Paraná (Janeiro de 1894). Em 16 
do mesmo mez o Almirante Mello tomou a cidade de 
Paranaguá, atacando mais tarde a cidade do Rio Grande, 
d'onde foi repellido. 

Rechassados os federalistas dos Estados do Paraná e 
Santa Catharina, voltaram para o Rio Grande do Sul, 
onde ainda lavrava a revolução. O Aquidaban foi aban
donado em Santa Catharina pelos revoltosos, e o Almi-
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rante Mello entregou-se em 17 de Abril de 1894 ao 
Governo da Republica Argentina, on.de asylou-se. 

A!Jezar da morte de Gumercindo Saraiva, em 10 de 
Agosto, a revolução no Rio Grande do Sul foi além do 
Governo do Marechal Floriano Peixoto. 

Este deixou o Governo em 15 de No vem bro de 1894, 
passando-o ao Dr. Prudente José de Moraes e Barros. 

4. - A PRESIDENCIA DO DR. PRUDENTE JOSÉ 

DE MORAES BARROS 

Os factos mais importantes do gove1·no d'este foram : 
a) O restabelecimento das relações diplomaticas com 

o Governo de Portugal, em 16 de Março de 1895, me
diante os bons auxilias do Governo Britanico. As rela
ções com Portugal tinham sido rotas pelo Marechal 
Floriano Peixoto em 13 de M>Jio de 1894, por terem 
os navios de guerra portuguezes, surtos no Rio de Ja
neiro, dado asylo aos revoltosos. 

b) A pacificação do Rio Grande do Sul em 23 de 
Agosto de 1895, feita por interrnedio do General Iuno
cencio Galvão de Queiroz, depois do combate de Campo 
Osorio, onde foi derrotado e morto o Almirante Saldanha 
da Gama. Este almirante e seus companheiros tinham-se 
reunido aos federalistas. 

c) A occupação da ilha da Trindade pelos inglezes 
em Janeiro de 1895, sendo os nossos direitos reconhe
cidos pelo Governo Britanico em 5 de Agosto de 1896, 
mediante a intervenção do Governo de Portugal. 

d) A invasão pelos francezes do territorio neutro do 
Amapá, governado então por Veiga Cabral, o que den 
logar a tratar-se imrnediatamente da antiga questão de 
limites com a Guyana Franceza, submettendo-a pelo tra
tado de 10 de Abril de 1897 ao laudo arbitral do Pre
sidente da Suissa, que reconheceu nossos direitos em 
1.0 de Dezembro de 1900. 

e) As duas insubordinações dos alnmnos da Escola 
Militar do Rio de Janeiro, sendo -J> primeira em 15 de 
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Agosto de 1895 e a segunda em 26 de Maio de 1897, 
ambas suffocadas rapidamente, sendo _desligado grande 
numero de alumnos. 

f) A luta em Canudos, pequeno arraial no sertão do 
Estado da Bahia, onde um fanatico - Antonio Macie.l
mais conhecido pelo nome de Antonio Conselheiro, reu
nira grande numero de ~ertanejos, que traziam em sobre
salto toda a zona visinha. 

Contra Canudos foram mandadas quatro expedições. 
A terceira commandada pelo Coronel Moreira Cezar, e 
forte de 1.281 praças, foi completamente derrotada, 
depois da morte do Coronel em 4 de Março de 1897, 
npoderando-se os revoltosos, mais conhecidos pelo nome 
rle Jag><nços, de quasi todo o armamento com que muito 
hostilizaram a quarta expedição commandada pelo General 
Arthur Oscar de Andrade Guimarães, que tomou e arra
sou o arraial de Canudos em 5 de Outubro do mesmo 
anuo, depois de enormes perdas de ambos os lados. 

Terminada a campanha de Canudos, indo o Dr. Pru
rlente de Moraes ao Arsenal de Guerra esperar o General 
Barboza e os batalhões qae de lá voltavam, foi aggredido 
pelo Anspeçada Maroellino Bispo de Mello, que tentou 
assassinai-o com uma garrucha. Impedido pelo Coronel 
Mendes de Moraes e pelo Ministro da Guerra, Marechal 
Carlos Machado Bittencourt, que já havia voltado de 
Canudos, onde fôra organizar a campanha, investiu Mar
cellino Bispo contra estes dons, ferindo o primeiro e 
assassinando o Marechal Bittencourt. 

Em Novembro de 1896, por motivo de molestia, en
cregou o Dr. Prudente de Moraes o governo ao vice
presidente Dr. Manuel Victorino Pereira, ' reassumindo-o 
em 4 de Março do auno seguinte; e no dia 15 de No
vembro de 1898 passou-o ao seu successor Dr. Manuel 
Ferraz de Campos Salles. • 

FIM 
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