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C'.\PÍ'lTLO I 

A \ 'IÉRJC\ PR~:-COLO, JBIAl\.\ 

Rt>SIIlllO 

Orig-t•ns: () prohlt•ma d.t • :)(t'lls dn l1onwm pn1-rolomhinno 
:ünd:t n:l11 s,• Hr"h:c n·~oh·i<lo. U ''"'llal '' ll'Pfll, du hran('" l'olll n 
uHlfg(•tw, fu.r ,rt(l 1 f <.:I'! c v · .. 1 : (' ·, ·· , n·'· ( dP vi~H~l·ns, 
<•studn 1 t li'" l'' I l'.tJ'~ I''· {~I, I I l ;'1 'li' l lf,'ll'i,t, IJ:i hipiÍtt'XI'S: 
a do:-- I l· nt,...., • t, l a dn:-; pnl• l'Hi t: 

\ ('~• ·~ ius ff =- ~ua priuu th a f i' iliz •·i!o: Lu~an~:-; divt•rso!-i 
ond(• for~un. dt• .... <•: 'hl'l't ,,..,. --in:t k :--.ll:t p:l"" .. a}.!'c n :. Pt~t.•h l o:-: , <·.a \'~'/·nas, 
n•stns dt• alinu Iila~·:lo .~ ,.,., nl•aqtns, 11o l~ra,d. "ostn nas , l'lll 

l'!'!(ÍÕt•s da .\méril'a I'SJ':llli HJiH : "'h<·limotllHi<'' 1'111 l<'l'l'ilt'II'IOS da 
.\ mrril'a iuglês:t. Os f<Í.<Xt·is <'IH'ontradns f:tr'ilitar.tm <'studns. 

l so s e <'OR Lumcs : C'om l':>;<' ·<;:io dn~ llll'as, .\st!'eas P .\Iaias, 
pela maioria, o iudí!(Pila anll'ril'ano f !li t•tu·ollt mdo p..!us europt•ns Plll 
!'Stado dt• lmrharia. Holm~tos, dt• l'Úr hrnnzc a da ou avt•rmPihada, 
tl c olho~ anwndoados l' muç·•i~ do rosto de tipo mongo!tíit!l', se uti li
zava m da pedr:t. n~io <·onher'enrlo o "'"' dos t_ndai.·. Er~nn nômade.~. 
alimentando-~!' da pc·sr·u (' da <·ar;:t. ConhPuam P prattcnvam ll!(l'l
<'ll ltura nulimPntnr. Yivi:nn qua~e tllt~. l'Xf'!'to f' lll rPgiêJes fria~. !'lll 
q uP se util iz:tvam d(' pt IP~ ou tt•t·ido gro"<' iro. ( 'onhPriam os dnrulo~ 
d L• família tPnuo o pai grarul!' pmkr sôhre a llll'. ·ma. Guerr<'avum-~!' 
Pom freqüf.nl'iu. Tinham id\>iati vagas da l'Xi~l t·u<·ia U(' um S!'l' suprPmo 
mas cmm sU]l('l'b1 i(·iosos. D<"seonht•ei:Lltl a !'~C'I'ita . 

Vo<·abu lá rio 

Amci'Índio: índio da~ ~\mérieus, indígena, aborígene; .l nlro
p6fago : que se alimenta ele carne humana ; A ul6clone : da própria 

l 
[ 
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terra ; Discricionário : de c•apricho, rln vontade ; Fóssil : restoR u m 
tanto mincralizados de vegetais ou nnimnis; Jlip6/Pse: suposição; 
Indígena : índio ; .1 / OIIO(Il'l!lsla : fJll<' admitP um só par primitivo 
donde proc·edc o g(onpro humano; A' ômode: quP mio se fixa ao luga r ; 
Paleontologia : !'onhccinwnLo de ftíssei ' ; Poligmismo: que adm ite 
várias e;;péciPs htnnauati ; Vínculo : Jigaç:1o, c01npromi~so, laço. 

I - O HOMEM I'RÉ-COLO:\JBI \'lO : OHIGE '\1 E COST U'\1ES 
I'RI\IJT IYOS 

Descu volviJn e n to 

l. Origent do h ontent p rf-t. •lo mbiano. - Xão :-.<' 
pode dar por solucionado, apesar do muito que se ten 
feito, o problema da;; origens do ameríndio. Os dcHcobii
dorcs, ·m; primeiros eolonizaclores c sobretudo o;; mis-;io
nários catôlicos, proruramm ronhreer, est uclanclo entre o.-. 
indígenas, o que• Re relacionava com as diversas tribos, na:-. 
• á ri as rcgiõcs do r\ ovo 1\Iundo. D<'ixamm escritos prP-

Rancho~coberto de lôlha.s de palmeim, tipo de casa dos Índios. 
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Desconheciam a e::;crita e por i::;::;o não deixaram nada 
que pude:.; ·c levar a avaliar o grau de :-;eu de::;cnvolvimento 
intelectual. Tinham noc;ões muito vagas da c:U~tência de 
um ser supremo. Eram ~upcn:tieioso~ <'davam fé à influ
ência ele homens que pareciam tPr trato com s6re::; sobre
naturais r que ::;e entrrgnvam também ao mi::;tcr de curan
deiros c feiticeiros. C'ult uaYnm os mortos. Algumas tri
bos tinham o horrendo hábito rla antropofagia. 

LEITURA 

O 1.• encontr·o de indios por eut·opeus ... 

Os indígenas não compreendiam coisa alguma do qu<> viam ; 
porém, simples e tranqüilos, êl<'s ~e aproximavam para observar, 
para tocar objetos, também Ncs, dP niio menor admiração para os 
no sos. Para que nos tratassem com amizade, diz Colombo, e por
que reconheci que êles se poriam à nossa disposição c se convettcriam à 
nossa santa fé, mais pela brandura c pcrsun~iio do que pela violên
cia, dei a alguns barretPs rle côr, <>pérolas de vidro, que êlcs adatavam 
ao pescoço e outros objetos de pequeno valor, que lhes causaram 
grande alegria e nos granjearam a sua amizade, de maneira pas
mosa. Eles vinham a nado às lanchas do· navios em que e távamos, 
trazer-nos papagaio , fio de algod!lo em novelo e outras coisas para 
as trocar por outros objeto~, como contas d<' misRanga, guizos, numa 
palaVl·a, por tudo quanto se lhes oferecia, dando de boa vontade 
tudo quanto possuíam. 

Parrceu-mc, por todo~ os in<l(cios, que era gente pobre em <'X
tremo. Andam nus. Eram bem conformados: corpo belo c fisio
nomia atraente. Alguns ps{avam pintados de côr escura, porém a 
sua tez natural, como os das Canárias, n!lo é nem preta nem branea. 
Não usavam armas nem as eonhcciam. Quando lhes mostrei es
padas, prgaram-nas pelo lado do fio c cortaram-se por ignorância. 

Questionário. - 1. Que se entende por homem pré-colombiano 
e quais as h ip6teses pra explicar a sua existência no Novo 111 undo? 
2. Qual a opinião de Anughino 7 3. Que é o "Homem de Lagoa Santa" f 
4. Definir pueblo e sambaqui f 5. Que são fósseis? 6. Que é povoação 
lacustre? 7. Que são os cer{imios de ][ araj61 8. Como viviam os índios 
pela maioria t 9. Que religião tinham 1 10. Por que não se pode avaliar 
o desenvolvimento C'llltural d8les f 

CAPÍTULO li 

A A::\IÉIUC\ PRÉ-COLOJ\IBIA" \ (C'ontinuaç-ãu) 

Resun1o 

I - PRINCIPAIS J'OVOS 1'HÊ-C:OL0'1BJ.\"'0S; SU-\ 
. LOCALIZ \Ç\0. 

Aborígenes da \mérica do "'orte: 

Canadá: Esquimós, de baixa estatura t• dt• feições pronunciada
mente mongólicas. Vivi:un de caça P ppsca. IIurões c Atabasco~. 

Estados Pnidos: \lgonquins, lroqu<'S<'s, ::\"at<ohr7:, Darota · ou 
Sioux, ê Lcs caçadores de bisõt's. 

l\léxico: Tolt<'eas, Astecas, de adiantada civilização. 
Aborígenes da \mé,.ica Centr·al: ).as .\nt ilhas- os camíbas, 

dados à pirataria. No Iucatii, os :\faiaH d .. civilir.ação dccad<'ntc. 

Índios da América do Sul: 

Colôm h ia: Chibchas. 
Peru: Inca~, de civilização lwm de::;cnvolvida. 
Chile: Araucano!', muito valentrs. 
Argentina: Patagõcs e Furguino~, no Pxlremo sul dêsse país. 
Brasil: A prineípio, denomina1lo~ Tupi~, os do litoral e Tapuia., 

mais selvap;l'ns, os do intPrior·. Classificaçfí.o mais riPnt(fica, os dis
tribui: Tupis, Tapuias (Gês), Xu-aruaque~ c Caraíba~. 
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li - AS GRANDES CCLTlH \S l\'DÍGENAS DA AMÉlUCA. 

Astecas: EstPndiam-sP pl'lc plunal!o do Anauaque, com a capi
tal em T cnoct li tan (atual cidade do :\léxico). De govêrno ari tocrá
tico, a princípio, passou depoi. a monárquico. Cullivavam a terra : 
milho, algodão, magu<'i (agavc) . Tribun11is c exército as.~cguravam 
a ordem c a justiça. lteligião politC'fsta em temp loH (teocalis). Sa
cerdócio. Cultura artística. Astronomia l' calendários. 

Maias: o Iucatã o parte da América Central. J á decadente 
na época do de cobrimC'nlo europeu. Rc~lam _monumentos dignos 
de nota. Escrita idcográfica ou hieroglífica. 

Incas : Ch<'garam a dominar (C'rritório onde hoje se situam 
Peru, ~Bolfvia, Equador e parte norte do Chi le. Con. idcravam-sc 
o reis, filhos do Sol. Culto sarC'rdotal do Sol. Agricultura obriga
tória. Arquitetura desenvolvida: palácio~<, l<'mplos, fortalezas. i\Ic
talurgia, exceto a do ferro. Crrâmic11 ad iantada. Usavam o "quipo" 
para as comunicações. Tinham o culto do· mortos. 

Vo<·ahulário 

Ahorígcne: originário elo p11fs; Agave: planta mexicana, para 
tecidos, piteira ; Aglomerar: ajuntar; Aristocral'ia: grupo pri vi
legiado, govêrno <le poucos; bPlico.•o: :unigo de guerras; Crrdmica : 
artr de prepal'tlr objetos c·om b<ll'I'O ou nrgi[;\ ; Cron istas: nnrradores 
dr fatos; Déspota: o quC' govcma como tirano, ditador; Heredi
tário : que passa de pai t1 filho ; Ideografia : escrita por imagen 
nu ~ímholos; Irl6latra: o que 11dora objrto~; Jerarquia: escalnÇ'ão 
na sociecladC', o~d m de dignidades; !ofong6/ico, referente ao mongol, 
habitan te da A ia Ori('ntlll ; Pênsil: suspensa por cabo , cipóR. 
Pirata ou corsário : ladrão dos mares ; Politeísta : Que adora vários 
deuses ; Vicissitudes : variaÇ'ÕC's, mudanr,·a.' . 

11 - PRTNCTPAIS POVOS l'RÉ-COLO:\JBTANOS; SUA 
LOCALIZAÇÃO 

Dcscn volvim.en Lo 

5. Raças indígenas da América. - A classificação 
dos povos pró-colombianos ainda apresenta dificuldades 
pela falta de dados científicos exatos. Autores há que 
calcularam a população amerindia em 20 milhões. 

POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 11 

Apresentavam os índios las Américas diver idade de 
tipos humanos mas se pareciam, em suas feições acentua
damente mongólicas: olhos oblíquo , maçãs do rosto sa
lientes e côr bronzeada ou avermelhada donde lhes veio 
o designativo de pele vermelhas. 

Indígenas da América do Norte. 
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Classificação : o Canadá, os Esquimós, ao norte 
vestidos de peles de animais e dados à pesca e caça. Ao 
sul, os Hurões e Atabascos. Nos Estados Unidos : os Al
gonquins, os Iroqueses e os Dacotas ou Sioux, caçadores 
de bisões. No México : os Toltccas e os Astecas, de adian
tada civilização por ocasião da conquista européia. No 
Iucatã e parte da América Central : os Maias que haviam 

Caça aos bisões. 
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tido adiantada civilização a julgar-se pelos monumentos 
de arquitetura encontrados pelos descobridores espanhóis. 
Nas Antilha · : o::; Caraíbas, dados à pimtaria. 

6. O íncola sul-americano. - Na Colômbia se si
tuavam os chibchas; no Chile, os belicosos araucanos; 
no Peru, os Incas de civilização adiantada. Ao sul da 
Argentina: os Patagões e os Fucguinos. No Brasil, a prin
cípio foram classificados pelos colonos e missionários : 
Tupis, os do litoral e Tapuias, os do interior. Mais tarde se 
conveio em classificação mais acertada : Tupis, Gês (Ta-

Indfgenas do Brasil. 
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puia ), Nu-aruaques e Caraiba . Os Tupis e tendiam-se 
de sul a norte, pelo litoral e eram mais tratáveis. Abran
giam diversas tribo : carijós, tamoios, goianás, tupi
nambás, tabajarcs; o Tapuias, pelo interior, compreen
diam entre outras tribos : aimoré , timbiras; Nu-arua
ques : Mundurucus, Apiacás ; Caraibas : Omáguas e 
Macuxis. 

Para melhor conhecimento d,) silvícola brasileiro, mui
to se deve aos missionários católi1\0 · : jesuítas e de outra 
Ordens religiosa assim como aos croni tas dos primeiros 
séculos de colonização. Além dü;so, no século passado, 
obretudo, expedições cientificas estrangeiras percorreram 

diversas regiões do Brasil tomando apontamento precio
sos sôbre as diversas tribos. Delas participaram, entre 
outros, Carlos von Stein, Paulo Ehrenreich, A. Saint Hi
laire. 

III - AS GRANDES C LTURAS INDÍGENAS DA Al\JÉHICA 

Desenvolvimento 

7. Os Astecas. -Foram os últimos povos indígenas 
que e aglomeraram no planalto elo Anauaque (México). 
A princípio fizeram parte de uma nação que se e tabelecera 
às margens do lago Chapala. Sua emigração se iniciara 
pelos meado · do século VII ele nossa era e, só após muitas 
vicissitudes, é que vieram a se fixar onde se encontravam 
por ocasião da conquista espanhola. 

A principio, o govêrno era aristocrático, com 20 mem
bros ; e, mais tarde, escolheram um soberano que veio a 
ser déspota. 

A capital, a princípio, se achava por ôbre numerosas 
ilhotas do lago Texaco. Aí se levantou a cabana real em 
tôrno da qual se espalharam a choça dos súdito . Aos 
poucos foram entulhando os numerosos canais e se levan
taram habitações mais confortáveis. Prosperaram com a 
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agricultura obrigatória. Construíram depois palácios e 
templos a ponto de constituírem grande império. Na época 
da chegada ao México, os espanhói · encontraram a cidade 
com uma 60 mil casas entre ruas de traçado regular. 

8. Profissionais de vários ofícios, como construtores, 
tecelões, c ·cultores, médicos, artistas residiam em ruas 
determinadas. O serviço militar em para o· homens obri
gação, sendo que no exército havia jerarquia re peitada. 
Tribunai · admini travam a justiça. O soberano tinha con
selheiros. 

A ligação entre a capital e a · diversa províncias era 
assegurada por erviço regular de correios por boas estra
das con ervadas. A côrte recebia embaixadas de povo 
vizinhos. 

Conhecendo metais e dos mesmos se utilizu.ndo, des
conheciam, no entanto, o emprêgo do ferro. Emm idóla
tras. Nos seus templo (teocalis) ofereciam sacrifícios, às 
vêzes, humano , sobretudo de escravos ou de prisioneiros 
de guerra. Os templos tinham a forma de pirâmides, a 
que se ubia exteriormente por degmus 

Conheciam a tecelagem de fibras, entre outras, a do 
agave ou maguci. 

Entre a artes cultivadas, conheceram a arquitetura, 
pintura, escultura, desenho e müsica. Tinham conheci
mentos de astronomia de que se aproveilaram para pre
paro de calendários de pedra de que ainda se conservam 
exemplares. 

O comércio se fazia com um valor convencional, 
baseado em sementes de cacau, pedaços ele metal ou peda
ços ele estôfo. 

Não conheciam o proces o de transporte por veículos 
ou dorso ele animal. Os homens serviam para tal. 

9. Os Maia . - De origem desconhecida, viviam, na 
época do descobrimento, no Iucatã e em parte da América 
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Iri.bus mdí!Jenas 
l7â 

America do Sul. 

~-------------------------------J 
lndlgenas da América do Sul. 
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Central. Tinham govêrno aristocrático com apoio nos sa
cerdotes c militares. Eram politeístas. Praticavam uma 
escrita . ideogrdjica sôbre papel de agave, de que restam 
documentos ainda não decifrados. 

Conheciam o uso de calendário e, para êles, o ano se 
dividia em 18 meses de 20 dia· sendo os últimos 5 dias 
considerados nefastos (aziagos). 

Vivia o povo em choças ao pa so que as ela scs pri
vilegiadai:l po ·suíam casas confortáveis e até palácios. 
Tiveram bons arquitetos cujas construr;ões monumentais 
ainda apresentam ruínas dignas de nnh. 

10. Os Incas.- Raça abortgene que se dizia descendente 
de um deu solar, vieram a substituir os quichua.s e se 
estenderam, alguns séculos ante da vinda dos europeus, 
pela vasta região que hoje constitui o Peru, Equador, 
parte da Bolívia e norte do Chile. 

Dispunham de duas grandes capitais: Cusco e Quito. 
Pela época da conquista, e tavam dois príncipes incas, em 
competição, por motivo de sucessão ao trono. Eram os 
irmãos Ataualpa e Iluftscar. 

O oberano inca exercia domínio absoluto sôbre seu 
povo e, ao mesmo tempo, era o sttmo ponUfice do culto 
do deus Sol de que . c inculcava descendente. Era o 
único dono das terras, mas condescendia em reparti-las 
com os vassalos. O sacerdote gozavam de grande pres
tigio e, a mais clêles, havia sacerdotisas que se consagravam 
a.o culto do Sol pelo prazo de sete anos. Havia uma no
breza apegada ao serviço e prestígio elo monarca e de sua 
família. 

A agricultura era obrigação e o soberano lhe dava 
aprêço comparecendo ao início elas sementeiras e da co
lheita. Desta o lavrador só se aproveitava em parte, o 
têrço, ficando o resto para o rei e a classe l:lacerdotal. 
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Templo do Sol. em Cusoo. 

As profissões eram heredildrias. Trabalhavam com 
metais, exceto o ferro. As armas eram de madeira com 
revestim?nLo. metálico. Construíam palácios e templos, 
pontes penseJS e fortaleza . Para transportes utilizavam-se 
da lhama. 1 

. Teciam. com lã de alpaca, de lhama, e preparavam 
obJ<>tos ca e1ros por cerâmica adiantada. 

As comunicações entre êle e a retenção de conheci
mentos úteis se faziam por meio ele "quipos", cordões 

' ~ 
I 
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Tratado de Tordesilhas: Em 1494, para evitar desavenças 
entre as duas coroas da Ibéria, Portugal c Espanha convieram no 
Tratado de Tordc ilhas. De pólo a pólo passaria um meridiano que 
se afastasse de 370 Jcguas ao oeste do arquipélago de Cabo Verde. 
A região a conquistar a leste dessa linha, seria de Portugal c a oeste, 
da Espanha. 

Conseqüências dos de cobrimentos marítixnos: Fora~? .~s 
seguintes entre outra : 1.• Tovas c extensas terras para a CIVIli

zação eu;.opéia ; 2.• Riquezas vegetais e minerais aproveitadas ; 3. • 
Novas cristandades fundadas nas diversas regiões descobertas. 

Vocabulário 

Afagar: acariciar penRar com gôsto; Burgu~s: homem de classe 
média, geralmente endinheirado pelo comércio on indústria; Dinastia; 
série de membros de uma família oberaua ; Equívoco: engano ; 
Erudito : in. truído, preparado ; Escasso : raro ; Especiarias : dro
ga para temperos ; Ibérico : cra Ibéria ou peníns~l~ O?de se situam 
Espanha c Portugal; .1\[onopalizador: que tem pnvllég10s de compra 
e venda ; Pioneiro : elos prim iros ; Périplo : contôrno, em roda 
de ; Portulano : mapa onde figuram o. acidentes geográficos ; Ro
teiro: caminho, rota; Ultramarino : além do. mares, elo outro lado, 
em referência à Europa. 

TRADIÇÕES E HIPÓTESE RELATIVAS AO NOVO MUNDO 

CONHECIMENTO GEOGRÁFICOS NA IDADE ~1:i!;DIA 

Desenvolvimento 

11. Escassos eram os conhecimentos geográficos euro
peus na Idade Média. Conheciam-se regularmente os 
contornos do mar Mediterrâneo em cuja navegação se 
utilizavam galeras ou barcos de baixo bordo e eram con
sultados portulanos. 

a Idade Média, duas repúblic~s italianas, Veneza e 
Gênova, faziam comércio no Mediterrâneo oriental, com 
os turcos, sep.horcs da Ásia Ocidental. Introduziam a ·sim, 
na Europa Ocidental, a especiarias c artigos do Oriente. 
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Lenda se conheciam na Idade Média sôbre a exis
tência de mais terras. Assim, a Atlântida fôra assunto 
tratado por Pmtão acêrca da exi tência de um grande con
tinente ocidental de que devia ainda haver sobras. Fôra 
habitada por homens extraordinários e cujo orgulho fôra 
castigado com o desaparecimento do dito continente. 

Contava-se igualmente que certo bispo escocês, Bran
dão, teria ido com alguns companheiros pnra a evangelização 
de terras ocidentais donde não voltaram. 

O Atlântico (Mar Tenebro o) era, mesmo no século 
15, assunto de discussões dos eruditos da época. Não seria 
navegável em tôda a extensão ou por ser ra o em certas 
regiões ou por as águas ferverem na zona equatorial, ou 
por ser habitado por monstros marinhos. 

Os portuguêses afagavam, no século 15, a idéia de ter 
relações com um imperador cristão, do Oriente, Preste 
(padre) João e para tal chegaram a enviar-lhe embaixa
dores que não lograram localizá-lo. 

A publicação das viagens de célebre aventureiro ita
liano, Marco Pólo, desde o século 13, teve bastante influ
ência sobretudo no século quinze, época dos descobrimen
tos marítimos lusos. 

12. Atividades marítimas portuguêsas. - Foi 
Portugal o pioneiro na tentativas de de cobrimentos ma
rítimos pelo Atlântico, em tôrno da África, à procura do 
caminho marítimo das Índias. É o que se chama de péri
plo africano. 

Portugal deveu êsse papel preponderante, nos desco
brimentos do século 15, à dinastia de Avis, fundada por 
D. João I, em 1385 e, sobretudo, a um ele eus filhos, o 
Infante D. Henrique (1394-1460) justamente cognominado 
de avegaclor. Dispondo de muitos recursos J?Or er então 
grão-mestre da Ordem de Cristo, fundou um centro de 
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D. lfenriqtte, o NavPgador (1394-1~00 ) .. - Uma dna 
figuras muiti impressionantes da. h1st6na portugUt~~a. 
Estabeleceu-•e no c"bo de S. Vicente onde f~ndou a 
Escola de Sagres. Foi o inicil\dor dos descobnmen tos 

maritimos portuguêses. 
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atração para navegante , a Escola de Sagrcs, perto do 
Cabo de S. Vicente, no Algarves. . 

E desde então enviava uma ou ma~s caravelas, cada ano, 
para descobrimcnl~s, tcnd~ em vist.a o contato a es~abelecer~se 
com as bulias. E o pénplo afncano. Pretenc~1am as.sJm 
ir ao Oriente por roteiro que se resen'avam e 1sso faz1am 
para e livrarem da dependência em que .se achava ~ Eu
ropa dos turcos rnonopolizadores do comérciO com o Onente. 
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Principais descobrimentos marítimos dos 
Portuguêses : 

13. De 1416 a 1498, sem dc:,;ânimo, foram costeando 
a África e afinal descobriram o roteiro marítimo para a 
região das grandes riquezas vegcLai · e minerais, das espc
ciárias. Ai poderiam introduzir a religião católica e fazê-la 
triunfar do i lamismo. 

Assim, em 1418, descobriam a ilha ele Pôrto Santo c, 
depois, em 1419, a da lVIadeim. Em l -134 dobravam o 
cabo Bojaclor. Em 1484 chegavam à foz elo rio Congo, 
onde as entavam o 1.0 padrão de pedra para a tomada ele 
po e ele terra~;. Em 1487 Bartolomeu Dias dobrava o cabo 
elas Tormentas (Boa E ·perança) navegando muitas léguas 
pelo Oceano Índico. Em 1498, Vasco da Gama, imortali
zado no belo poema "Os Lusíadas", chegava a Calicute, 
centro dos mais importantes das Índias. Após êle ia se
gunda e quadra porém mais numerosa, às ordens de Ca
bral, implantar nas Índias o poderio português quando 
descobriu uma suposta ilha, a de Yera Cruz, que seria o 
imenso Brasil. Era a 22 de abril ele 1500. 

li - O DESCOBIU:\IENTO DA \:\!ÉRICA E SUAS 
CONSEQ .. _Ê -CIAS 

14. Ainda não haYiam o portuguêse chegado às 
Índias, quando o grande navegautc genovês Cristóvão 
Colombo (1451-1506) se empenhava com D. João II para 
que lhe confias e caravela com que clescobris e o tão dese
jado Oriente. Não seguiria o roteiro demorado do contôrno 
africano. rão foi atendido pelo monarca luso e, por isso, 
se dirigiu à Espanha onde reinavam os rei Fernando e 
I a bel. T ada con eguinclo igualmente do soberanos e pa
nhóis e qua e desanimado da tentativas, teve a sorte de 
contar com a amizade de um frade franciscano João Pércz 
Marchena, confe sor então ela rainha, c que se intere sou 
pelo suposto visionário genovês. 

o = 
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Como almirante, vice-rei do~ futuros descobrimentos 
e com outros direitos garantidos pelos reis, partia com 3 
cn.ravehu;: S.a :\Iaria, Pinta c ~ ~ iiía c um pouco mais de 
cem homens. Penosa foi n viagem mas Colombo não desa
nimou à \'Ü;ta da má von! a<lr da tripulação. A 12 de ouittbro 
avistava-se terra ao Ociden(P. Dei-ic-emm mt pequena ilha de 
Guanaani, do arquipélago das Lueaias, <1ue foi chamada 
S. Salvador. Em a 12 de outubro de 1492. Prosseguindo 
na expedição, de ·cobriram-~'e mais ilha.· das .\.nlilhas: 
Cuba, . Dominu;oi-i. Fêz mai~' três Yiagens ao Novo 
:\Iundo. Não foi porém, t mtado como merecia, sobre

Vasco da Gama (1469-1 524.).- Célebre 
navegador, que pela primeira vez che
gou à Índio., em 1 498. Figuro. central 
do poema camoneano "Os Luslndns". 

tudo após a morte de D.a 
habel, em 1õ0J. Faleceu, em 
Valladolid, e::;quecido do rei 
e prcjndicaJo em ·eu::; direi
tos, mas coniiunte em Deus 
como bom católico que fôra 
durante a vida. 

Como acreditava haver 
chegado ao Oriente, a Cipan
go (Japão) ou às Índias, ain
da é conhecido o X ovo 
1\Iundo pelo nome de Índias 
Ocidentais, para distingui-lo 
do Industão ou verdadeiras 
Índias. 

Não demorou muito tem
po em ser dado ao continente, 
o nome ela América, equivoco 
atribuido a l\Iartim Wald

secmüller, cosmógrafo alemão do éculo 1ü, poi::; escrevera, 
em eu mapa-mundi, nu::; regiões recentemente ele ·coberta·, 
ao sul do ~ Tovo :\Inmlo, o nome do nawgante florentino 
América Vespucci. Explica-se o faLo porque êste enviam a 
um amigo de Florença cm·Las-relatórios de suas viagens à 

.. 
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América. e que foram à mãos do dito cosmógrafo. Se um 
nome contudo deve. e assentar bem ao Novo Mundo, 

I I d . 
decerto deveria. cr o de Colômbia, que enomma uma 
das repúblicas das Américas. 

15. TraLado de Tordesilhas. - Descontente D. 
João II com o que con iderava usurpação da Espanha, 
procurou-se entendimento entre os soberanos do dois pai-

Crist6•11o Colombo, de caminho para o. Amérira. - Célebre navegador, .ao 
serviço do. Espanha, nascido em Gt\novo. (1451-1506).- Recebeu 3 nav1~s 
de Isabel, o. Católico., partiu de Patos a 3 de ugôsto .de 149~ pa~a descobr~r 
um novo mundo · teve dificuldades com os própnos mannherros desam
mados que preteu'diam retroceder e avistou múim a terra, a 12 de outubro 

de 14.92. 

ses pelo tratado de Tordesilhas, visto que a intervenção 
do Papa Alexandre VI, a bem da paz, não satisfizera ao 
rei luso. 
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Pelo tratado de Tordesilha , o Mundo a descobrir- e, 
se repartiria pelos oberano da I béria por meio de meri
diano de pólo a pólo e que pas asse a 370 léguas ao 
oe te de uma ilha do Cabo Verde. A e fera de ação 
portuguê a seria a leste dessa linha, ficando o oeste para 
a Espanha. 

As caravelas de Colombo. 

16. Conseqüências dos d escobrimentos maríti
mos. - Como conseqüências dos descobrimentos maríti
mos, tem-se a enorme extensão territorial ultramarina dos 
paí es da Ibéria, o act1mulo de riquezas vegetais e minerais 
que afluíram às metrópoles, a cristianização de numerosas 
povoações por meio de missionários católicos : francis
canos, dominicanos, jesuítas, carmelitas. 

Lisboa, Cádiz e outros centros ibéricos passaram a ser 
atração de homens de negócios e banqueiros europeus. O 
Mediterrâneo perdia de sua importância com a cessação 
do comércio das repúblicas italianas com os tu rcos. A so-
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ciedade viu subir em importância a classe dos burgueses 
enriquecidos com o comércio. 

LEITURA 

Frei J oão Pércz e Cristóvão Colombo. -Só daf a sete anos, 
Colombo pôde ver realizado seu sonho. 

Durante esse longo período ele tempo, foi o padre João Pérez 
o alentador constante do ânimo tantas vêzcs abatido do Gcnovês, 
aconselhando-o no meio das dificuldades surgidas, confortando-o 
sempre no entrechoque das desilusões que se acumulavam, impe
dindo-o de cortar o fip das negociações entabuladas na Espanha para 
tentá-las na França. vencendo a resistência dos céticos e a .ná von
tade dos despeitados. 

Quando, decorridos seis anos de expectativa e an cios, de amar
guras c sacrifícios, o Gcnovês, de todo desalentado, foi ter com o 
frade solitário da ermida de Arrábida, uma fôrça sobrenatural obrigou 
o franciscano a partir imediatamente, em direção à côrte de Castela, 
disposto a dar o golpe decisivo na questão. 

Ali chegando, êle próprio irritado com as marchas e contramar
chas dos acontecimentos, procurou a rainha. E, pondo em cheque 
seu prestígio pessoal, dela exigiu ordens formais, que esclarecessem 
a situação : ou a negativa sem ambages ou a pronta partida da ex
pedição. 

Todos quantos estudaram êssc período da história dos descobri
mentos, proclamam que, após a entrevi. ta elo franciscano com a rai
nha, de que jamais se conheceram os detalhes, as dificuldades logo 
se aplainaram, os óbices foram arredados, as resistências vencidas, 
as bôcas maldizentes cerradas, o comentários céticos emudecidos, 
e, divulgada a vontade régia, as providências multiplicadas no sen
tido de preparar, aprestar c velejar rumo ao "mar tenebroso" a 
esquadra expedicionária, sob o comando do almirante Cristóvão Co
lombo. 

Organizada a frota, providas as caravelas dos gêneros necessá
rios à viagem, engajada a maruja, distribuídos os postos de comando, 
tudo pronto, foi ainda o padre João Pércz, já então no exercício de 
seu ministério sagra<lo, que, pregando à tripulação e exortando a 
oficialidade, paternalmente as conduziu à barra do tribunal da peni
tência, preparando-as para a jornada do desconhecido. 

A 1. 0 de Agô~to daquele ano memorável, maruja c oficiais, à 
frente o almirante, prostcrnados diante do altnr de Deus, recebernm 
das mãos trêmulas do padre franciscano a partícula imaculada, na 
qual substancialmente se contém o corpo c o sangue, a alma c divin
dade do Cristo, oculto milagrosamente sob a aparência das espécies 

2 - História dn Amêriea 
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sacramentais. E, findo o ofício, foi ainda. o humilde franciscano que, 
erguendo o braço, num gesto largo em direitura aos céus, baixou o 
sinal de Cruz sôbre a multidão ali irmanada, abençoando os que 
partiam para "arriscar a mais bela aventura, de que há notícia na 
História da Humanidade". 

Cêrca das duas horas da madrugada do dia 3 de Agôsto, Co
lombo despertou ao ôpro forte do vento. Com êle despertou tam
bém o padre João Pérez. E os dois desceram, mudos, os degraus que 
iam ter à igreja. O sacerdote paramentou-se. Subindo ao altar de 
Nossa Senhora, iniciou o ofício divino, tendo como assistente apenas 
um homem : Colombo ! Era a derradeira missa a que o Genovês 
assistia. antes da. descoberta. 

Após a mis a, uma pequena colação, durante a qual o hóspede 
fêz ao amigo suas últimas recomendações. 

Ergueram-se depois. Ergueram-se chorando. Despediram-se sob 
o império de uma profunda comoção. 

Olharam-se demoradamente. Cingiram fortemente as destras, 
numa despedida. que talvez a ambos se afigura se definitiva. Sau
daram-se uma última vez. Longamente. Fraternalmente. Como 
que para sempre. 

Onze meses, mais ou menos, decorridos ... 
Súbito uma notícia auspiciosa, correndo de bôca em bôca, célere, 

alvissareira: encheu os corações : Colombo aportara a Lisboa, anun
ciando a sua. descoberta ! 

Mais alguns dias de impaciência e nervosismo, e a 15 de Março 
uma. caravela surgindo na fímbria. do horizonte, alvoroçou a pequena 
população de' Paios. Horas depois ancorava ... 

Quando Colombo pôs o pé em terra, o primeiro amplexo que 
recebeu foi do humilde franciscano ... Foi ainda o padre João Pérez 
quem, na ermida. do alto do montí~ulo, celebrou .a missa c o !e Deum 
de ação de graças pelo bom êXJto da empresa temcrána ... -

ALCEBÍABES DELAMARE. 

• 

CAPÍTULO IV 

A CONQUISTA EUROPÉIA (continuação) 

Resumo 

Conquista do México: Fernão Cortés com 600 homens 12 
cavalos e 10 canhões, conquistou o Império asteca, de 1519 a 1522. 
l\fontc~um~ acolhera bem os aventureiros esp~nhóis mas morreu das 
~on~equênCl!l.S de pedrada quando pretendia acalmar OS espíritos dos 
md1genas revoltad~s. Guatimozim, seu sucessor, foi aprisionado e, 
algum tempo depoiS, executado. 

. _ Co~~uista do P-:ru: Francisco Pizarro, à frente de uma expe
diçao ~htar, consegwu apossar-se de Ataualpa e conquistar o im
péno mea. Teve desavenças com um auxiliar Diego de Almagro 
condenando-o à morte. ' 

Conquista do Chile.: Diego de Almagro foi o encarregado de 
bater os ll:raucanos, conqwstando-lhes as terras. Pedro Valdívia fun
dou Santmgo, em 1541. Nessa data descia o Amazonas o aventu
reiro Francisco Orellana. 

Conquista do rio da Prata: João Dias de Sólis em 1508 e 
1516 estêve na região do Rio da Prata sendo morto na :mima data 
Sebastião Cab?to visitou a mesma rdgião, em 1526, morrendo e~ 
at3;ques de índws. Tomou posse das terras para a coroa espanhola. 
F01 Pedro 1\fl'udoza que fundou o núcleo colonial de Santa Maria 
de Buenos Aires, l'm 1535. João Ayolas fundou a vila de A sunção 
à margem do rio Paraguai, em 1536. ' 

Reconhecimento da costa brasileira : D. Manoel, rei de 
Portugal, enviou duas frotas para explorar a nova tera de Cabral. 
Em 1501, reconheceu-se o litoral do Rio Grande do Norte sté o ex-
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tremo do Rio Grande do Sul, dando-se nomes aos principais acidentes 
geográficos. A segunda frota, em 1503, devia costear ma.is o Brasil 
ao sul para descobrir, no extremo sul do continente, uma passagem 
para o mar do sul (Pacífico). De ambas as expedições participou 
Américo Vespucci. 

Início da colonização no Bmsil: Com a vinda de l\fartim 
Afonso de Sousa, se deu início ao 1.0 núcleo de colonização no Brasil, 
em S. Vicente, em 1532. Pouco após, em 1534, doavam-se capitanias 
hereditárias. 

Expansão do domiuio colonial luso: Da Paraíba a Belém 
do Pará, de 1578 a 1616, procedeu-se à luta contra os piratas fran
ceses e fundaram-se núcleos de colonização nessa região. Pedro Tei
xeira, à frente de numerosa expedição, subiu o Amazonas, tomando 
posse dns terras para a coroa portuguêsa, desde 1637. 

V ocabulá1·io 

BrasHindio: índigena do Brasil, como ameríndio é o índio da 
América ; Coniv8ncia : acôrdo, consentimento ; Corsário: pirata, 
ladrão do mar; Demanda: procura; Ensejo: ocasião ; Fidalgo: 
pessoa da nobreza de um país monárquico ; Núcleo : centro, ponto ; 
Nimbo: resplendor, auréola; Resgate: compra, pagamento; Vas
salo: súdito de um soberano. 

1II A CONQUISTA DA A:\IÉRICA POR ESPANHÓIS E 
PORTUGUÉSES 

CONQUISTA DO MÉXICO 

Desenvolvimento 

17. Em suas quatro expedições, de 1492 a. 1504, 
descobrira. Cristóvão Colombo terra.s do Mar das Antilhas, 
da América Central e do norte da. América do Sul (Vene
zuela.). Da ilha de S. Domingos (Ilispa.niola), partiram 
depois bandos armados ou expedições para a. conquista de 
terras no continente americano. 

Uma delas, chefiada. por Fernão Cortés era cons
tituída por cêrca de GOO espanhóis, 12 cavalos e 10 
canhões. Desembarcados no pôrio que batizaram deVera 
Cruz, em 1519, e queimados os navios, tomaram o cami-
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Guatemozim -:- Foi o último~ imperador dos Asteca.•. Na pnrte inferior dêste mo
numento! estao os nomes de alguns heróicos guerreiros que lutaram contra 

08 Espanbóts. O quadro da base representa o supl!cio da grelha, imposto ao imperador 
por ordem de Cortés 
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nho do planalto onde se situava a capital asteca de Tenoc
tlitan. Iam precedidos do nimbo de homens extraordinários 
armados do fogo e dispondo do trovão. Bem acolhidos por 
Montezuma, imperador de então, hesitou algum tempo 
Cortés antes de lhe impor a vassalagem a Carlos V, roi ele 
Espanha e imperador da Alemanha. Sabendo, porém, 
Fernão que se aproximava outra e::qJedição chefiada por 

Fernão Cortés. 

Narváes para lhe disputar as homas da conquista, deixou, 
na cidade, contingente militar sob Pedro AI varado e mar
chou contra o competidor. Conseguiu provocar deserção 
de soldados do grupo contrário, derrotando depois a expe-
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' dição. Aumentado assim seu exército, voltou a Tenoc-
tlitan. 

Em sua ausência se haviam rebelado os índios e mes
mo apedrejado a seu imperador Montezuma causando-lhe 
a morte. Fôra substittúdo pelo genro Gu~temozim que 
dirigiu a revolta contra os emopeus, obrigando a Cortés 
e seus soldados a largarem Tenoctlitan na famosa noite 
(triste) de 30 de ju~ho de 1520. NA saida precipitada, per
deram os espanhó1s homens e armas. 

Francisco Pizzarro. 

Refazendo-se com mais soldados e com índios Tras
calanos revoltados contra.._ os astecas, enfrentou Cortés as 
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fôrças de Guatemozim que prendeu após o desbarato de 
seu exército. Ocupou Tcnoctlitan que pa sou a ser a ci
dade de México c manteve Oautcmozim seu pri ioneiro. 
Suspeitando-o de con piração contra a segurança dos 
espanhóis, o fêz executar em 1522. Morria assim o último 
imperador asteca. 

18. Conquista do Peru. -Em 1531, dava-se inicio 
à e::-..'Pcdição que poria por terra outro império do Novo 
:\1undo, o dos Inca . Chefiava-a Francisco Pizarro. Ao 
chegar ao Peru, achavam-se em rivalidade de sucessão ao 
trono os príncipes irmãos Ataualpa e Huá car. Ataualpa 
recebeu bem os expedicionário mas breve e viu atrai
çoado pelos mesmo , obrigando-o Pizarro a pagar exces
sivo resgate em ouro. Além di,so, algum tempo depois 
acusou-o de conivência no assassínio do irmão IIuáscar e, 
por isso, o condenou à morte. Passava-se isso em 1.533. 

Submetidos os inclígenas ou dispersos, fundou-se L1ma, 
1535, c di tribuíram-se terras. 

19. Conquista do Chile. - Diego de Almagro, com
panheiro de aventuras de Pizarro, recebera encargo de con
quistar terras dos araucano . No entanto, de volta de suas 
proezas, não pôde entender-se com Pizarro acêrca da di -
tribuição de terras e, revoltando-se, foi morto a mando 
do mesmo. 

Diego de Almagro fôra substituído, no Chile, por 
Pedro Valdívia que pros cguiu na conquista, contra os 
araucanos, fundando Santiago, em 1541. 

Em sua. explorações pelo norte da América do Sul, 
tiveram os espanhói ensejo de descer o rio Amazonas, 
sendo o 1. 0 a fazê-lo, o aventureiro Francisco Orellana, 
em 1541. 

20. Conquista do Rio da Prata.- Em 150 , c têve 
João Dias de Soli , em companhia de Vicente Yánez Pin
zov, no estuário do Prata, fazendo reconhecimentos. Tendo 
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voltado em 1515 e tomando po. ·c para a Espanha, aven
turou-se um tanto demais sendo morto pelos índios 
bravios da região. Em 1526 aí aporlava Seba tião Caboto 
pilôto-mor a · crvi~·o da Espanha. Tomando posse fê~ 
reconhecimento na Bacia do Rio da Prata, sendo ta~bém 
morto por ímlios. 

Dieqo de A.lmagro 

Só, porém, em 1535 se pôde fixar um núcleo colonial 
no estuário dêsse rio, com a expedição de Pedro Mendoza, 
que fundava o povoado de . Senhora de Buenos Aires. 

Molestados de contínuo pelos índios bravios das pla
nícies, tiveram os colonos de se transferir para Assunção, 



Pedro Ál•area Cabral, comandante da esquadra que descobriu o Brasil a 
22/4/1.500 
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fundada em 1536, por João de Ayolas, à margem do rio 
Paraguai. 

Pode-se constatar que, em tôrno da cidade do México, 
de Lima e de Buenos Aires, se irradiou o domínio espanhol 
no Novo Mundo. E em fins do 1. 0 século de colonizaÇão, 
do norte do México ao Sul da Argentina, tudo pertencia 
à Espanha exceto o Brasil e pouco mais. 

21. Reconhecimento do lit01·al brasileiro . ~ Des
coberto a 22 de abril de 1500, por uma frota· lusa às ordens 
de Pedro Alvares Cabral, em demanda das Índias, foi o 
Brasil visitado por duas expedições enviaJas pelo rei ven
turoso D. Manoel. A 1.", em 1501, de que participava o 
cosmógrafo Americo Vespucci, verificou o contôrno conti
nental do que parecera ser a ilha de V era Cruz. Batizou 

A SEGUNDA MISSA NO BRASIL. 

A 1.• de maio de 1500, sexta-feira, ao pé de uma grande cruz, em pequena emi
nência não longe do mar. - Quadro de Vltor lii eirelea de Lima. 
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pelos nomes do calendário católico, os diversos acidentes 
geográficos avistados. Percorreu o litoral do Rio Grande 
do Norte até quase o estuário do Prata. 

A expedição de 1503, de que participou também Amé
rica Vespucci, tinha por objetivo procurar uma saída, 
no extremo sul da América do Sul, para se ir ao mar do 
Sul em demanda do Extremo Oriente. r ão teve grandes 
resultados essa expedição. A descoberta dessa passagem 
só se realizou, .em 1520, por ocasião da 1.8 viagem de cir
cunavegação começada por Fernão de Magalhães e ter
minada por Sebastião de Elcano, de 1519 a 1522. 

22. Inicio da colonização do Brasil. - Devido à 
atração das Índias, ficou o Brasil por muitos anos aban
donado e entregue ao trato de piratas, sobretudo france es. 

Para não deixar cair o imenso país, pos e de Portugal, 
pelo tratado de Tordesilhas, às mãos de algum país euro
peu, re olveu D. João III enviar, em fins de 1530, a 1.8 

expedição colonizadora. Veio à ordens de lm'tim Afonso 
de Sousa com muitos soldados e colonos. Em janeiro de 
1532 assentava·se a 1.n vila, no Brasil, São Vicente. 

Não seria, contudo, possível colonizar tão vasta 
região com envio de uma ou outra expedição que fundasse 
vilas. Era preciso lotear o país e distribuir terras a quem 
pudesse colonizá-las. Foi o que fêz D. João III, implan
tando o regime de capitanias hereditárias desde 1534. Com 
muitos privilégios aos que a recebiam, foram doadas 15 
capitanias a 12 vassalos, geralmente fidalgos endinhei
rados. As capitanias se estendiam de Laguna ao rio 
Gurupi, atual divisa entre o Pará e o Maranhão.~ 
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Martim Afonso de Sousa. - Iniciador da colonização portuguêsa no Bra.ill, com 
a fundação de S. Vicente, em 22 de Janeiro de ló32. Donatário da capitania de 

S. Vicente. Por suas façanhas, adquiriu grande fama na India. 
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Abrangiam terras medidas,' de ponto a ponto do 
litoral, tomando-se acidentes geográficos bem fáceis de 
reconhecer e para o interior se estendiam até a linha 
demarcadora do tratado de Tordesilhas. Dessas terras, o 
donatário podia distribuir, em sesmarias, aos que pudessem 
colonizá-las. 

Vieram os donatários, pela maioria, tomar conta de 
seus feudos e procuraram assentar núcleos de colonização 
mas foram infelizes, com exceção dos das capitanias de 
S. Vicente e Pernambuco. Martim Afonso de Svusa teve 
a capitania de S. Vicente' mas não tomou conta por si, 
deixando um encarregado e o mesmo se deu com o irmão 

To1M de Sousa - Primeiro Governador 
Gera.! do Brasil, administrador talentosís
eimo e grande entusiasta da nossa terra. 

Governou de 1549-1553. 

Pero Lopes de Sousa com 
suas donatarias de Santo 
Amaro e Itamaracá. 

Uma das causas do 
malôgro das capitanias foi 
a independência em que se 
achavam umas das outras. 
Foi para corrigir essa falha 
que D. João III resolveu 
fazê-las depender de um 
govêrno central que esta
beleceu, desde 1549, na ci
dade do Salvador (Bahia). 

Como primeiro gover
nador geral do Brasil veio 
Tomé de Sousa o com êle 
vieram os primeiros 6 je
suítas para a catequese do 
silvícola, moralização dos 
colonos e instrução dos 
filh s dos mesmos. Era su

perior dessa 1." leva :o Padre Manoel da Nóbrega, bene
mérito da civilização 'brasileira pelo muito que aqui fêz. 
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Apóstolo do Brasil, verdadeiro taumaturgo em vida 
e declarado venerável pela Igreja, foi o Padre José de An
chieta que consagrou 44 anos da vida na catequese do 

Pe. Manuel da Nóbrega, (Escultura de Francisco Franco). 
- Veio ao Brasil como superior dos jesuítas que acom
panharam Tomé de Sousa. Ajudou a fundar Salvador 
e S. Paulo. Participou nas lutas contra os franceses na. 
Guanabara; Conseguiu a união entre portuguêses e 
tamoios. E uma das mais belas figuras da. colonização 

portuguêsa. no Brasil. 

indio e educação da mocidade. N obrega e Anchieta cola
boraram na fundação de S. Paulo e na defesa e fundação 
do Rio de Janeiro. 
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1416 

1487 

1492 

1494 

1498 
1500 

1519 

1532 

1534 
1535 
1549 

1554 

1637 

Sinopse Cronológica 

Fundação da Escola de Sagres, pelo Infante D. 
Henrique o Navegador. 

Descoberto o extremo sul da África por Bartolomeu 
Dias. 

Descobrimento da América por C. Colombo, a 12 de 
outubro. 

Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, a 
7 de Junho. 

Chegada de Vasco da Gama a Calicute, a 20 de maio. 
Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral 

a 22 de abril. ' 
a 1522 Primeira circunavegação mundial por Fernão 

de Magalhães c Sebastião de Elcano. 
Conquista. do Peru por Francisco Pizarro. Fundação 

de S. Vicente, a 1.• vila do Brasil. 
O Brasil dividido em capitanias. 
Fundação de B. Aires por Pedro Mendoza. 
Centralização do govêrno do Brasil em Salvador. 

Tomé de Sousa 1.0 governador geral. 
Fundação do núcleo de povoação, origem de S. Paulo, 

a 25 de janriro. 
Expedição de Pedro Teixeira pelo Amazonas acima. 

LEITURA 

P or q ue os indios desconfiavam dos brancos 

A sorte mísera dos silvícolas, já quanto ao corpo, já relativa
mente à alma, ainda piorou com a chegada dos colonos. 

"Poucos anos depois do descobrimento da América, propagou- e 
com facilidade e rapidez espantosa, a opinião de que os naturais 
de ta região não eram homens ... " 

As conseqüências de semelhante êrro foram horrorosas : era o 
meio de afugentar todos os escrúpulos dos aventureiros, que bArba
ramente escravizavam os degrudo.dos americano~. 

Qualquer pessoa podia tomá-los c servir-se d~l'S da mesma ma
neira que de um cavalo ou de um boi, feri-los, maltratá-los, matá
los . . . sem responsabilidade alguma, restituição ou ,pecado . . . 
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O bispo de Chiapas, diocese do :Méll."ico meridional, Frei Barto
lomeu de Ias Casas, varão de grande autorido.dc, afirma que os con
quistadores chcgo.ram a sustentar os seus cães com carne dos pobres 
índios, que para tal fim matavam e faziam em postas como o. qualquer 
bruto do mato. 

Foi tal a barbaridade com que os colonos tro.taram os índios infe
lizes que, dentro em poucos anos, a América Central ficou reduzida 
a um deserto ; porque, de um milhão c meio de índio , não restaram 
sequer 50 mil ... 

Horrorizado pelo procedimento de seus companheiros c compa
decido das infelizes vítimas, fr. Domingos de Bctonços, provincial 
dos dominicanos da América Ccntra11 tomou a resolução de enviar 
a Roma um seu companheiro, a fim de expor ao papa Paulo III o 
que se passava ncssM regiões c pedir uma providência que valesse 
aos infelizes índios contra a sanha de seus desumanos conquistadores. 

O papa não se demorou em dar a providência pedida e expediu 
a bula "Vcritas ipsa", 1537, concluindo dêste modo: "Em vi ta do 
que, êlc, santo Padre ... determinava e declarav:\ 1 Jr autoridade 
apostólica, que os índios eram verdadeiros homens como os mais ; 
e nüo ::;ó capazes da fé em Cristo senão propensos a ela, segundo 
chegara ao sPu conhecinwnto. E, sendo assim, tinham todo o direito 
à sua liberdade, rla qual não podiam Hem deviam st•r privados e 
tampouco do domínio do.· cus bens, scnrlo-lhcs lícito lográ-los e fol
gar com êlcs como melhor lhrs parece>'Sl', dado mesmo qur nüo esti
vr. sem ainda convertidos. 

Pelo que, o~ ditos índios c mais gent~s ~<Ó se ho.viam r!c atrair r 
convidar à fé em Cristo com a pregação do. pahvra divina e com 
o exemplo da Yida . anta; sendo írrito, vão, nulo, sem valor nem 
firmeza to<lo o obrigado em contrário do. presente determinação c 
dechro.ção apostólica." - VAsCONCgLos. 

Exercício de Recapitulação da Unidade 11 

(Capítulos IH e IV) 

A - Corrigir: 

a) Colombo estava certo de nüo ter chegado à A.~ia Oriental. 
b) O navPgantc gcnovês fêz apenas uma viag\~ID e nessa de -

cobriu a ilha de Guanaani, em U!l3. 
c) O grnndc navegantc foi brm considerado até a morte. 
d) Scbas1ião Cahoto morreu no Rio da Prata, em 15 16. 
e) Os portulanos eram fósseis da América. 
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R - Adaptar a numeração da esquerda ao correspondente 
à direita: 

(1) Diego Almagro 
(2) Guatcmozim 
(3) F. Cortés 
(4) Francisco Pizarro 
(5) Noite triste 
(6) Diego de Almagro 
(7) Pedro Mcndoza 

(8) Colombo. 

C - Completar os períodos: 

( ) Conqui tador do México. 
( ) Fêz conquistas no Chile. 
( ) 30 de junho de 1520. 
( ) Ultimo imperador astcrca. 
( ) Conqui tou o Peru. 
( ) Fundou B. Aires. 
( ) Pmprccndeu 4 viagens à Amé

rica. 
( ) Foi rival de Pizarro. 

a) O Atlintico tinha ..... que apavoravam, antes dos desco-
hrimentos do século 15. 

b) O Franciscano ..... muito encorajou a Colombo. 
c) O inca . . . . . teve que pagar pesado re. gate em ouro. 
d) São Paulo foi fundado a . .... de . . .. 
e) Guatcmozim foi o ..... dos soberanos .... 
f) Cortés impôs vassalagcm a .... 

D - Sublinhar a expressão certa: 
a) Dicgo de Almagro, Ponce de León : descobridor do Chile. 
c) Orcllana de,ceu pc•lo Amazonas, em: 15-!0, 1541, 1542. 
c) l\I. A. de Sousa, Tomé de Sou~a : fundador da vila de 

S. Vicente. 
d) Tomé de Sousa VPio ao Brasil, em: 1548, 151!), 1553. 
c) Fundação elas capitanias no Brasil: 1536, 1534, 1680. 
f) Executado por ordem de Pizarro : Ataualpa, Huáscar. 

CAPÍTULO V 

A A'\IÉRICA COLONIAL ESPANHOLA 

Resumo 

Dependência dos diversos centros de coloniznçã'> espa
nhola: Dependiam, a princípio (1503), da "Ca~a de Con1 ratación" 
em Sevilha e, depois, da do "Conselho das Índias". 

Divisões administrativas coloniais: Vice-reinos (4) i Capi
tanias gerais (4) i cabildos ou câmaras municipais onde podiam os 
'criollos" ter assento. 

"Repartimientos" : Repartirnicnto.· eram terras entregues 
para exploração sendo que "encorniencla ·" eram lotes de terras com 
índios c de que o "encomcnclcro" devia zelar, respeitando os direitos 
dos mesmos. Reduções foram ns aldeias confiadaR a mi. ~ionários 
católico . 

Vida social : Mais ou menos conservando usos c costumes da 
metrópole. A sociedade colonial admitia diRtinção de proveniência 
do indivíduo : "chapetone" o espanhol nato i "criollo" o espanhol 
nascido na América i cnfuso, zambos c mulatos, os mcst iços d branco 
com índio ou npgro. 

Cultura: O ensino primário pouco dcsclwolvido ma o secun
dário e o universitário tinham muita atração. Era dado por Orden 
ou Congregações rPlig;iosas, pelo" scnúnários c nas Universidades. 
Tiveram os colonos tipografias e jorn:tis. 

Comércio: l\Ionopolizado, quanto ao exterior, pela metrópole, 
e dificultado, no interior, pelas exigências do fisco. 

Religião: Exclu ivamcnte a católica. ARsiduidn.de aos templos 
e festas. 
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Vocabuláqo 

Auditor: juiz ele tribunal; Capitania geral: território para 
govêrno ; Circunscrição : território sôbre o qual se tem autoridade ; 
Escol: escolha, seleção; Incumbência: cargo, encargo; l.!onopo
lizar : ter privilégio de compm ou venda ; PTecedência : o ato de 
pnssar à frente de outl"os ; Ptcponderante: principal, que tem mais 
pêso; PToveniente : que vem ele algum lugar ou originário; Rural: do 
campo; T1·ânsito: pa. ·agem. 

I - O NOVO MU"'DO ESPANHOL; DIVISÃO 
AD"lNISTHATIVA 

SISTK IA COLONI \.L ESPANHOL 

Desenvolvimento 

24. Novo Mundo espanhol. - Entende-se por 
Novo Mundo Espanhol, a região das Américas, do México 
ao Prata, excetuando-se o Brasil, Guianas e pouco mais. 

Após a conquista da terra, foi preciso estabelecer-se 
um centro controlador das atividades coloniais e, para tal, 
em 1503, funcionava, em Sevilha, a "Casa de Contrata
cion" incumbida de fiscalizar tudo quanto se referisse a 
envio de navios, recebimento de mercadorias, transmissão 
de ordens e trato com as autoridades coloniais. Assentava 
tudo quanto era do interêsse da navegação: documentos, 
mapas e nomeação de pilôto-mor. Mais tarde o "Conse
lho das Índias" partilhou da::; responsabilidades do govêrno 
colonial. Nomeava autoridades, funcionários e se entendia 
com os mesmos. 

25. Administra~ão das terras.- As "encomiendas" 
Pram lotes de terras em que viviam índios, confiados aos 
que se haviam destacado nas conquistas, com a obrigação, 
porém, de zelar pelo bem dos me::;mos. "Repartimientos" 
não eram outra coisa do que repartição de terras. O indígena 
n-ão devia ser escravizado, mas receber o salário de seu 
trabalho, ser catequizado sem constrangimento. Abusos 
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quanto ao trato do índio pelo "encomendero" no que se 
refere à liberdade e ao pagamento do salário, não faltam 
na história dos primeiros séculos coloniais. Os missionários 
muito se interessaram pelo indígena, reclamando contra as 
injustiças e escravização. "Como encomiendas" podem-se 
citar as "Reduções" orientadas por missionários católicos 
franciscanos dominicanos ou jesuítas. Eram tipo de go
vêrno baseado na justiça, na liberdade e bem do índio. 
No Brasil essas reduções eram os aldeamentos. Celebri-. ' 

Esruimós 

LEGENDA 
I · I ~ce-rejno aiuVé-Ttco 

11ce -.reinado do 
1:::::::::::::'.1 How;Cnmodd 

Colonizaç4o 003 Ambiau 
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zaram-se na defesa dos direitos do indígena, entre muitos : 
o bispo de Chiapas (México) D. Bartolomeu de Las Casas 
dominicano. e o Pe. José de Anchieta, jesuita. ' 

Organização })Olítica e adminislraliva : 

26. Autoridades coloniais foram os vice-reis, no govêr
no de vastas circunscrições territoriais, chamadas os vice
-reinos. Houve quatro vice-reinos: :México ou Nova Espa
nha, o L0 estabelecido no Novo Mundo, em 1535. Abran
gia o Mérico e a América Central. O vice-reino de Nova 
Granada compreendia Venezuela, Colômbia e Equador. 
Peru formava outro com parte da Bolívia. O do Rio da 
Prata foi o último criado, abrangendo os atuais Paraguai, 
Uruguai e Argentina. Foi organizado em 1776 sendo seu 
1. 0 vice-rei D. Pedro de Zcballo.. O L0 vice-rei, na Amé
rica E panhola, foi D. Antonio l\Iendoza a quem o Mérico 
e o Peru muito devem pelo tino administrativo. Governou 
o México por 15 anos. 

Abaixo dos vice-reis, em precedência, mas com plena 
autoridade em suas circunscriçõe , estavam os capitães 
gerais. Houve 4 capitanias gerais que foram : Cuba com 
Pôrto Rico; Flórida; Venezuela (Caracas) e Chile. 

"Adelanlados" foram os primeiros conquistadores 
com plenos poderes para fazer e organizar as conqui tas. 

Audi Lores eram os membros das "audiências" ou 
tribunais superiores de justi<;n. que gozavam de muita in
dependência nos julgmnentos coloniais. Podiam até cha
mar à ordem as autoridades e mesmo os vice-reis. 

As autoridades do município se reuniam em "cabildos" 
ou câmara de que podiam participar os "criollos", ou na
turais da América, para o govêrno da vila ou cidade. 

27. Civilização colonial. - Habitavam o colonos 
em vilas ou cidades construídas à maneira de Espanha e 
com ruas regularmente traçadas. Havia casas de bastanLe 
confôrto sobretudo as de pessoas endinheiradas ou de ne-
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gociantes. Havia também palácios ou sobrados para as 
autoridades e igrejas de e tilo colonial. Os conventos tam
bém apresentavam boa aparência. Pelos arredores havia 
chácaras ou casas de campo dos mais ricos e as lavouras 
se distanciavam do centros urbanos. 

Com a convivência do índio e a introdução do escravo 
negro para a lavoura, não tardou a se dar mestiçagem de 
raças. O europeu puro (espanhol), era apelidado de "cha
petone" sendo que o filho dêle, nascido na América, já era 
"criollo". O mestiço de índio e branco era "zambo" e 
mulato, o proveniente de branco e negro. O "criollo" era 
pôsto de lado, em gero!, para os cargos superiores exercidos 
por espanhóis nato . 

Pouco de envolvida era a instrução oficial primária. 
A particular era dada em escolas mantidas em ~:,rral por 
ordens religiosas ou seminários. A in trução secundária e 
superior já era para um escol em seminário,, Universidades 
e casas de ordens religiosas. A América Espanhola teve 
a honra de estabelecer a La Universidade, do Novo Mundo, 
na ilha de Haiti, em S. Domingos, em 1538. Foi a 2.a a 
de Lima, em 1553. Os estudos nelas entro reconhecidos 
pela metrópole. Exi. tiu a imprensa desde o L 0 ·éculo colo
nial, sendo o bispo franci cano D. João Zumárraga, o in
trodutor da La tipografia, no l\iérico, para publicação de 
livros clá icos, e catecismos ou livros religioso . 

A religião católica, única admitida nas colônias espa
nholas, era praticada regularmente nos templos, em pro
cissões, romarias e para isso havia clero secular e regular 
e bispos nas principais cidades dos vice-reino . 

A economia colonial estava estorvada por direitos fis
cais sôbre a mineração e trânsito de mercadorias. O mo
nopólio do govêrno se fazia sentir no comércio com a Me
trópole, a única com que se podia ter transações. 



CAPÍTULO VI 

A AMÉRICA COLONIAL ESPANHOLA (continuação) 

Resumo 

Estuário do rio da Prata: Desde 1508, fôra visitado o estuário 
do rio da Prata mas só em 1580 se estabelecera definitivamente uma 
cidade : Santa Maria de Buenos Aires. Progredia pela agricultura 
e pceuária. A vida dos colonos, foi a princípio muito dificultada 
pela vizinhança dos índioR. 

Colônia do Sacramento: Fundada em 1680 e atacada durante 
anos pelo~ colonos de B. Airc , dl•scnvolveu-se por meio da agricul
tura e cnação de gado pelas vizinhanças. O comércio, dificultado 
às vêzes, por bloqueio marítimo dos espanhóis, teve de 'e fazer por 
estradas com o Rio Grande do Sul e S. Paulo. Isso fêz desenvolver 
o sul do Brasil, des<le Laguna. Os colonos de B. Aires fundaram 
Montevidéu em 1724. 

Missões jesuíticas do Uruguai: Desenvolveram-se sob a 
orientação espiritual dos jesuítas ao noroeste do atual do R. G. do 
Sul. Foram prósperas. Atacadas, puderam defender-se pelos índios 
qlle tiveram licença da metrópole de manter-se armados. 

Vice-reino do rio da Prata: De muita importância a situação 
d<! B. Aires para a defesa e progre. so da bacia do rio da I rata. De
pendia, contudo, do vice-reino uo Peru. Para maior eficiência de 
govêrno, foi B. Aires feita capital do novo e último vice-roino 
espanhol que abrangia os paí. c;:; atwds : Argentina, Paraguai e Uru
guai. O 1.• vice-rei, em 17iG, foi D. Pedro de Zeballos. Em fins 
do século 18 deu-se a revolta de índios sob a direção de um descendente 
de incas : Tupac Amaru. Foi em Cusco mas teve influência no 
Prata. 
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Vocabulário 

Atrito: choque, briga; Bloqueio: ato <le cercar por mar; 
Empório: eentro comcrrinl; Esluário: embocadura de um rio; 
Intensificar: aumentar; Jlercenário: PC' ·oa que recebe ordenado, 
que não tem amor excc~Hivo pelo eargo ; Rival : u.dvrrRário, êmulo. 

II- AS TERRAS PLATINAS; A COLÔNIA DO 
SACRA~IENTO E A , 11 ÕES DO URUGUAI 

Desen v oi vi meu to 

28. As terras platinas. - Conhecido desde 1508, 
o estudrio do Rio <la Prata foi por muitos anos deixado 
inabitado. Me ·mo depoi da fundação do 1.0 núcleo, em 
1535, tiveram os colonos que aban<.loná-lo, em 1;)41, trans
ferindo-se para Assunção, à margem do rio Paraguai. 

Foi só em 1580 que se assentou definitivamente o 
povoado de Buenos Aires que é atualnll'nte o maior em
pório comercial e urbano da América latina. 

A princípio, as casas foram sobretudo <.le taipa e ado
bes, cobertas de palha. O gado que . e havia introduzido, 
em 1535, já se propagara pela:> planícies de modo satisfa
tório a ponto de, desde então, servir para o comércio de 
carne c couro. Também eram numero ·os os cavalos pelas 
vizinhanças. Cada casa dispunha de quintal e pomar faci
litando relativa abundância. De ·de os primeiros tempos 
escravizaram o índio para o trabalho das propriedades 
rurais e um pouco mai' tarde já importavam o negro para 
o mesmo fim. 

A religião era ministrada pelo clero secular c obretudo 
regular em igrejas de bom gô to arquitetônico. A frcqüên
cm às mesmas era geral e a festas importantes. 

29. Colônia do Sacramento. -Enquanto Portugal 
e Espanha tiveram um mesmo soberano, o que foi de 1580 



58 IIISTÓRIA DA AMÉRICA - 2.a SÉRIE GINASIAL 

a 1640, não se dei am muitos olritos a não serem certos 
aiaqur., de pas~ag('ll1, às rpduções dos jesuítas por ban-

. deirantes paulista~. Hepmatlo, porém, que foi Portugal 
pela restauração de 1. o de dezembro de lG-lO, a favot de 
J. João IV, aumentaram o~ choque· sob1etudo desde que 
Portugal, com D. Pedro II, resolveu av:m<;at pelo sul do 
Brasil pàrn a~~egnrar-:-;e a margem e querela do Rio da 
Prata. Assim em .Janeiro de 1G80, D. Manoel Lôbo fun
dava, fronteira a Buenos Airc~, a Colônia do Sacramento. 

E~~a funda<;ão foi motivo de discórdia, entre as dua 
eoroas metropolitana~. por quase um . éculo. 

A posse dêsse núcleo não tie destinava só a pô10to mili
tar fortificado como também à colonização das tell'a" do 
atual Uruguai. 

Igreja jnuítica. - ITouve nn.s rcdu~·õeR jrsurticas, hábeis arquitetos, conforme 
vemos por ootas ru!nas na igreia de S. Miguel, nas missões do Rio Grande do Sul. 
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Com o ca ario e igreja neces árias para in. talação de 
um centro social, foram estendendo-se os colonos por qui
lômetros com a cultura de cereais c trato elo gado de modo 
que dentro de alguns anos já se intensificava o comércio 
com outros ponto do Brasil c sobretudo com o Rio de 
Janeiro. Os paulista· assegumvam reforços de que necessi
tavam. 

Planta de "Reduçõe•". 

Para facilitar o abastecimcnLo, por terra, em caso de 
bloqueio maríLimo, pelos colono c::;pnnhóis, o goYêrno do Rio 
procurou ativar o tmÇ'ado de e:-;tradas a partir de Laguna, 
extremo do Brasil então conhecido. Após a.fumlação de 
~Iontevidéu pelos Plat in o:;, em 172 J, foi f undudo pelos 
luso-bra ileiro o pôsto colonial de S. Pedro do Rio Grande, 
de modo que, em 1737, ji eram ocupadaH po·i~ões m Santa 
Catarina e Rio Grande elo Sul. 

O atual Uruguai não estava. então ocupado mas o tino 
político de Portugal não teria deixado de o conquistar no 
dccur o do tempo. 

• 
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Colonizaçl!o eoranhola 

I) Descobrimento das Filipinas. 2) Frei Cebrwn, apóstolo dos chichimecas. 
3) S. Pedro Claver, apÓstolo dos Negros 4) S. Francisco Solano. apóstolo do 
Peru. 5) Obra de arte colonial na Colômbia. 6) Atividade agrlcola nas ... Re-

duçõea jesulticas do Paraguai. 
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30. Missões do Uruguai. - Desde 1627, vindos do 
Paraguai onde haviam fundado aldeamentos de índios civi
lizados, sob o nome de Reduções, penetraram os missioná
rios jesuítas em terras do atual Estado do Rio Grande do 
Sul, na bacia do rio Uruguai onde assentaram aldeamentos 
de silvícolas que, em sua maior prosperidade, chegaram 
a contar sete aldeamentos ou povos. Todos êles levavam 
nome de um santo patrono. Viviam em regime de liber
dade controlada por leis e sob orientação moral dos missio
nários. Trabalho, descan o, culto tudo se achava regula
mentado e não se conhecia a mendicidade nem o excesso 
de riquezas. A princípio não se armavam mas em conse
qüência de ataques e sobretudo por exigências do go
vêrno que os reclamava para as lutas contra a Colônia, 
tiveram que submeter-se a serviço militar. 

Eram êsses índios homens felizes e úteis ao rei e à 
Igreja. Perseguidos, contudo, os missionários por calúnias 
de inimigos da religião e por ministros dos reis de Espanha 
que teriam lucrado mais um não ter dado crédito às mes
mas, foram, em 1767, expulsos das Reduções e estas 
confiadas a mercenários gananciosos que pouco se davam 
com o bem-estar dos índios. 

IJl - O VICE REINO DO PRATA 

31. - Devido à demora nas comunicações com a 
sede do vice-reino, em Lima, e sobretudo para acudir às 
lutas com a Colônia do Sacramento e repelir corsários 
como para promover mais fàcilmente o progresso das 
terras platinas, o govêrno espanhol resolveu desligar essas 
terras, do vice-reino do Peru, criando, em 1776, o vice
reino do Prata, que foi o último estabelecido. Abrangia 
a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Foi seu 1.0 titular, 
D. Pedro de Zeballos, que já participara das lutas contra 
os portuguêses em Colônia, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 

Durante o govêrno de um vice-rei do Prata, D. José 
de Vertiz y Salcedo, se iniciou no Peru, Cusco, um movi-
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D. Frei Bartolomeu de Las Casas, bispo de Chispas. 

monto de revolta contra os espanhóis, encabeçado por um 
descendente de Incas, Tupac Amaru. Os índios enfrenta
ram os espanhóis em vários recontros. Prêso, porém, foi 
o inca enforcado. Teve êsse levante repercussão ao norte 
da Argentina. Era um desabafo que decerto encontrou 
eco entre os "criollos". 

A:"ld:RIC.\ ('OLO:-\JAL E:-:il'AXJIOLA 63 

Arquivo da. "Casa das Índias" 

Em 1806 foram os habitantes do Rio ela Prata agre
didos por inglê es que foram repelido, . Tornaram a voltar, 
em 1809, e se ilu trou então, como chefe na defesa de Bue
nos ~res, o oficial francês D. Santiago Liniers. 

LEITURA 

Heduçõcs dos jesuíta,; no Paraguai 

O Padrrs Tccho e Charlevoix trataram com muito desenvol
vimento e documentação da qursl5o dos jesuítas nn.s Reduções do 
Paraguai. Disseram quP para aí foram ehn.madoR p<'lo bispo domi
nicano de Tucuman, D Francisco Vitória, drs(lc 15 ..J. Apelava para 
os provinciais do Peru r do Brasil, ê.,(c o Padre Anchieta, que lhes 
mandas em obreiros para a vinha. do Senhor. 

Do Peru viPram, em 15 G, dois padres c um irmão e do Brasil, 
cinco padres. 
••• ••••••••••••••••••• 'J •• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Amadurecera complel::tm(lni.c, em J G 12, o sistema dos jesuítas, 
que tem sido objeto tanto de panegíricos como de calúnias. Com a 

3 - História da América 
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experiência de seus irmãos ?o Brasil, aprov:eitarat? os criadores desta 
república (Paraguai): sabiam o que haVIam feito Nobrega e seus 
sucessores e quão tristemente se perdera o fruto de seus trabalhos, 
pelo que representaram à ?ôrte ~e Madri que b~ldll:do seria seguir 
no Paraguai a mesma carrmra. Amda quando a tirama dos europeus 
não consumisse os que pudesse escravizar e não afugentasse para as 
matas os outros, bastaria o exemplo de seus hábitos de vida pa~a 
contrabalançar tôdas as lições de religião e moralidade que os mais 
zelosos mestres pudessem dar aos índios. . 

Aqui havia inumeráveis tribos entregues aos vícios. Empreen
deram os jesuítas reduzir êstes povos sem outra arma além. do Evai?-
gelho, contanto que os deixassem seguir seus J?lanos sem. mgerênma 
de outro qualquer e contanto que aos espan_h?IS s?bre CUJ? compor
tamento nenhuma alçada podiam ter, se prOibiSse mtroduz1r-se en~re 
êles (índios). A estas condições anuiu o govêrno espanhol, e as~m 
puderam os jesuítas fundar estabelecimentos, segundo suas própnas 
idéias, de uma república perfeita. 

Questionário. - 1. Por que foi a ~ol6nia ~e B. Aires transfe
rida para Assunção 1 2. Por que progredm B. Atre~ f 3.Que r~corda 
16801 4. Como se desenvolveu Col6nia1 5. Podwm comumcar-se 
com o Brasil por terra f 6. Por que foi Col6nia atacada? 7. Que foram 
os sete Povos das ltfissões 'I 8. Como eram gove-rnados 'I 9. Qual o 
papel dos missionários 'I 10. Por que foi preciso fundar-se um vice
-reino no Prata 1 

Sinopse Cronológica 

1541 Transferência dos colonos de B. Aires para Assunção. 
1580 Segunda fundação de B. Aires. . . 
1680 Fundação da Colônia do Sacramento (1. 0 de Janeiro). 

Exercício de Recapitulação sôbre a Unidade 111 

(Capítulos V e VI) 

A - Completar: 

a) ....• foi o 2.0 fundador de B. Aires. 
b) O espanhol nato era desig~ado, às vê~es, pelo apelido 

de ..... e o seu filho, nasmdo na Aménca, por · ..... 
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c) A. . . . . foi fundada à margem . . . . . do Rio da Prata 
pelos lusos, em 16 ..... 

d) Houve ..... vice-reinos, sendo o 1. o no ..... 
e) A audiência era ..... para administrar ...•. 

B- Corrigir: 

a) "Encomienda" era t•itório da jurisdição de um vice-rei. 
b) As Reduções eram administradas por colonos ricos. 
c) Foi Pedro Mendoza que fundou a Colônia do Sacramento. 
u) Os Franciscanos tiveram a direção espiritual das Reduções 

do Paraguai. 
e) Os Povos das Missões se achavam em S. Catarina. 
f) Os lusos só pretendiam um núcleo militar no atual Uruguai. 

C - Sublinhar a expressão certa: 

a) Montevidéu, Assunção, B. Aires : capital do vice-reino 
do Prata. 

b) Criação do vice-reino do Prata : 1770, 1776, 1778. 
c) Primeiro descobridor do Rio da Prata : Caboto, Solis, 

Mendoza. 
d) Assunção fundada em : 1570, 1536, 1540. 
e) 1. o vice-rei do Prata : João de Garay, Pedro Zeballos, 

Pedro Mendoza. 
f) Cabildo foi instituição : lusa, espanhola, inglêsa. 

D - Adaptar a numeração 

(1) Terras de catequese 
sob missionários. 

à direita: 

(2) Em São Domingos. 
(3) Casa de "Contra

tacion". 
( 4) Jurisdição: de vice-rei. 

(5) Formaram o vice-reino 

( ) Centro europeu de administra
ção colonial. 

( ) Reduções. 

( ) Vice-reino. 
( ) A 1.• Universidade do Novo 

Mundo. 

do Prata. ( ) Fundada em 1680 pelos lusos. 
(6) Pedro Zeballos. ( ) Argentina, Uruguai e Para-

• guai. 
(7) "Criollo". ( ) 1.0 vice-rei do Prata. 
(8) Colônia do Sacramento. ( ) Apelido do espanhol nascido 

na América. 



CAPÍTULO VII 

A AMÉRICA COLO~IAL I GLÊSA 

Resunw 

Es tabelecimentos espanh6is : João Ponce de León descobriu 
a península da Flórida, em 1513. r'\('~~e ano, Va~co Núnez de Balb?a, 
à frente de grupo expPdicionário, avistava um oceano desconl~ectdo 
que designou de mar do Sul. Isso fazia depois de demorada vtagem 
pelo i tmo de Panamá. 

Es tabelecimentos f•·anceses: Em 1531, Jacques Cartier desco
bria terras do atual Canadá. tom:~rHlo po:< ·c das :nesmas para~ cm~oa 
de França mas êsse país não hC m\Prl'~>ou, entao, pel!l' colomzaçao. 
Em 1609. Samuel Champlain fun.da.va queb~c, capital da . ova 
França. Cavelicr ele la 'alh;_ c mls"o.ná.n~s .hvcram. o~ortumda~e 
de se embrenharem pl'la~ rC'gJOE's do J\[Jqo;rR~rpl. ~avehcr navegou o, 
rio abaL'lO, alé 0 gôlfo do l\léxi o. Fundou- e a vüa de Nova 9r1can~ 
e batizou- e a rerrião de Luisiana, <'111 homenagem a Luís XIV, r~ t 
ele França. Com"a .guerraH de Luís XI~? Luís XV, a França veto 
a perder seu domíuto do C:tnadá, l'In 1163. _ . 

Colônias Tnglêsas: W:tll<'r HnlL·igh descobriu. terras na Vu·
gínia Em Hi20 0 :\Iavflowcr lmzi:t a I .• leva de pun~anos P";,ra for
mare~ colônia . Em. nw::ulos do s(•eulo 18, as. c~lônms mglcsa~ se 
e~ tendiam pelo litoral, ela h~tia de Fu~Jdy_ às proxtmtdac~e.s da Flónda. 
Eram 13. Ocupação : agm·ultum, wdu~tna c cométclO. 

H olandeses: IIt•nr.v Hud.·on, inglê.~, a scrvi.ço da Ilolanda des
cobriu 0 rio que teve H'll nome. O.· holandeses Vl ram .cslabelec~r-sc 
dPsde 1615 e fundavam unut ::-.uva Holanda com captlal em 1\ov:a 
Amsterdão (Nova Iorque). Em l GG 1 eram desalojados de s"a colôma 
pelos vizinhos inglêses. 

6í 

Suecos: D ·de 1G29 , c e tabPleciam no Dclawan•, sem opo
sição dos vizinhos holandc-t>s. Fundamm sua colônia da Nova Suécia 
com o forte de Cri~ tina. Desavindo.· com os holandeses, êstcs c 
apossaram de suas il'rms. Em 16ü l a~ IC'tTU~ dos holande~t·s • suecos 
são doadas por Carlo~ rr ao irmão, duque de lOl"CJUC 

Vocabulário 

Anglicano: da religião oficia I inglêsa ; .1 portar: c hcgar a um 
pôrto ; Circunavcgaçrio : \ iagpm marítima <'lU tômo da tNra ; Clero 
secular: padre. dependc·utc::> de um hi-po ; Clt ro ngular: padres 
que dependem de ;;uperior('~ religio,os ; Exlt r minar : acabar com 
uma coi a ou pes oa; lrllolcrúncia : dl'feilo de quem não suporta 
os mais; Juven/a: dl'usa d~\ InOl'itlade; l'on/e de Juventa: água 
que con,crvaria a mo!'idade ; Leva : grupo de pessoa ; Objdivo : 
fim que t->C tem em vi~tn; Regalia: privilégio; Salientar: distin
guir; Soberania : domínio, mando. 

I - P!UMEJROS ESTARELECIMENT OS NA Al\tÊ RJ CA DO 
NORTE: C~(>anhóis c f ranceses 

ESTABELECI:\IENTOS DOS ESPANIIÚIS 

Desen vol vimen.lo 

32. Estabelecimenlos espanhóis. - João Ponce 
de Léon, à frente de um bando de exploradores, de cobria 
em 1513 a penin ula de Flórida. Fôra a cs a região levado 
por uma lenda que havia sôbre a exi tência de águas ma
ravilhosas, verdadeira jonle de Juvenla. ;.{ão pôde, contu
do, sustentar-se devido aos ataques dos indios. Outro tanto 
se deu com as expcdiçõc,' de Narváez, em 1328 e a de 
Fernão de oto, em 153 . :f!; te teve oportunidade de 
explorar terras do gôlfo do 1\féx:ico. 

Em 1513, Vasco N únez de Balboa havia avi tudo o 
mar do Sul, apó:'i atra\'e "ar o istmo de Panamá. Ma i tarde 
foi ês e oceano chamado de Pacifico. Era o objetivo do 
navegantes do século 16 dar com uma pa ::;agem para êsse 
oceano ou pelo nordeste da América do Norte (tentativa 
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ele inglêses) ou pelo exLremo sul da América do Sul, o que 
conseguiu a expedição de Fernão de Magalhães, navegante 
luso a serviço da Espanha, na viagem de volta à Terra, 
realizada de 1519 a 1522. 

Saíra a expedição da E panha, com 5 barco e 237 
homens e voltava um único navio "Vitória" às ordens de 
Sebastião de Elcano, carregado de especia.rias das Mo
lucas e só com 18 sobreviventes. Era a 1." circunavegação. 
O estreito descoberto, em 1520, no extremo sul da Amé
rica do Sul, conserva o nome ele seu descobridor. 

Em qualquer dessas expedições, deve-se notar, não 
deixavam de participar elementos do clero para assistência 
dos expedicionários e catequese dos índios. 

33. Estabelecimentos franceses.- Em 1534, estêve 
Jacques Cartier, a serviço de França, em terras que hoje 
são do Canadá: Terra Nova e S. Lourenço. Mas o govêrno 
francês não e interc ou então pela colonizac;ão. Só, em 
160 é que se providenciou para tomada de posse ele terras 
do rio S. Lourenço com a expedição de Samuel Champlain. 
Fundou ê te, Quebec, centro colonial, em 1609, c que haveria 
de ser a mais importante cidade do Canadá e capital da 
Nova França. Para facilitar o trabalho de colonização, 
aliaram- e os franceses aos índios Algonquin contra os 
!roque es. • 

Sob o govêrno do ministro Richelieu, ativou-se a colo
nização distribuindo-:;e terras aos que pudessem colonizá
-las e organizando-se, no reino, uma companhia de comércio 
para trato com o. colonos e para eu de envolvimento. 

No trabalho de exploração para o sul, e tornou no
tável, entre outros, o comerciante francês Robert,o Cavelier 
de la Salle que desceu pelo 1is issipi até a foz onde :;e 
veio a fundar mais tarde o núcleo da futura grp.nde cidade 
de Novo Orleans. Em suas atividades de cateque e dos 
índios, os jesuítas tiveram ensejo de explorar a me ma 
região, distinguindo-se o padre J acques Marquette. 
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Com as terras descobertas, organizou-se o grande do
j-Ínio territorial francês, estabelecendo-se os usos e costu
mes da mãe-pátria, com a lingua francesa e a religião 
católica. 

A região central imensa ela bacia do Mis ·i ipi tomou 
nome de Luisiana, em homenagem a Luí · XIV. 

Infelizmente, para a França, a guerra européias em 
que se envolveu, nos reinados de Luís XIV e XV lhe fo
ram fatais para a conservação do Canadá. A im, ~m 1713, 
o tratado de Utrccht a privava da Terra Nova, Acádia e 
de parte da península do Labrador que passavam para sua 
rival a Inglaterra. A guerra dos ete anos, de 1756 a 1763, 
pelo tratado ele Pari , lhe tirava o Canadá e a maioria das 
colônias nas Índias. 

Restava-lhe, em princípio do século 19, a Luisiana. 
No entanto, estando m guerra com a Inglaterra, o chefe 
do govêrno ele então, N apolcão Bonaparte, achou pru
dente vendê-la aos E taclos Unido . 

Na guerra colonial entre france c c inglê es, sobre
tudo na dos Sete anos, no Canadá, se tornaram ilustres os 
generais: Luís, marquês de Montcalm, pela França e James 
Wolfe, pela Inglaterra. Ambos morreram em 1759, no 
Canadá. 

II - A COLO~IZAÇÃO INGLtSA 

34. Colônias inglêsas. - Foi no reinado de Isabel 
rainha da Inglaterra, no século 16, que o navegante inglê~ 
Walter Raleigh, explorou terras no litoral da atual Vir
gínia, nome êsse dado à região em honra à soberana sol
teira. Em 1608 aportava aí a 1." leva de colonos inglêses 
dando início à colonização, em meio às maiores dificuldade~ 
sobretudo por parte dos Índio. . Salientou-se com suas 
proezas o colono J ohn Smith. 

Em 1620 chegavam, no "Mayflower", os primeiros 
puritanos, os "Pilgrim Fathers" 1 em número de uma cen-
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tena. Dirigindo-se ao litoral do nordeste, a Nova Ingla
terra, fundaram o núcleo de Plymouth, ao sudeste de Bos
ton. Vinham corridos da intolerârwia anglicana. E outras 
levas vieram atraídas pelas vantagens proporcionadas na 
nova colônia. Apesar das dificuldades dos começos, se 
desenvolveu ela a ponto de poder dizer-se que foi a l.a 
colônia permanente da Amél'ica Inglêsa. 

A nau Mayflower. 

A Pensilvânia atual teve origem com a colônia de 
William Penn, da seita dos "quakers". Fundou Filadélfia 
que devia ser, como foi seu desejo, uma cidade de irmãos. 
Portou-se com humanidade no trato com os índios. 

71 

, . . A colônia. do Maryland, assim chamada em homenagem 
~ If.L~ha catóhca Mana, espôsa de Carlos I, foi fundada por 
catóhcos com lorde Baltimore 
Jorge Calvet, em 1635. ' 

Em 1733 era fundada a 
última colônia inglêsa de 
Geórgia, assim clenomi~ada 
em honra de Jorge II, rei en
tão de Inglaterra. Em me
ados do século 18, as colônias 
inglêsas se estendiam pelo 
litoral do Atlântico desde a 
baia de Fundy, ao norte às 
proximidades ela penínsul~ ela 
Flóricla, ao sul. Eram treze 
entregando-se os colonos ao~ 
trabalhos agrícolas ao sul e 
às indústrias e comércio de 
peles ao norte. Apesar de re
conhecerem a soberania elo 

William Penn (1 644- 1718), -
Y !'i? à América. do N arte para 
fugll' à perseguição protestante 
da Inglaterra. Fundou a Pensil-

vãnia e Filadélfia, em 1676. 

.rei in~lês, tinham suas regalias de" govêrno que prezavam 
essencialmente. 

III - HOLA.J."'DESES E SUECOS 

3?. a) Holandeses.- Em 1609, o inglês HenryHudson, 
a serv1ço da Holanda, descobria o rio que lhe eleve o nome 
e as terras que conespondem ao Estado atual ele Nova 
Iorque. Vieram, cles<!e 1615, os holandeses apoiados por 
sua Companhia das Inclias e se estabeleceram fundando 
uma Nova Holanda com a capital em Nova Amsterclão 
(Nov~ Iorque). Entreg~ram-se ao comércio ativo ele pele~ 
mas tiveram desentendimentos com seus vizinhos inO'lêses 
donde se originaram lutas de competição. Afinal foram 
desapossados pelos mesmos, de sua colônia, em 1664. 

b) ~~ecos. - Com o agrado elos holandeses de quem 
seriam v1zmhos, estabeleceram-se os suecos em terras do 
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Delaware onde fundaram a colônia de Nova 8uécia com 
o forte de Cristina. Era em 1629. Em 1663, porém, foram 
suas terras tomadas pelos holandeses devido a desavenças 
por interêsses comerciais. 

Chegada de coloni•adores inglêses 

Grupo de aventureiros da Nova Inglaterra 

Com as terras tomadas aos holandeses e aos J>Uecos, 
foi presenteado o duque de Iorque, irmão do rei Carlos II. 
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Tratados de limites: Foram o de 1\Iadri e o de S. Ildefonso. 
O 1.0 , em 1750, foi influenciado por Alexandre de Gusmão, brasileiro 
secretário de D. João V. Trocava-se a Colônia pelos 7 Povos das 
Mi sões. Não se pôde executar e por isso foi substituído pelo de 
S. Ildefonso, em 1777, pelo qual Portugal perdia Colônia sem a com
pensação dos Povos do Uruguai. Em geral as fronLoiras demarcadas 
correspondiam às do século passado. 

Vocabulário 

Andes: cordilheira sul-americana; Comissário: encarregado; 
Demarcador, encarregado de traçar os limites ; Derrogar: anular, 
desmanchar; Desalojar : fazer sair; Hostilidade: ataques ; In
citar: atiçar, animar; Intempéries : condições desvantajosas de 
tempo; Jornada: expedição militar; Malgrado: a. contra-gôsto; 
Mameluco: mestiço de branco e índio; Meridiano: linha geográ
fica de pólo a pólo ; Vassalo : súdito. 

I - O BRASIL E AS COLÔNIAS LATINO-AMEIUCANAS 

LIMITES PRIMITIVOS 

Desenvolvimento 

36. - O Tratado de Tordesilhas, de 7 de junho 
f de 1494, entre Portugal e Espanha, devia regularizar as 

atividades colonizadoras do povos da Ibéria. De acôrdo 
<bom êsse Tratado, a Portugal caberiam, na América do 
?Sul, as terras que ficassem a leste do meridiano que pas
lsasse por Belém do Pará e Laguna, em Santa Catarina. 
c' No primeiro século de colonização, não hollve atritos 
aentre os colonos dos dois reinos europeus porque os espa
f nhóis não transpunham fàcilmenLe os Andes e os portu
~ guêses se contentavam com núcleos ao longo do Atlântico. 
' Quando, porém, começaram, no século 17, as incur ões dos 

colonos da Capitania de S. Vicente (S. Paulo) com ban
deiras e quando Portugal fundou uma colônia defronte de 
B. Aires, então começaram as desavenças e ataques que 
se prolongaram por muitos anos. 
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ll A EXP\:"<S\0 TEHIUTI?IH~L HO 1)0\IÍMO 
I'OHTLGl ES 

37 . Expedic;õe~ ofic·iui-.: Entrada;;. . ·o o:éculo 16, 
de de o primeiro~ anos. n munrlo <le :l\lt oridn' lcs ou cus
teadas pelas mc•smas, SC' fizNam Cllt I'UUaS partindo de ui
verSO ponto do litoral bra,ilPiro. Bntm batida. do inte
rior com o fim de dP"r·r·r índios braYio::; p:.ua o trabalho 
ela lavoura ou então pro\'o('allas por boatos de ex-istência 
de riqueza minerais. . . 

A pri~eira foi yJrovidrJ!ciada por AmérJCo Vespucc1, 
em 1503. A frente de 30 homens penetrou na rPgião de 

Exponsào 9eogràfice 
Calomzaç.io/1l()r4nect 
$fl~ .xw. comf'ÇO d11~n 

Ce~tJ/ x~e;~Í1~io 
Jn,.dJaçâuh.nd•;r»nU> 

sec x.v1 P 7WII 

~~8ivf,t!~L1~t~lJS 

1\f apa da rxpanAão oeoorájica no Brasil. 

Al\IÉR!('A COLONIAL PORTl'GUQSA 

J.avagem do ouro. - Ero. penosa a cata do ouro. Às vézes, desviavam-se rios e as 
águas eram represadas para provocar o depósito das matérias aurtferas. Representa 
a nossa figura uma lavagem de minério de ouro em Itacolomi, segundo Rugendas. 

Cabo Frio. Martim Afonso de Sousa, em 1531, ucspachou 
de Cananéia para o interior, rumo ao Paraguai, 80 homens 
armados que não voltaram. Supõe-se que foram devorados 
pelo índios carijós da região. 

Do litoral da Bahia e do Espírito Santo, partiram gru
pos armados para a caçadas de índio ou descobertas mi
net·ais, ma não ficavam estabelecidos no interior. Entre 
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outros chefes de bandos : Francisco Espinhosa, no E. 
Santo; Belchior Moréia, em demanda de pedras ver~es, 
na Bahia: Gabriel Soares de Sousa pelo mesmo motivo 
e na mesma região onde veio a falecer. 

Cam-
0 

do rio àa• Velha•. _As terras banhadas pelo rio das Velhas foram ~uito 
pcrc!rridas pelos bandeirantes. N~las se encontravf'. v~t~r" ;~;:n:,~ aJ':.::.~h~dd! 
para a agricultura e a pecuána, como se po ena 

Rugendas. 

De 1578 a 1616 realizaram-se jornadas por ord~m das 
autoridades coloniais. Estas possibilitaram a conqmsta de 
diversos pontos do litoral do ~ordeste e norte onde os c?r
sários, sobretudo franceses, tmham trato com os in~ws 
que incitavam contr~ o~ lusos. Ilustr51-ram-se, en.tre mm~os 
guerreiros lu o-bra lleiros, os valorosos M~rtiiD Soares 
Moreno Dioo-o de Campos MO{eno e J erômmo de Albu
querqu~. :E:;te é conhecido na I-Iist61:ia pátria, pelo co
gnome honroso de l\1aranhão pelo muito que f~z na ex
pulsão da colônia francesa da Ilha do Maranhao. 
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38. Expedições particulares ; Bandeiras. 
Bandeiras. - Assim se chamam as cxpediçõc , em 

ge.ral, de .caráter particular, organizadas por chefes dcste
rmdos e mflucntcs que mantinham às suas ordens com 
disciplina férrea bandos de procedência vária : europeus 
mam~lucos e índios civilizados. Seguindo roteiros fluviai~ 
ou picadas aberta nas matas, a preço ele mil dificuldades 
e arrostando os ataques de índios bravios a inclemência 
das intempéries, c carência de recur. os, chrgavam a de -
bra~ar e~tões, escavar minas e assentar arraiais junto aos 
quais fazwm suas ln.vouras ou criação de gado. 

Entre os mais ilustres : Fernão Dias Pais, à busca 
de esmeraldas, por sete anos, no sul de Minas onde veio 
a morrer, em 1 G 1. Bartolomeu Bueno da Silva, pni e filho 
os .Anhangüeras, que se internaram pela terra t1os índio~ 
g01ases, trazendo ouro e fundando núcleos coloniais · 

Bartolomeu Bueno da S11va, o Anhangüera, queima aguardente à vista dos Índios 
e ameaça-os de_,incenctiar todos os rios, se não revelarem o depósito do ouro. 

' 



Pascoal Moreira Cabral, no :\lato Grosso (Cuia~á) ; 
Antonio Rodrigues Arzão, no Rio Doce ond_e descobna ~ 
primeiro ouro, em 1693. Entre todo , o mms ?usado, fm 
Antonio Rapôso Tavares que, desde 1629, de ma às terr~s 
de Guairá e, de lG-18 a 1651, corria meio mundo sul-a~en
cano, tendo estado no Peru, hwando a mãos no PacíficO e 
voltando a S. Paulo, pelo Rio Amazona . . . 

Se o entusiasmo dos bandeirantes por um Bras1l mawr 
e mais valorizado é digno ele nplau os, não é menos ver
dade que também merecem censuras por nã_~ t~r~I? res
peitado a liberdade dos índios obretudo do Ja ClVJhza os 
em reduções pacificas. . . , 

A criação de gado, iniciada com os pnmmros nucleos 
coloniais se desenvolveu de modo notável desde o século 
17 no ~ertões do rio S. Francisco, ftmdando-se estensas 
fa~endas de pecuária no Piauí e rcgi_õcs circun~izinhas. 
Distinguiram-se, nc a fain<t, entre m:utos, o paulista ~o
mingos Jorge Velho e o no r ti ' la Dommgos Afonso Sertao. 

UI - FOHMAÇAO DE LII\IITES 

39. Dificuldades com a Colônia do Sacramento. 
Com a fundação, por ordem do rei D. ~edro II, em 1680, 
de um núcleo colonial defronte de B. Aires, começaram as 
hostilidades entre colono dos dois reinos e que se prolon-
garam por um século. . . 

I o mesmo ano do estabelecimento de Colôma, fo1 e ta 
atacada· mas ante as recbmaçõc ·de Portugal, foi devolvida 
pelo tratado 'ele 1681 que reconhecia os direitos dos portu
guêses. No entanto, de acôrdo com as relações entre ~s 
Metrópoles, davam-se ataques à Colônia que se devolvia 
após novas reclamações. . 

Para se pôr têrmo, afinal, a êsse estado d.e cmsas que 
importunava os colonos c o. mantinha em mseg~rança, 
resolveram a Metrópoles fazer um Tratado que fosse de-
finitivo. 
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A partida de uma 1110ilçllo, em 1715. -:1\Ionções eram as expediçõc• que se faziam 
de São Paulo pa•~n ~lato Grosso pelo rio Tietê e outros. A que saiu de Pôrto 

l•eliz, em I715, constava de I90 homens. 

_40. Tratados de limites : Tratado de Madri. 
Dcv1do à habilidade diplomática do anti ta Alexandre de 
Gusmão, secretário particular de D. João V os reinos da 
Ibéria firmaram o Trn.tado de Madri, em 1750. a discus-
ão do mesmo não se levou em conta o Tratado de Tor

d:silhas, pois êstc já fôra desrespeitado pela Espanha por 
nao observar _a convenção de Saragoça, ele 1529, are peito 
~; po ~e da Ilhas ::\Iolucas e por Portugal pelas conquistas 
Ja real;zadas. A. sentou-se, pois, que as terras pertenceriam 
d~ ~cordo com a ocupação, aceitando-se o principio de 
direito do "Uti possideti ". 

Por êsse _TraLaclo, Portugal cederia a Colônia à Espa
nha e entrana na posse dos Sete Povos das Missões do 
Uruguai. Quanto às demai fronteira os demarcadores 
tomariam os acidentes geográficos mai 'naturais entre a.s 
terras espanholas e o Brasil, ele sul ao extremo norte. 

Quando os dcmarcaclore , para o sul, Conde de Boba
dela, de Portugal, e o marquês ele Valdelírios, pela Espa-
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Ferntl.o Dias Pais, governo
dor das Esmeraldas (1 607-
1 681) ; devassou terras do 
Parnn.S. (1 636- 1658), Minas 
e Bahia (1674- 1681), do Rio 
Grande do' Sul· e do Urup;uai, 
prestando serviços imensos à 
obra áo desbravamento do 
Brasil e da descoberta das 

Minas. 

nha iam começar sua tarefa, exi
giram dos índios que se transfe
rissem sem perda de tempo com 
seus bens móveis para regiões dis
tantes das terras que ocupavam 
fazia um sóculo. Revoltaram-se 
êles e, malgrado as súplicas de seus 
missionários jesuítas, enfrentaram 
as tropas luso-espanholas. Como 
não fôsse possível, então, a fixação 
de fronteiras, as Metrópol resol
veram derrogar o Tratado, o que 
fizeram, ficando de novo Portugal 
com sua Colônia e a Esp:mha com 
as Missões. 

Prosseguiram as rivalidades 
entre os colonos dando-se ainda 
ataques e fazendo-se devoluções. 

4·1. Tratado de Santo Jl
defonso. Sendo rainha ele 
Portugal D. laria I e rei clP 
Espanha, Carlos III, resolveu-se 
mais uma tentativa ele solução do 
problrma difícil ela paz no Sul da 
Amórica Meridional. Para tal, fir
maram êles o Tratado de Santo 
Ildefonso pelo qual Portugal de
sistia não só da Colônia do Sacra

mento como dos Sete Povos das Missões elo Uruguai. 
Quanto ao trnçaclo da demais front'eira , ficava ?orno 
pelo Tratado de :Madri. Do extremo sul do Bras1l ao 
Amazonas fronteira com a Colômbia atual, excetuado 
no Rio Gr~nde do ui, o traçado coincidia aproximada
mente com os limites atuaiR. 

Se Portugal ppla diplomacia perdeu as Mis ões, os 
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gaúchos com seu chefe José Borges do Uanto se encarre
garam de as conquistar, em 1801. Foi facilitada tal faça
nha pelo descontentamento que lavrava entre os índios 
aldeados dirigidos então por gente mercenária desde a ex-
pulsão dos zelosos jesuítas, em 1767. ' 

LEITURA 

Tratado de Madri de 1750. - Entre D. João V, rei de Por
tugal e D. Fernando VI, rei de Espanha, foi assinado em Madri 
aos ~3 de janeiro dc.175~, o t~·atado de limites das co~quistas, qu; 
há stdo, lembra CantJllo, tndubztablemenle eltratado más proprio para 
se estabelecer una sólida y durable armonia entre las dos caronas. "0 
estudo do tratado de 1750," clissc o Barão do Rio Branco "deixa 
a mais viva c grata imprcs ão da boa fé, lealdade e grandeza de vistas 
que inspiraram êssc ajuste amigável de antigas c mesquinhas quere
las, consultando-se unicamente os princípios supcriorcR da razão e 
da justiça e as conveniências da paz e da civilização da América." 
Roberto Southey assim aprecia o tratado de 1750 : "A linguagem 
e o teor geral dêssc memorável tratado estão dando testemunho da 
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sinceridade e boa& intenções das duas côrte . Parecem, na verdade, 
os dois sobern.nos contratij.ntcs ler- e adiantado ao seu século." 

O tratado de 13 de janeiro de 1í50 foi negociado ostcn ivamcnLe 
e assinado, por parte de Portugal, por Tomás da Silva Teles, mas 
"quem de fa1o defendeu a causa dC' Portugal e t.lo Brasil e os intc
rêsses bem enLcndidos da América nesse debate foi o célebre estadista 
e diplomata brasileiro Alexandre de Gusmão." 

Alexandre de Gusmão, nast'('U em Santos, Estado de S. Paulo, 
em 1695, e por isso foi alruHhado por seus desafetos "o brasí lico". 
O embaixador Araújo Jorge ehamou-o "o aJ/1 dos diplomatas bra
sileiros". Tendo f e i to os seus cs! ut.lo primáíi.os no Colégio do jc
suitas, em SantoR, embarcou para LU;hoa para completar as huma
nidades. Aos vinte anos, Dom João V nomeou-o secretário do Em
baixador em Pari~. Conde da Hilwim Grande. Xo cinco ano~ que 
passou na França "doutorou-~l' l'l1l direito civil, romano c eclcsiá·
tico, aprimorou a sua educação polític'l e literária, afinou a sua inte
ligência lúcida, pronta l' [lent>tmute, temperada por doce ironia" . 

• • • • • • • o •••••••••• ' ••• • ••• 

A fulgurante inlcli!(e-nri>l P a huga vi.·ão do es\f'1disla brasil •iro 
revelaram-se evidentenwnt c lia ÍtlllU'a do tratr1do d 17 i)O, onde 
Alexandre de Gusmão fixou <luis prinrfpio · da mais alta importância 
para o inlerêsses do Hra~il. O prinwiro, - sobretudo, de ordem 
moral, - (por onde procurou Pll' i~olar as colônias americana das 
calamidades da guerra, mesmo na hipóte-e de lula entre as metró
poles) assim foi fixado no ar!. XXI : "Sendo a guena ocasião prin
cipal dos abusos, e motivo de c alterarem as regras mais bem con
certadas, querem Suas l'viajestudes Fidelíssima, c Católica, que se 
(o que D eus não permita) se chegasse a romper entre as duas Coroas, 
se mantenham em paz os vassal.os de ambas, estabelecidos em tôda 
a América meridional, vivendo uns c outros como ·e não houvera 
tal guerra entre o Soberanos, sem fazer-se a menor hostilidade, nem 
por si sós, nem juntos com os seus aliados". 

O outro princípio, firmado pelo ilustre diplomata brasileiro, é 
de ordem jurídica, e consistiu na &plicação do inslituto romano de 
Direito Civil uti possidetis, na órbita do Direito Público. No Pre
âmbulo do tratado de 1750, ficou assentado que, "cada parte .há de 
ficar com o que atufl,lmentc possui". O artigo III do mesmo tratado 
é uma consagração expre:;;sa do princípio do uli possidetis. 

Foi graças ao ttii possidetis, reconheódo eomo regra geral, que 
o Brasil conseguiu resolver paclficamcnte tôda as suas questõe 
de limites. 

JosÉ CARt.Os DE l\IACEDO SoARES, Fronteiras elo Brasil no Re
gime Colonial, pág. 131. 
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Qnestionát·io. - 1. Como se explica a vasÚdão do Bmsil atual f 
2: Que foram en!radas? 3 .. Que fomm jornadas? 4. Por que 0· ape
hd~ de. Maranhao a Jer6mmo. de Albuquerque? 5. Que tiveram 1e 
anosta1 os bm~de~rantes? 6. Cttar 3 dos principais. 7. Onde se des~
volveu a crzaçao de .gado? 8. Da1· do1:s nomes de organizadores de en
tradas ... 9. par a cllferença entre bandeira e entmda. 10. Da1• algumas 
consequêncws d~s bandeiras. 11. Quando e por ordem de quem se 
fundou a C?olô~ta do Sacramento 'I .12. Qual a importdncia do Tra
tado de Lisboa 'I 13. Durarm:n mmto as hostilidades entre Portugal 
e Espanha por causa da Colôma 1 14. Que exigia o Tratado de 1J1. adri 1 
15. Po1· que se 1·evogou êsse Tmtado 'l 16. Que se combinava pelo Tra
tado de S. llde.fonso? 17. Então não foram anexadas as Missões a 
Portug~l7_ 18. Que culpa tiveram os jeS?.títas na resistência dos índios 
das MISSoes ~ 19. Qual o .papel de Alexandre de Gt~smao no I. o Tra
tado r 20. Em que d1jenam os limites combinados com os altwis? 

Sinopse Cronológica 

1531 Entrada cnviat.la por M. A. de Sousa. 
l~9l Entrada de Gabriel S. de Sousa, na Bahia. 
1648 a 1651 Granel? eÀ']JCdição de Antônio R. Tavares. 
1674 a 1681 Bandetra de Fernão Dias Pais ao sul de Minas 
1680 Fundação da Colônia do Sacramento. · 
1681 Tratado de Lisboa que reconhecia os direitos de 

Portugal. 
1750 Tratado de ~m!tc , de Madri (13 de janeiro). 
1777 Traía~o de liiDJtcs, .de. S. Ildefonso (1. 0 de outubro). 
1801 ConquiSta por braslleuos, dos Povos das Missões. 

Exercício de Recapitulação sôbre a Unidade V 
(Capítulo VIII) 

A - Corrigir: 

. .a) No Lo século de colonização, os portuguêscs já haviam 
atmgtdo os Andes. 

b) As Band?iras se .iniciaram no século 16 c a de Bartolomeu 
B. da Silva esteve no E. Santo. 

c) A._ R. Tavares foi criador de gado no Piauí. 
d) N ao há diferença entre Bandeira e entrada. 

• 



• 
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e) O Tratado de Lisboa, de 1685, não reconheceu os direitos 
de Portugal sôbre Colônia . 

B- Completar: 

a) Domingos Jorge Velho foi ao ..... do Brasil onde teve ..... 
no Piauí. 

b) O Tratado de ..... foi mais vantajoso a Portugal do que 
o de ..... 

c) As lutas por causa de ..... duraram quase ..... 
d) O caçador das e meralda foi . . . . 
e) M. A. de Sou a enviou de . . . . . uma expectição de 80 

homens, que ..... 
f) O Anhangüera foram ..... e ..... que estiveram em ..... 

C- Ajustar a numeração à dir·eita: 

(1) 1750. 
(2) A Colônia e as Missões. 
(3) Os 7 Povos foram 

conquistados por. 
(4) 7 de jw1ho de 1491. 
(5) 1.0 de outubro de 1777. 

(6) Alexandre de Gusmão 

( ) Tratado de Tordesilhas. 
( ) Tratado de Madri. 

( ) Perctida em 1777. 
( ) J. Borges do Cauto. 
( ) Principal agenciador do Tra

tado de Madri. 
( ) Tratado de S. Ildefon o. 

D -Sublinhar o clernento certo: 

a) Bandeira a Goiás : de Bartolomeu B. da Silva, d Fernão 
Dias. 

b) A. R. Tavares, A. R. Arzão : Grande excursionista de 
1648 a 1651. 

c) D. J. Velho, D. A. Sertão: de S. Paulo. 
d) As Missões do Uruguai : dos jesuítas, dos franciscanos, 

dos benectitinos. 
e) Entradas, Bandeiras : Do século 16. 
f) Expansão do Brasil, mais população : Conseqüência prin

cipal das Bandeiras. 

CAPÍTULO IX 

OS ESTADOS UNIDOS 

Resumo 

Desenvolvimento político : As treze colônias ingl~as da 
América do Ioz·te estavam no gôzo de regalias políticas -- assem
bléias que votavam impostos i governadores ou eleitos ou de nomea
ção rea.I i câmaras mwlicipais. 

Desenvolvimento econômico : Agricultura nas colônias do 
sul e indústria e comércio ao norte. A Inglaterra mantinha o mono
pólio do comércio exterior. Introduziu-se a escravidão africana. 

Desenvolvimento intelectual : Os colonos da ova Ingla
terra (Nordeste) desenvolveram a instrução mais do que os do sul: 
Escolas e Universidades. A 1.• Universidade foi criada com o colé
gio de Harvard, perto de Boston, em Cambridge. No século 18 
havia jornais e tipografias. Nomes de alta cultura: Washington 
B. Franklin, T. Jefferson. ' 

Desenvolvimento religioso : Estabeleceram-se várias seitas 
protestantes: "quakers", batistas, metoctistas, puritanos, com tem
plos freqüentados e apêgo à Bíblia. Poucos os católicos mas práticos. 

A Questão dos impostos : Os colonos eram leais ao govêmo 
da Metrópole. Entre as regalias usufruídas, havia a de não serem 
taxados de impostos pela metrópole. Recusaram-se a pagá-los quando 
a Inglaterra começou a taxá-los, no século 18. 

Primeiros atritos com a Metrópole : A Inglaterra, manteve 
o imposto do chá. Reagiram os colonos. Enviadas tropas de refôrço 
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pela. Metrópole, reuniram-se os colonos em Filadélfia para assentar 
medidas de defesa. 

Luta aberta : Enfrentaram os colonos as tropas inglêsas. Sob 
a. chefia. de Jorge Washington, os voluntári?s coloniais contara~ com a 
ajuda de estrangeiros e depois com os auxilios d~ F1:_ança. Bat~~os em 
Saratoga t: Trenton, tiveram que render-se os mgleses em ~o1kt?wn. 
A Inglaterra, pelo tratado de Versalhes, de ~ 783, reconhema a !~?e
pendência das colônias, proclamada a. 4 de JUlho de 1776, em l•Ila.-
délfia. 

Jorge Washington: Foi o generalíssimo das ca~panh~ da 
Independência, conseguindo depois l~v!!:r _!lS 13 cx-colôm~s a. u~1r-se 
em República federativa., pela eons~1Lmçao de 1787. Fm o 1. pre
sidente da República., sendo reeleito (1789 a 1797). Recusou-se, 
contudo, a uma. segunda reeleição. 

Vocabulário 

Assembléia : reunião, ajuntamento, congresso_; Boicote: r~
cusa de relações comerciais ; Deficibtcia : falha ; . D~ploma"3· : hábJl 
no trato politico; Fisco: impostos i 1\fedwçã_o, !nterven9ao ;_ Pro-_ 
porcionar : dar, apresentar ; . Supnr : subst1tmr ; Unwerstdade . 
agrupamento de escolas supenores. 

I - AS COLÔNIAS INGLÍSAS E SEU DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 

Desenvolvimento 

42. - a) Em meados do século 18, a m~ioria da 13 
Colônias inglêsas da América do Norte h~vw:m passado 
para a coroa. Era, portanto, o soberano mgles que lhes 
nomeava o governador, seu representante_. No en~anto, 
Connecticut, Maryland e Rhode-Island amda elegiam o 
seu governador. , . . . 

Em tôdas as colônias havia uma assemblew legislativa 
para a votação de impostos e outras medid~s admini tra
tivas. O governador dispunha de conselheiro . 

b) Agricultura e indústria. - Os colono se entre
gavam aos trabalhos agrícolas sobretudo no sul ao passo 
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que no norte, sendo menos propícias as condiçõe para a 
lavoura, c dedicavam aos trabalhos industriais e me mo 
à caça de animais de pele aprovcitável. Para suprir à de
ficiência de braços para a lavoura, introduziu-se a escra
vatura negra nas regiões do sul onde se entregavam ao comér
cio negreiro muitos do proprielários de navios do norte. 

As coldnias inolesas da América. 

c) Instrução e educa~ão . - Ciosos da formação 
dos filhos, os colonos da Nova Inglaterra ( ordcsLe), desde 
os primeiros anos, abriram escolas c houve mesmo colégio 
e rúvcrsidadc ·. A sua l.a Universidade remonta ao ano 
de 1638, com a fundat;ão do colégio de Harvard, em Caro
bridge, perto de Boston. Foi-lhe dado ês e nome em ho
menagem a seu grande benfeitor IIarvard. Também se 
abriram tipografias e se publicaram jornais. Isso explica 
o grande número de pes oas cultas já na época da Inde-
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pendência, tais : Jorge Washington, Benjamin Franklin, 
J ohn Adams, Thomas Jefferson. 

Reli!rião. - Havia numerosas seitas protestantes : 
"Quaker;,', batistas, puritanos, metodistas. . F.reqüenta
vam os templos, respeitavam o desca~s~ dommiCal, e so
bretudo se apegavam à leitura da B1bha. Eram poucos 
os católicos mas unidos e práticos. 

11 - A GUERRA DA INDEPEND:tNCIA 

A QUESTÃO DOS IMPOSTOS 

43.- a) Durante o período colonial, mostraram-se os 
colonos inglêses leais ao rei, combatendo por êle nas guer
ras colonias sobretudo no Canadá, durante a guerra eu
ropéia dos S~te Anos. Não levavam a mal n~o serem repre
sentados no Parlamento da Me~rópole. ~ms em seu go
vêrno colonial tinham as regahas suf~ctent~s para seu 
bem-estar e progresso. Entretanto se msurgn·am contra 
as exigências do fisco inglês. 

Forte colonial inglês na América. 
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Após numerosas campanhas militares da Metrópole, 
no século 18, as finanças inglêsas precisavam de fontes de 
rendas e então se lembrou o govêrno da Metrópole das 
colônias para taxá-las com impostos sôbre papéis oficiais, 
desde 1765. Reclamaram os colonos e foram atendidos 
nisso, mas a Metrópole manteve o imposto sôbre o chá 
artigo de tanto consumo nas colônias. A<:, im procedia ~ 
govêrno inglês para que as colônias tivessem em mente que 
dependiam da Inglaterra. 

Então se desenvolveu forbj:l campanha de boicote ao 
artigo inglês, encabcçada pelo patriota Patrick Henry. 

b) Primeiros atritos. - Em 1773 dava-se, em Bos
ton, um incidente desagradável. Foram atiradas ao mar, 
em Boston, 340 caixas de chá. Diziam até que colonos, 
disfarçados de índios, o haviam feito. Em previ::,ão, pois, 
de outros atritos que não deixariam de dar-se VÍ::,to a exal
tação de espirito do povo, o govêrno da Metrópole enviou 
a Boston um refôrço de tropas. 

A fim de se combinarem medidas contra as ameaças 
das tropas inglê as, reuniram-se representantes das colô
nias, pela primeira vez, em Filadélfia, em 1774. Entre 
outras determinações, assentou-se bem claro, para o co
nhecimento do rei, a declaração dos direitos dos colonos a 
respeito de impostos. 

A luta aberta : O primeiro choque na guerra 
pela Independência se deu a 19 de abril de 1775 em 
Lexington. A 4 de julho de 1776, em um s:gun
do Congresso das colônias americanas, em Filadélfia, 
fêz-se a declaração dos direitos do Homem, e lavrou 
Thomas J eff01·son a ata da Independência das Colô
nias inglêsas da América do Norte. Participaram dêsse 
Congresso homens de alta cultura e, entre outros, 
Jorge Washington. Por insistência dos congressistas, 
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aceitou a incumbência de diógir a guerra dos colonos 
contra a Metrópole. 

Jorge Washington (1 732-1 799).- O mais 
eminente estadista entre os flllldadores da 
república dos Estados Unidos da Amé1·ica 
do Norte e seu primeiro presidente durante 
8 anos. Foi caráter leal e nobre, que honra 

a Humanidade. 

Essa guerra se desen
rolou em condições desi
guais de pr aro militâr 
e de recursos. Com efeito, 
os americano eram volun
tários, na maioria, e dis
punham de recursos limi
tados ao passo que os 
inglêses contavam com 
batalhões aguerridos e 
sobretudo com recursos ele 
guerra e e quadras. 

Jorge Washington foi 
a alma dessa luta pela 
emancipação, despertando 
a simpatia de voluntários 
estrangeiros entre os quais 
o marquês de La Fayette, 
francês, e o futuro herói 
ela Polônia Tadeu Kosci
usko, ajudante de ordens 
de Washington. 

Entre vários encontros com as fôrças inglêsas, ven
ceram os americanos em Trenton c Sara toga, em 1777. A 
batalha ele Yorktown, em 1781, foi uma vitória decisiva 
dos colonos. Desde 1778 a França declarara guerra à In
glaterra o que ajudou bastante os americanos visto que 
as esquadras dêsses dois países se combateram nos mares 
e puderam a sim os americanos receber mais auxílio de fora. 

Pela habilidade diplomática de Benjamin Franklin, 
junto ao govêrno francês, em Paris, assinou-se, em 1783, 
o Tratado de V ersalhes que reconhecia a Independência 
das colônias inglêsas. Essa Independência, porém, não era 
para um país que ainda não se constituíra. 
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III - FORMAÇÃO DA UNIÃO NORTE-AMERICANA 

44. A~ão de Jorge Washington. - O mais difícil, 
porém, não fôra a guerra mas a formação de uma só nação. 
Com diplomacia e muita paciência, conseguiu o grande 
patriota J orgc Washington que se convocasse uma Assem
bléia Constituinte onde foi votada uma Constituição e 
aceita pela maioria das ex-colônias, em 1787. É essa a 
atual Constituição elos Estados Unidos com emendas que 
se introduziram no decurso elos anos. Formava-se assim 
uma Nação em base ele federação de 13 Estados autônomos. 
Em 1789 foi escolhido o 1. 0 Presidente da Federação. Foi 
Jorge Washington que, reeleito, em 1793, não aceitou uma 
segunda reeleição. Tal costume de não-reeleição vigorou 
até a presidência de Franklin Delano Roosevelt, que foi 
reeleito por três vêzes. 

Do herói americano da Independência, disse J ohn 
Marshall : Foi o primeiro na paz ; o primeiro, na gueda 
e ainda o primeiro, na grata tecorclação da Pátria. 

LEITURA 

O papel preponderante de um grande herói nacional 

Em breve todos puderam ver com que acêrto fôra escolhido o 
comandante-chefe. Washington regularizou o alistamento conseguiu 
ter t~as fileiras muitos veteranos, deu impulso ao fabrico de armas e 
muruções, e estabeleceu um campo entrincheirado ele 5 mil homens 
em Nova Iorque. Já não era possível conter o movimento emanci
pador. ~ Çar.olina do Nort~ de.cla.ra:ra-se independente, depois da 
derrota mflingtda ao general mgles Clinton em Moore's Crook (feve
reiro de 1776). Haviam sido expulsos muitos governadores reais e 
derrubada a estátua de bronze levantada em Nova Iorque em honra 
de J 9rge III. 

Na se~são ?e 7 de junho de 1776, o deputado Ricardo Henrique 
Lee, de Vu·!?líma, apresentava, no Congresso, uma proposta decla
rando que as colônias unidas eram, e tinham o direito ele ser Estados 
livres e independentes. Aceita essa proposta, foi, a 4 de julho elo 
mesmo ano, declarada a Independência, escrita. por T. Jefferson, e 
acolhida pela assembléia com entusiasmo delirante. Essa declaração 

4 - História da Amárica 
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era precedida de um preâmbulo, ('Rpéeit' cit' Pxposição filos6fica, acêrcn. 
elos direitos do Homem c dos princípios urlivcr~ai~ ôbrc que devia 
assentar a constituição do: Estado·. Eslava aí parlicuhumt•nlc l'X

prcsso que todos o~ honwn · nnHrcm iJ.?;uaiR <' · rc~, c que nenhum 
govêrno deve cxi:;tir ·eniio pelo t•on~Pntimrnlo dos govpmadoH c por 
sua única vontade. 

A guerra foi longa P difíc·il. Os americanos não tinham govêrno 
crnlral. O Congrr. so em o laço que unia os Estados entre ~i mas 
não havia poderes para dar orclrns ao· governos autônomos dos treze 
Estados ; além disso, nem todos o: americano concordavam com a 
proclamação da Indcprndênci1~. ~os Estados do centro, sobretudo, 
os comerciantes, o. grandes proprit'lários eram I alistaB, i to é, parti
dários da fidelidade à Inglaterra. Além de tudo isso, lutava-. c com 
grandes dificuldades matcriaiH. 

Xo entanto, os partidários da Independência da América t.ive
ram por si \Vashinglon, a imrn:;idad(• do país, a falta de boas estrada ·, 
de ponte no· numero. o rio&, ;_. enormes florestas, c o auxílio da 
França. 

Qucs lio o á rio . - 1. Que esp(cie de govêrno havia entre os colonos 
anglo-americanos I 2. Qual a sua ocupação l 3. Onde se desenvolvia 
particularmente a escravidão negra I .J. Por que eram industriais 
sobretudo os do norte f 5. Como se desenvolveu a instrução nos tempos 
coloniais/ 6. Qual a 1.• Universidade norte-americana? 7. !louve 
únprensa nas col6nias I 8. Cita1· nomes de pessoas cultas. O. Que 
seitas protestantes existiam? 1 O. Qual seu aprêço pela B!blia I 11. Por 
que a metrópole resolveu taxá-los, desde 1765 f 12. Por que se recu
saram a pagar os impostos 1 13. Que se deu com caixas de chá? 14. 
Quantas reuniões se deram em Filadélfia e em que anos r 15. Qual 
a imporUincia do Congresso de 17761 16. Que se passou em 1777 entre 
americanos e inglêses '/ 17. Que recorda, na guerra, a data de 1781 ? 
18. Quando se deu o reconhecimento da Independência das col6nias '/ 
19. Qual o verdadeiro orientador da guerra pela I ndependên<:ia t 20. 
Que escreveu l1I arshall de 11' ashinglon .' 

OS ESTADOS UNIDOS 

Si nopse Cron ológica 

Hi38 Criação do 1. 0 colégio, origem da 1.• Univ rsicladr ame-
ricana, em Cambridgc. 

1765 Primeira taxação de colono. aml'rirano . 
1774 1.° Congr('S o colonial, rm ft'iladélfia. 
1776 2.° Congresso, em Filadélfia, r declaração da Tndcpl'n

clênria, a 4 dr julho. 
17 l Ren<lição dos inglêses aos americanos, em Yorktown. 
1783 lteconhcciml'rlto da Independência norte-americana, a 

3 dr sl'!Pmbro. 
1787 Aceitação j)<'la colônia am ricana. da ons!iluição. 
178!) a 17!)7 Presidência de Jorge Wa hingl n. 

Exer cício de R ecapi tulação da Unidade VI 

(Capitulo IX) 

A - Co m ple ta r : 
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a) AntrR ela guerra da Independência, havia ..... colônias 
inglê..,;as, da bafa de . . . . . às proximidades de ..... 

h) O marquês de ..... e o polonês ..... ~e alistaram no exér
cito de ..... 

c) A batalha de ..... e a rendição inglêsa em ..... foram 
as maiore vitórias do Americanos. 

cl) A agricultura colonial se fazia obrct udo no ..... e a in-
dú. tria ocupava ..... . 

c) A escravidão S<' ele envolvia no ..... 
f) A educação estava mais dcsrnvolvida no ..... que chegou 

a ter a ..... Universidade americana. 

B - (',o!Tigir: 

a) Os rolonoR da .\mérica Inglêsa recusaram- c a pagar a im-
postos à :'llctrópole por não terem recurso . 

b) A declaração da Independência foi em 1770. 
c) Para a nião da ex-Colônias, \Yashinglon não fêz esforços. 
d) Washington aceitou a 2.• reeleição. 
e) Os colonos americanos não tiveram imprensa. 
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C- Adaptar a numeração à direita: 

(1) 1774 
(2) Promulgação da Consti-

tuição 
(3) 1780 a 1797. 

(4) 1777. 
(5) 1783. 
(6) AB 13 colônias. 
(7) T. Kosciu ko. 
(8) Marquês de La Fayctte. 

(9) Grande diplomata norte-
americano. 

( ) Batalha de aratoga. 
( ) Reconhecimento da Inde

pendência. 
( ) Primeiro Congresso em Fi-

ladélfia. 
( ) Pre idência de Washington. 
( ) 1787. 
( ) Volwltário francês. 
( ) B. Franklin. 
( ) Estendiam-se da baía de 

Fundy à Flórida. 
( ) Voluntário polonês. 

D- S ublin h ar o elemento certo: 

a) Jefferson, Washington : lavrou a ata da lndcpendên ·ia. 
b) Preparados, não preparados: para a guerra da Ind •pen

dência, os colonos da América lnglêsa. 
c) Jorge Washington, B. Franklin: 1.• prcs. dos Est. Unidos. 
d) 1.• taxação de impo tos sôbrc o colonos da América 

inglêsa : 1763, 1765 c 1773. 
e) Declaração da Independência dos E. Unidos : 1776, 1777, 

1780. 
f) Regime de govêrno adotado : monarquia, república uni-

tária, república federativa. 

CAPÍTULO X 

A AMÉRICA ESPA~IIOLA 

Resumo 

· População, instl·uo;ão e comércio: Ao iniciar-se o século 10 
a população da Améric:J. espanhola em de cêrca ele lG milhõesrlosquai~ 
5 milhõt•s eram de espanhóis natos . . \o filhos de curopeuq n~~<'idos 
na América, dava-se o apelido de "criollos". Apesar de pouc'J desen
volvida a instrução primária, os estudos ;;ccund:irios c universitários 
eram freqüenta.dos. Houve tipografia~. O comércio estava ·ubor
dinado ao monopólio do govêrno. 

Causas dos mo\imcntos pela Indcpcndênciu: :\fuito in
fluenciaram as doutrinas politica.· c econômicas de escritor s euro
peus do século 18 : Rousscau, 1\íontc:-:quicu. 

As dificuldades criadas por l\ apolt>ão ao govêrno e ·panhol faci
litaram aos americanos as luLas que tiveram com as tropas espanholas. 

Napoleão Bonapartc c a Espanha: Por cau~a da intervenção 
de Napole.iio em questões internas da côrte c!<panhola, veio a Espanha 
a ser confmda ao mano de Napoleão, Jotié BonaparLc. Assim já não 
podia a Metrópole assegurar reforço de tropas às colônias. 

Precm·sores da Independência: Dentre os qu<' muito f~zcram 
pela Independência de suas terras sem a conseguirem, notam-se : Pa
dre l\Iigucl Hidalgo, no !\léxico ; Francisco :O.Iiranda, na Venezuela ; 
José Artigas, no Uruguai; Bernardo O'IIiggins, no Chile. 

Libertadores: Sobressaíram-se particularmente: Simón Bo
lívar, ao norte da América do Sul (Venezuela, Colômbia, Equador 
e Peru); Jo é de San l\Iartin, na Argentina e no Chile, iniciando a 
libertação do Peru ; Agostinho de Itúrbide, no México. 

• 
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Caw ilhis m o: Caudi lhos houw l'm todos os pabcs libertados 
do jugo <'spunhol. Compct iç-ilo cl<'S<•nfreada a g gar posiÇÕl'S de 
mando. C'e lrhrizarnm-se, na .\rgrntinu, João ~[anorl dl' Tl osas; 
no C"ru!!;uai, ~[an o<·l Oribt'; no ~[6xiro 13Ptli o Juár<'z. 

Vocabulário 

A mu·quizat·: pôr desor.lem ; C'ons11ltivo : para rem e lho ; 
Cognominado: apelidado; IJ!•gladiar: lutar, c·ombatcr; /Jesalinos: 
desentendimentos, loueuraH ; Dtfmulido : espalhado ; Economi.~ta : 
rntendiclo cm questões de pt·oduç·iio C' distribuiç-ão dr hens; i ll.~llr
gido: rrvolt:ulo ; Orr;ar, <·nl('ttltr, avaliar ; Prc1·ursor, que pre<"cde, 
que vem antes ; Teatro, lu!!;:lr onde sr pa,;sa a lgum fato ; onde se 
rcprc>ent:l algo. 

1 - \NTECEDENTES IH E:\IA1 CIPAÇÃO I~OLÍTIC\ 

Desenvolvimento 

45. Ao iniciar-se o século 19, a população da Amé
rica Er;panhola orçava por uns l G milhões clf' habitant.cs 
dos quais cinco de nü::;cidos na E ·panha. 

Cultura e comércio. - .\ inHtruc;ão primária não 
eslava difundida sendo que a ·ccLtndária c superior em de 
poucos que a podiam freqüentar em colégios mantido. por 
part icularc e 'Obrcl udo pelas ordens religiosas bem como 
nos seminários e em algumas 1Jni,·ersidade · coloniai, re
conhecidas pela Metrópole. Podia-se também ir cursar a 
e colas ·uperiore da Espanha ou de outros países euro
peus. 

O <'Omércio, difieultudo internamente pdas exigências 
do fisco, ainda era mon opolizado pela Espanha quanto ao 
externo. 

Causas dos 1novimentos para a Independência. 
Yári a::; foram as cau ·a , que, no éculo 18 e princípios do 
·éculo 19, facilitaram a consecuc;ão da emancipação. Ent re 
outras, foram as idéias desenvolvidas em livro::; por filó
. ofos c economistas do ·éculo 1 e que eram do conheci
mento de muitas pes::;oa::; cultas, da::; .\méricas. J. J. RouH
'eau ~Iontesquicu, 'miLh e alguns mais e timulavam o 
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"criollo;;" patriotas, na aplicac;ão de :lHlH teoria econômi
ca c poliliraH. Outra causa fo i o exemplo l ~s colonos 
inCT \ê'f'S da Améri('a do Xorte que, ap<'>' lut a rcnh1da <·ontra 
a ~Ietrópok, h·tviam ron:-;cguido n cmancir?ac;ão. 1~ uma 
da::; mais favoníxeis [oram o· apuros em que []('Oll o re1 c::;pa
nhol, desde l O , pam zelar por ·uns colônias americanas. 

Napoleão Bona
parte a E panha. 

- Em Franç·a, U<'sdc 
1789, se ha \'i rt reuni
do, f'm Y rrsalhf'H, pa.·
sando depois a PnriH, 
uma Assembléia epr
nas consullü•a ma~ que 
não tardou em anar
quizar- e chegando a 
votar a mor I f' do 
rei Lúb X VI, h:wrn
clo já prorlnmatlo a 
repúhli c a, em 1792. 
D ando consl i tuic:õc · 
ao país, não melho
rou a con li<;ão do 
povo; pelo contrário, 
inundou a nação de 

· d Napole•io (1 7f>!l-1 821 ). Natural d<• Ajário, 
sangue, pcrscgutn O Çórse""· sep;uiu a eurreim m ili ttu· onde bn
atrozmenLe a religião lhou de modo extraordinnrio. onquisto':' a 

Europa., awno~ a In~latrrra. Esta orga.mzou 
católica. Revol lados contra Napoleão numero'"" cnmptlnhas. J'or 

a' VJ.St" elo de atillOS fim. Napoleão foi vencido. Os lnglêse" deoter-
CAI raram-no pa.ra Santa llelenu., onde morreu em 

do s revolucionário· 1821. 

fráncese ', sobretudo . 
apó o a. sassínio do rei, os po,·o::; da Europa se untram para 
guerrear a Franc;a que invadiram, m<ts enlão se 
revelaram chrfes de valor c entre êlcs um tenente de 
artilharia, a princípio, c qur ràpichmentc chqwu a general 
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por suas vitórias. Era êle Napoleão Bonaparte, de modesta 
família da ilha de Córsega. 

Em 1799, veio a ocupar o principal cargo de go
vêrno. Derrotando os inimigos de seu país, foi aclamado, 
coroando-se imperador, em 1804, sob o nome de Napoleão I. 
Após grandes vitórias, pas ou a dispor dos nos da Eu
ropa a favor de irmãos, parentes e amigos. E a Espanha foi 
uma de suas vítimas, poi levou o rei a ceder-lhe a coroa para 
um irmão de nome José Bonaparte. O povo se insurgiu 
ma foi mantido em sujeição pelas tropas do déspota, até 
1814. 

Eis a causa que mais facilitou as lutas dos colonos 
hispano-americanos em seu anseio de emancipação, pois 
a Metrópole, em mãos dos franceses, não podia enviar 
tropas para reforçar as que lutavam nas diversas regiões 

contra os insurgidos. 

li - AÇÃO DOS PRECUR
SORES E DOS LI
BERTADORES 

PRECURSORES 

46. Denominam-se 
Precursores, no movi
mento de emancipação das 
colônias hispano-america
nas, os patriotas que lan
çaram o primeiro brado 
pela Independência mas 
que não conseguiram rea
lizar seu ideal apesar do. 
sacrifícios feitos. 

Migv.el Hidaluo )/ Casti/lo ( 1753-1811 ). Entre outro ' no J\1é
-Cura da aldeia de Dolores. Encabeçou xico~. está o padre Miguel 
o movimento insurrecional, no ~1éxico, II'd 1 C 11 á 
contra a Espanha. Foi mal sucedido, l a go Y asti O, p rOCO 

sendo ruzilndo. de Dolores que, em 1810, 
à frente de um exército de voluntários, conseguiu, com a 
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Palácio colonial do govêrno do México. 

proclamação da Independência de sua terra, algumas vitó
rias sôbro as fôrças espanholas. Traído, porém, foi entre
gue aos espanhóis que o fuzilaram. Outro padre que o 
quis imitar, teve a mesma sorte. Na Venezuela, Fran
cisco Miranda, em 1810, igualmente se insurgiu contra o 
domínio colonial e teve encontros com tropas da Metró
pole mas caiu às mãos dos inimigos, sendo enviado à Es
panha onde faleceu. No Chile, se ilustraram dos primei
ros, Bernardo O'Higgins e José Carrera que tiveram de 
exilar-se. No Uruguai, José Gervásio Artigas procurou 
libertar a terra sem o conseguir. 

47. Libertadores : Simón Bolivar. - Mais feliz 
foi, entre outros, o grande patriota Sirnón Bolívar ~ de 
Caracas, e que fôra soldado de Miranda. Insurgiu-se por 
sua vez contra o colonialismo da Metrópole e à frente de 
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Simón Bol!var (17 3- 1830). -
General e e~tadi~tn, nnsriclo em 
Caracas ; libertou da Rujeiçi1o 
espanhola n. Venezuela r Nova 
Granada, que organizou em Repú
blica soh o nomP de Colômbia. 
Foi o \\' ru hinp:ton da Am6ricn. 

do ui. 

A batalha de Roia
cá, em 1819, foi das 
mais importantes. Após 
assegurar a Indepen
dência ela Venezuela c 
Colômbia, foi ao Equa
dor, onde libertou ês ·c 
paí na batalha de Pe
chincha. Em 1822, :c 
encontrou com o grau
de general argentino 

an ),1artin, em Guaia
quil (Equador). f.:stc 
lhe cedeu a honra de 

verdadeiro exército de volun
tários, apoiado por um con
t'clho ele Revoluc:ão, arrostou 
as tropas e:;panhola~> de ·de 
1 ll . Vencido e várias ba
talhas, (e\·e também v.itória~:> 
chegando a proclamar-se a 
Independência do antigo vice
-reino de X ova Granada, com 
Bolívar por pre::>iclente. \' cn
cido, porém, e falho de recur
sos, teve que afa tar-sc do 
teatro da guerra indo à Ja
maica donde voltou com ba
talhões de negros do HaiLi 
que colaboraram nas lulas 
da América do Sul. 

General José de San Martin (1778-18.50) -
Libortn.clor do Chile e iniciador da emnnei

pação do Peru. Herói argentino. 
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concluir o trabalho que êlr , an :\Iatlin comcc;a.ra para a 
Independência do Peru. Foi o que fêz Bolívar com a 
batalha de Aya.nrcho, em 1824, ganha. por um de seus 
oficiais sup ri01·es Antônio José Sucre. 

Na Argentina, o mO\' Ímt'nto HC iniciam, em maio ele 
1810, com uma junta go,·ernativa, de que participou o 
grande patriota l\Ianoel Belgrano, apoiada pelo gc·nerai 
José de San Iartin, desde 1812. Foi êsse gen"nti, herói 
argentino, o verdadeiro lib rtador do Chile prlas ha.lalha.s 
cleci:ivas de Chacabuco, em 1 17 e ~Iaipu , em J I . 

X o "Cruguai, João de Lavalleja e 32 patriotas com
panheiro-· inntdiram a Província Cisplatina, já unida ao 
Brasil; c, apó: 3 anos de lutas, conseguiram ver ·ua. pátria 
independente. 

48. No ::\léxico. Agostinho ele Itúrbiclc, oficial mexi
cano elo exército espanhol, a prin
cípio combaLcu 'eu~:> comptttriota.s, 
amigos da Independência, mas ser
viu ma. i ' tarde à causa da eman
cipação, conseguintlo conciliar 
"criollo ·" e espanhóis num plano 
de Independência em que o .;\léxi
co ficava emancipado tendo por 
soberano um príncipe espanhol, 

Reunido um congresso para 
uma Constituição, foi Agostinho 
aclamado c coroado imperador d0 
México. Era em 1822, mas seu go
vêrno foi,de curta clurac:ão poi se 
viu obrigado a abdicar, retirando-:;c 
para a Itália. donde não de,'eria 
voltar em autorização. Procbmou- Aqostinho de lt•írbide. 

-se em 1 23 a República, como 
haviam feito as demai nac:ões hispano-americana . Vol
tando clandestinamente, em 182-.l, foi Itúrbidc fuzilado. 
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III - CAUDI IISi\10 

DEFINIÇÃO E PIUX 'IP AIS FIGURAS 

49. Entende-se por êsse Lêrmo, o abu. o do poder 
de certos chefes, em geral militares, nos diversos paí es 
da América Espanhola, ao ::;e tomarem os mesmos inde
pendente . 

Os caudilhos, apoiados na fôrça militar, competiam 
para galgar os po::;tos dç comando. T ada os impedia : 
matança dos adversários, assa~sínios ele particulares, con
fi co de bens, exílio de suspeito·. Não havia segurança, 
nem garantia de bens c vidas dos cidadãos pacatos e o 
progrcs o C'ra re-tardado C', à::; YêzC's, provocavam interven

Jodo Manoel de Ortiz Rosas (1793- 1877). -
Ditador argentino. Audacioso e sanguinário. 
Calcula-se em mais de 20 000, o número de 
suas vítimas. Uniram-se contra êle Argen
tinos e Brasileiros. Vencido em l\Iontc Ca-

seros (1 8.52), retirou-se para n Inglaterra. 

ções estrangeiras. 
ão havia elei

ções livre. pois o 
caudilho não faziam 
caso da manifc tação 
das urna . Partido. 
mesmo houve, co
mo no Uruguai, ir
reconciliáveis. 

Entre o caudi
lho mais famosos, 
pode- e citar João 
:l\Ianoel de Rosas, 
cognominado por seus 
compatriotas o Ti
gre ele Palermo. Do
minou por uns 20 
anos a politica das 
Províncias da Argen
tina. Atraiu a seu 

país a intervenção do Brasil que apoiou um governador 
de Província revoltado contra o tirano. 
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No Uruguai se digladiaram os partidos "blanco" e 
"colorado". Aos "blancos" pertenceram os ditadores ou 
caudilhos fanoel Oribe e Atanásio Aguirre. 

No México, como na maioria dos paí cs hispano-ame
ricanos, houve muitos "pronunciamentos" ou quarteladas 
que impunham ou derrubavam presidentes. Entre outros 
caudilhos, que trabalharam, contudo, para o assentamento 
da ordem em sua terra, c distinguiram Benito Juárez e 
Porfírio Díaz. 

No ParaO'uai desde 1811, c sucederam, como ver-
dadeiros ditadore~, Ga par Francia e os dois López : A:.. 
Carlos Lopez e o filho Franci co Solano López. 

LEITURA 

Juramento de Bolí.var no l~ntc Sagra~o.- "Um dia, ap~s 
haver tomado a refeição c quando Já o sol se wchnava para o Oci
dente, iniciamo~ um pa seio até o lugar ondt• se encontra o Monte 
Sagrado. :\a vrrtladc, o chamado. montes não pa. sam de colinas 
ondeaduR. Era tão intenso o calor que o pouco que andamos bastou 
para chegarmos sem fôlego, cobertos de copiosa tran. piração, à parle 
culminante daquela colina. Lá chegados, sentamo-nos num pedaço 
de mármore hrunco, rc to de uma coluna destroçada pelo temp?. 
Tinha cu os olhos fixos na fisionomia do adolescente, porque perceb1a 
nela certo ar notável de preocupação e conceutrn.d~ pensamento_. 

"Depois de dc~cunsar um pouco e com a resp1r_aç!o mms hvrc, 
Bolívar com certa olenidudc que nunca csquccercJ, pô. -se. ele_ p~, 
e como se estivesse sõzinho, olhou para todos o ponto~ pnncJpals 
que alcançávamos dominar. 

"Então, disse êle, êste é o povo de Rômulo e r uma,. do_s Gracos 
o Ilorácios, de Augusto c N cro, de César e Bruto, de T1béno e Tr~
jano? Aquí tôtlas as gntndezas hão tido seu modêlo e tôdas as Jlll

Rérias o seu nascimento ... 
, Este povo ~cu para tudo : severidade para a rcpú?li~a ; . depra-

vação para os Imperadores; catacumba para o cnstaos , valor 
para conqui ·tar o mundo inteiro ; ambição para se apodcr.ar ele 
todos os Estados da terra e transformá-los em arrabaldes tnbutá
rios ... mas quanto a resolver o grande probl?ma do home~ no 
que se refere à liberdade, parece que o as unto hcou des~~nhec1do_ e 
que a solução desta mislcrio a incó,gnita não s há de vcnfJCar senao 
no Novo Mundo. ' 
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"E sem demora, volvendo- c para mim, úmjdo.· o olhos, pal
pitante o peito, corado o rosto, em uma animação quase febril, dis
se-me: 

"Juro diante do SenhoT, juro pelo Deus de meus antepa sados: 
juro por ~les; juro por minha honm e juro por minha pátria, que não 
darei descanso à minha alma, enquanto não hmwer rompido as cadeias 
que nos op1imem por vontade do povo espanhol". - PtNZON Uzc,t'I'JWur, 
Ifist. da Venezuela 7Jor li. N. M. 

Ques tionário. - 1. Como se achava a instrução na Amhica 
Espanhola? 2. E o Comfrcio ? 3. Por que coisa ansiavam os " Crio/los 'I 
4 . Que teorias influenciaram seus de.sejos d ema11fipação ? 5. Que 
exemplo tinham do E. Unidos r 6. Que foi a revolução francesa I 
7. Qual o papel de Napoleão Bonaparte? 8. Por que houve guerras 
então na Europa? 9. Por que dispós da Espanha? 1 O. P01· que .foi 
facilitada a tarefa dos colonos hispnno-americanos? 11. Que rl7fe
rença entre libertado?· e precmsor t 12. Que pretendia F. Miranda t 
13 . Qual o papel de Bolívar? 14. Onde atuou an lJfaTtin? 15 . Quem 
foi Artigasf 16. Que f~z Jocio Lavalleja ? 17. Que batalha deci iva. 
ganholt A. J. Sucre? 18. Definir caudilho. 19 . OitaT um caudilho 
e ti1·ano nas pTovínâas do Prata. 20. Quais os dois pm·tidos i7Tecon
cil?;áveis do Uruglta?·? 

Sinopse C1·onológica 

1789 Revolução francesa, d •sde o l-l ele julho. 
1799 Napoleão Bonapartc é o principal ch fc do govêmo 

francês a e a data. 
1804 rapoleão coroa- e e é sagrado imperador de França. 
1808 O trono espanhol é dado a Jo ·é Bonapartc, irmão ele 

Napoleão I. 
1808 a 1814 Ocupação ela Espanha por tropas ele Napoleão I. 
1810 Tentativa ele emancipação política no México, Ve

nezuela. e Buenos Aires. 
1817 Batalha c vitória ele Chacabuco, de José San l\1artin, 

a 12 ele fevereiro. 
1819 Batalha e vitória de Boyacá, ele Bolivar, a 7 de agôslo. 
1824 Batalha e vitória de Ayacucho, cl A. J. Sucre, a 9 de 

dezembro. 
1783 a 1830 Vida ele Simón Bolivar (José Antonio elo Espí

rito Santo ela Santíssima Trindade Simón Bolívar). 
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Exercício de Revisão sôbre a Unidade VII 

(Capitulo X) 

A - Adaptar· a numeração à <lit·e ita: 

(l ) Napoleão I. ( ) Na Améri ca Espanhola. 
(2) Houve ..J. vice-reinos. ( ) Comércio com a Metrópole. 
(3) Revolução francesa. ( ) Leitura dos mesmos na Amé-

( ~) l1onopolizado. 
(5) Filósofos c economistas 

europeus. 
(6) San Martín. 

(7) Simón Bolívar. 
( ) J oão de Rosas. 

B - Co,...ig it·: 

ri ca. 
( ) Imperador da França. 
( ) 14 de julho de 1789. 

( ) Libertador do vice-reino de 
Nova Granada. 

( ) Caudilho do Prata. 
( ) Herói argentino. 

a) Os "crioll os" não clescjavar.n s<'parar-sc. da. mãc-pátri>1. . 
b) Os movimento. pela cmanCJpaçao só .-c Jn1c 1~ra~ co. 1814. 
c) Miguel llidalgo foi o prccur. or da mdepcndcnc1a da Vene

zuela. 
d) liiclalgo y Castillo fugiu para os E ·Lados Unidos. 
e) Franci. co Miranda morreu lu tando na Venezuela. 

C - S ublinhat· o elernento cet·Lo: 

a) Miranda-Bolivar-San l\1artin: entregue aos espanhóis. 
b) Bolívar - O'Higgins- Artigas: Libertador do norte ela 

da A. Sul. 
c) Batalha ele Ayacucho - ele Chacabuco - de Boyacá : em 

1824. 
d) José de San M~1.rtin foi libc;taclur ele: Bolívia, Chi le, Ve

nezuela. 
c) ArLigas - Rosa : caudilho da Argentina. 
f) Batalha de Boyacá : 1819, 1820, 182-l. 

D - Ench er· os clar·os: 
a) As repúblicas . .. têm oult.o por Bolívar. 
b) 'o Perú teve cl?is grandes hbertacl.ores: . . . e .. ::. 
c) Os cauililhos hispano-amencanos fizeram a wfel:mclacle de 

. ua terra, entre outros : . ... e .... na Aménca do Sul. 
cl) Agos~inho de Itúrbide foi ..... no . . ... em 182-!. 
e) A hita pela . .... foi facilitada, pela ocupação ela ..... 

por tropas de .... . 
f) ..... ele San Martin ganhou a batalha de ..... em 1817 . 



CAPÍTU XI 

O BRASIL INDEPENDENTE 

Resumo 

Vinda de D. João pam o ~rasil: Fugindo de Napoleão que 
lhe mandara invadir a pátria, o príncipe regente D. J oão veio para 
o Brasil com a farnSlia e numeroso séquito, em fins de 1807. Muito 
bem acolhido na Bahia. Um dos primeiros decretos foi abrir os 
portos principais do Brasil ao comércio das nações amigas de Por
tugal. 

Govêrno de D. João. Sua atuação, no Brasil, proporcionou 
grandes vantagens c melhoramento.. Interveio na Guiana francesa, 
contra Napoleão e no ruguai, contra os caudilho do Prata. 

Regt·esso de D. João VI a Portugal: Uma revolução no Pôrto 
que triunfou em Lisboa, convocou uma a sembléia ·con tituiute, o que 
levou D. J oão VI e família a regressarem para Portugal. Essa 
a scmbléia, ou côrte constituintes, queria reduzir o Brasil ao autigu 
estado colonial. 

Proclama.;ão da Independência do Brasil: D. João dci.xou 
corno regente do reino do Brasil, a seu fillio e herdeiro D. Pedro. 
Procurou êste governar direito. Intimado a voltar a Portugal, preferiu 
aceder ao pedido de patriotas bra ilciros c ficar. A cabo de paciência 
e aconselhado por Jo é Bonifácio, proclamou a Independência du 
Brasil, a 7 de setembro de 1822, às margens de riacho Ipiranga. 

A independência do Brasil e algumas con ide.-a.;ões: J osé 
B. de Andrada e Silva é o patriarca de nossa Independência. Fêz-sc 
a emancipação política do Bra.il qua c sem guerra~ a não ser em 
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Salvador (Bahia) onde ~ lutas com tropas purtuguê~as j.i ltaviam 
começado em 1821. A emancipação feita por um príncipe livrou-nus 
do horrores do caudilhismo. 

Evolução econômica: Como nos tempos coloniaiH, a agricul
tura, foi a base da economia brasileira. O café, desde• os primeiros 
a nos do século 19, já pesava na balança da exportação. Era ainda 
o negro o trabalhador rural. 

Ind6slr·ia: O decreto de 1.0 de abril de 1 08 !ibm-Lava ,I indús
tria quase inexistente. O visconde Irineu Evangelista de 'ousa foi 
grande industrial do 2. 0 reinado. 

Comércio: O decreto de 28 de j,\neiro de I 08 abriu os prin
cipais portos do Brasil ao comércio internacional, o que contribuiu 
para o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Vocabulário 

Absolutismo: govêrno autoritário, da vontade 'IP ·llguém ; 
Cabotagem : navegaÇ'ão de cabo a cabo, costeira ; Demente : privado 
do u o das faculdades do espírito ; Efervesclincia : excitação, agi
tação ; I nconfidbtcia : conspiração que se prepara sem muita pre
caução ; Insular: relativo a ilha; Irromper: começar, rebentar; 
Manufatura: trabalho em que se aplicam as máquina ; Patriarca: 
o mais importante, mais antigo ; Príncipe : filho de soberano ; 
Proerrânente : distinto, principal ; Regente : o que governa por 
outrem; Represálias : desforra, compensaÇ'ão; Rubiácea : café, de 
côr de rubi quando maduro. 

I - A INDEPE1 DÊNCIA: SEU PRINCIPAl FATÔRES 

GE ERALIDADES 

Desenvolviinenlo 

50. 11'Jo século dezoilo se haviam dado nwvimen
tos de rebeldia contra o domínio colonial luso no 
Brasil. - enhum, porém, tiYern. a importância que lhe 
deu o govêrno da rainha de então, D. l\Iaria I. Foi a In
confidência Mineira, de 1789, que teve um proces!;O demo-
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• p • Tiradentes -Patriota sincero e entusiasta, 
Aljeres Joaquim José d:-' ~tlva \avter, ~ -o do B"rasil e tornou-se o membro mn.is 
abraçou com fervo~ a Id~tal\dl~ r!nanr]~_p~ç~ precursor da IndepE"ndência do Brasil. 
dedicado da IncolútdôltCia .1\ meira. 01 

rado terminando com a condena~ão à forca;_ -~o patri~ta 
alfer~s Joaquim José da Silva Xav1er .. e o_des~e:ro de váuos 
dos conspiradores, homens de cultu~·a l;terana .. 

Na América Espanhola, do Méx1co ~ Argentma, desde 
os primeiros anos do século 19, se_ movrme~ta:ram o~ p~
triotas para a consecução de sua mdepend.enCla, aprove
tando-se dos apuros por que passava: a _corte espa;nho~a. 

Napoleão I, na Ew·opa, após vrtónas n?távm dis
punha dos trono europeus, mas nada consegma da Ingla-

11:3 

terra, sua inimiga, e i.-so devido a sua situação insular e 
ótima esquadra. Para obrigá-la, contudo, a render-se a 
suas exigências, decretou em Berlim, a 21 de outubro de 
1806, o bloqueio continental a que todos os países euro
peus deviam obedecer. Assim, desde essa data, não deviam 
ter as nações ela Europa trato de espécie alguma com a 
Grã Bretanha. 

Portugal, aliado ele ·ele um éculo, à Inglaterra, hesi
tou entre essa ordem c a aliança inglêsa. Então Napoleão 
decretou a invasão de Portugal e sua entrega à França. 
Foi em novembro de 1 807 que as tropas elo gene1,:al francês 
Junot entraram em Lisboa. K o entanto, não pôde êstc 
impedir a saída da família real e de uns quinze mil acompa
nhantes. 

51. Vinda da côrte lusa para o Brasil.- Era então 
chefe do govêrno português -o príncipe D. João, filho de 
D. Maria I c que era regente em nome desta por ter a mes
ma perdido, desde 1792, o uso das faculdades mentais. 

A esquaclm, devido a forte temporal, foi di persada 
c parte da mesma, com o regente, chegou ao Salvador 
(Bahia) onde foi recebida com festas extraordinárias. I\ essa 
cidade, capital do Brasil colonial até 1763, o regente 
firmou um decreto de importância. Pelo mesmo, franqueava 
os portos principais elo Brasil a tôclas ar; naÇ'ões amigas 
de Portugal. Era a 28 de janeiro de 1808. Não c demorou 
a prosseguir viagem para o Rio de Janeiro onde estabe
leceria a capital dos Domínios portuguêsC"s. 

. Em represália pela invasão de sna tena, o prÍl1C'Ípe 
regente declarava guerra a Napoleão, a 1.0 de maio ele 
1808, providenciando pelo envio de um contingcnLe militar 
e esquadra que se apossaram ele Cayena e da Guiana fran
cesa que, só em 1817, foi devolvida ao govêrno francês de 
Luís XVIII. 

52. Govêrno do principe regenle D. João. -
Houve reais vantagens para o Brasil com a tran ferência 
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da família real porLuguêsa ao mesmo. 

E!-rei D. Jollo VI.- Príncipe perspicaz, embora bo
nacheirão, dirigiu os destinos do Brnsil com p:rande 
sabedoria. Personagem inj ustamPn te apreciado,. pelos 
liberais, em geral, faz-lhe no:ora justiça o. história, re-

Assim, a Cidade 
do Rio de J anei
ro passava à dig
nidade de capital 
da monárquia lu
sa e nela logo se 
fizeram os melho
ramentos indis
pensáveis. Foram 
transformados 
prédios, aberto 
um jardim botâ
nico, criada uma 
fábrica de pólvora, 
estabelecida uma 
academia de ma
rinha uma bibli
oteca pública com 
os numerosos li
vro trazido de 
Portugal. Apare
ceu o 1. o j ornai 
no Brasil, de pu
blicação oficial, a 
Gazeta do Rio, a 
13 de maio de 
1808. 

conhecendo nêle grandes qualidades do rei. 
Um elos mai

ores benefícios, contudo, para. o Brasil, foi s<?r elevado à 
categoria do Reino unido ao de Portugal c Algarvcs, a 
16 de dezembro de 1815, sendo a capitanias feitas pro
víncia . Morrendo u .. rainha derncnle, em 1816, pas ou 
D. João a rei, com o Htnlo de 6. 0

• Se houve vanta,gens, 
também se assinalaram inconveniente. e i so devido à che
gada ine perada de tanta gente que era preciso alojar e 
colocar nas funções que exerciam na metrópole. 
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53. Intervenção militar do govêrno de D J -p O A • oao, 
no • r~ta. :- governo do príncipe regcnt<?, dada a ejer-
ves~enc~a ex1steni? nas Províncias do J;tio da Pmta, em re
laçao ~o Urugu~t, t,cve que intervir para. a proteção das 
fronten·as do Rw Crrande do Sul e i ·so desde o ano de 
1811.. ~m 1817, após vitórias a sinaladas do exército luso
-bra Ilctro conLm caudilho , veio-. c a ocupar l\Iontcvidéu. 
Desde 182~,. apó. a batalha deciHiYa de Taquarembó, foi 
ocupado JmbLnrmenLe todo o Umguai. Procedeu-se a uma 
consulta, c~ 1821, para .decidir-se ::;ôbre a forma de govêrno 
que prefcnnam os hab1tantcs. Os representantes dos di
versos ~el?arlamen~o~ do Uruguai, reunido em Montevi
déu, deCidiram part1c1par do 
reino bra ileiro ob o nome 
de Província Cisplatina, go
zando de certos privilégios. 

53a. Regres o do rei 
D. João VI a PortugaL-O 
P.ríncipe regente que passou 
a rei, após a morte da mãe 
em 1816, daYa-se muito co~ 
os brasileiros c se in tere •. ava 
pelo seu bem, o que não e 
pode dizer da cspôsa ·n. 
Carlota J oaquina. Ape ar 
ela desocupar;ão de Porl u
gal pelas tropa napoleôni-
cas e da paz rPinante na ~ 
Europa:. após a T derrota de Jo•6 Bonifácio de Andrad~. Si!M (1765-
N apoleao, em '' atcrloo em 1838). -: Pelo prest!~io de que gozava 
· h d 181~ - .' como sálno, muito contribuiu para a inJUn O e a, nao COgitava dependência do Brnoil. De caráter nobre 
D. João em voltar par'1 Por- mereceu o glorioso titulo de "Patriarc~ 

, ' d!\ Independência" 
tugal. HaVIa lá. uma reo-ên- · 

. b 

c~a que governava em eu nome e bastava. Foi pre-
CISO que uma revolução, iniciada no Pôrto e triunfante 
em Lisboa, viesse lembrar-lhe a neces.'idadc de rcgre sar. 
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Essa revolução acabava com o absolutismo real portu
guês. onvocara uma a. sembléia conslitllinte de que par
ticipariam representantes dos diversos domínio · luso·. 

Foi com pesar que deixou o Rio de Janeiro. Ficava, 
porém, no govêrno do reino bra ilciro, como regente, 
o príncipe D. Pedro, herdeiro da coroa portuguêsa. 

5i. As côrtes (assC'mbléia constituinte) portuguêsa.
provocaram a Independência elo Bra il. r o congresso cons
tituinte, pela maioria, os deputados eram contrários à ' re
galias concedidas por D. João à <'x-colônia brasileira. E a 
opo::;ição foi grande a ês. respeito. Queriam recolonizar 
o Brasil, tirando-lhe tôdas as vantagens já eon eguida:;. 

D. Pedro I (1798- 1834). - Prínoipc de 
educação incompleta, prestou no llmsil 
os maiores serviços, declarando-o inde~ 

pendente, sem convulsões internas. 

Chegaram a ponto de inti
mar D. Pedro a largar o 
Brasil. Como o príncipe re
gente D. Pedro e interes
sava pelo país, acedeu a um 
abaixo-assinado numeroso e 
re:olvcu não partir, abra
çando a causa da InclcpC'n
dência. Era a 9 de J anciro 
clC' 1 22. 
~ 

A Independência pro 
cJamada . - Sob a oriC'n
tação do grande brapilciro 
J o. é Bonifácio ele Andrada 
e Silva, e a con clhos de ::>ua 
digna. espô ' a D. Leopoldina 
de Ilabsburgo, D. Pedro 
tomou medidas acertadas 
para impedir o desembarque 
de tropa lusas. De volta 
de anto , onde fôra in. pe

cionar fortaleza. , ao receber despachos que o irritaram, à 
f r nte de séquito distinto, decidiu-se em declarar que o Brasil 
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eslava desde aquêle momento separado de Portugal. Foi 
o "Independência ou i1Ior1.e" às margens do riacho Ipi
ranga, a 7 de setembro de 1822. 

5'ta . A Independência do B ras il e algumas consi
de rações a respci Lo. - a) Pode-se afirmar que foi José 
Bonifácio de Andrada e Silva (1765 a 1 38) o patriarca da 
Independência do Bra il, visto a sua influência incontes
tável ôbre o príncipe lu o. I ·so não quer dizer que con
tC'mporâneos não se tenham distinguido em prol da causa 
nacional. Assim teve papel proeminente o fluminense J oa
quim Gonçalves Ledo. 

h) 1\'ão houve luta, como na América espanhola, a 
não ser no alvador (Bahia) antes mesmo do 7 ele setembro 
<' que findou só a 2 de julho de 1 23. Foram o,; baianos 
que combaleram contra tropas lu ·itana concentrada 
nes a cidade. Nas demai::; províncias tudo ·e deu fàcil
mente com a colaboração ela e quadra às ordens de um 
lorde inglê · Thomas Cockrane, a wviço d Império. A -
im, em novembro de 1823, o brado do Ipiranga re soava 

do Amazonas ao Prata. 

c) Muito difC're a emancipação do Bra il da do de
mais paí es da América latina pois ê te · eaíram às mãos 
de caudilhos que o infclicitaram por largos anos ao pa ·so 
que o Bra il pa sava normalmente ao príncipe, herdeiro 
natural do Domínios de Portugal , poupando a sim à Pá
tria os horrores de guerras civis. 
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II - A EVOLUÇÃO ECONÔMICA 

AGRICULTURA 

55. A agricultu1·a no Império (1822 a 1889) depen
deu quase exclusivamente do braço escravo de origem afri
cana e de processos pdmitivos qual o da enxada. Desde 
1855, porém, dá-se inicio à imigração européia que, só, em 
fins do século passado, se poclia levar em consideração. 

A principal fonte de rendas na agricultura era, até 
meados do século 19, a cana-de-açúcar e sua industriali
zação. Desde a Independência, porém, avultava a eÀ-por
tação do café a ponto de figurar um ramo :da T'ubiácea com 
um de fumo na Bandeira do Império. O café fôra intro
duzido no norte do país, em 1727, pelo sargento-mor Fran
cisco de Melo Palheta. Proviera da Guiana francesa. De
senvolveu-se pouco no norte mas, trazido ao Rio, se pro
pagou bem na Província fluminense e no sul de Minas. 
Descendo pelo vale do rio Paraíba, achou sua terra própria 
na Província de S. Paulo, atualmente o primeiro Estado 
produtor da preciosa planta. 

O algodão se cultivou sobretudo no nordeste dando 
boas safras e tendo sido muito exportado durante a guerra 
de secessão norte-americana. 

O cacau se cultivava, como o milho, arroz, feijão . 

• 
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56. - b) .Indústria. - Decreto de 1. 0 de abril de 
1808, do príncipe regente D. João, dava oportunidade a 
se desenvolverem no Brasil várias indústrias manujatu-rei
ms que haviam sido 
proibidas nos tempos 
coloniais. · 

A industrialização 
da cana-de-açúcar foi 
no Império, a ativi
dade dos engenhos, 
sobretudo no nordeste 
do -Pais. 

No 2.0 Império, 
de 1831 a 1889, e so
bretudo no govêmo 
de D . Pedro II, teve 
ação preponderante o 
gaúcho Irineu Evan~ 
gelista de Sousa, ele
vado, por seus méri
tos, à dignidade de 
visconde. De humilde 
ascendência, chegou 
por seu tino e ativi
dade comercial, a criar 
numerosas indústrias 

lrtn.u Evanoet.sta de Sousa, Visconde de 
llhun (1813- 1880).- Nasceu no Rio Grande 
do Sul.. Foi o iniciador de grandes emprêsas 
no. Bra~il. Instalou a primeira estrada de ferro, 
a llumJnayão a gás, o cabo submarino, a com-

panlua de navegação do Amazonas, etc .. 

e a movimentar o comércio. A êle se deve o primeiro tre
cho de e~tradas de ferro nacionais, em 1854. Organizou 
co~panluas de navegação, estaleiros. Introduziu no Rio 
a Iluminação a gás. 

57. --: c) _Comércio. - Com a abertura, por decreto 
de 28 de ~anerro de 1808, dos principais portos do Brasil 
~o comérciO das n_ações a~gas de Portugal, tomou grande 
1mp:Ilso. o comércw. do prus sobretudo com a Inglaterra, a 
pnv1leg1ada dos pr1meiros anos. 
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Nos tempos coloniais eram deficientes os meios de 
transporte e estradas de rodarrem. No entanto, ainda e ·ia
vam na· me mas condições no primeiros tempo· do Im
pério. O transporte do interior para os porto.· de exporta
ção : Rio, Santos, Angra do Reis, Paranaguá e tantos 
ou tros, ainda se fazia a dor ·o de animai , em carros de 
bois, canoas e por estrada. primitiva . Quando, porém, 
se iniciaram as estradas de ferro c se melhoraram a estra
das de rodagem e obreludo se suprimiram a incômodas 
exigências fiscais, no interior, o comércio e desenvolveu 
de modo acentuado de ano pam ano. 

O comércio com o exterior se fazia sobrei udo pelas 
companhia. e trangeiras mas o de cabotagem era com velei
ros ou mesmo pequenos Yaporcs nacionai. ·. 

LEITURA 

BHASJL 
OLAVO BILAC 

Ama, com fé l' or!(ulho, a terra C'm que nas<'t'Rll', 
Criança ! não v(•rás ncn hum país como ê te ! 

Olha que céu ! que mar ! qui' rio ! que floretila! 
A Natureza, aqui, pcrprtuamcnlC' em festa. 

Í~ um seio de mãe a lmn bordar carinhos. 
Vê que vida há no ·hão ! vê que vida há no ninhos, 

Que Sl' balançam no ar, cnlrr o~ ramo~ :inquieto~ ! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 

Vê que grande cxtl'ItHão clC' malas, ondr impera, 
Fecunda c luminosa, a eterna primavera ! 

Boa terra! Jamai · negou a quem trabalha, 
O pão que mala fome, o teto que agasalha ... 

Quem com o uor a fecunda c umedece, 
Vê pago o seu esfôrço, c é feliz enriquece ! 

Criança ! não verás país nrnhum como ê te : 
Imila na grandeza a terra em que nasceste ! 
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Qucs ti~ n{u·io. - 1. Qual a finalidade do bloqueio continental ! 
~~ ~~Ítfl~O~t;o -±ao /rasli alcôrle porl~guêsa I _3 . Que recorda o decrel~ 

Q 
. · or que J. J oao nao se assmava Tei antes de 1816 ? 

5. tlalS os melhoramentos introduzidos no Rio de J · 1 6 Q 
regaha leve o Brasil em 18 L5 t 7 Por que J'J /o(·o ·natnfu~ ·0 ue 
(/ · 1 8 p · · · 1 t ervew no m-
. uat :. vr que regressou D. João a Portugal/ 9 Que p ·et d · 
a revoluçao do Pôr/o 1 10 Q 1 · · 1 en w B ·z; 11 Q . . ua o procedmwnlo das Côrles para com 
o rast · ual foz o papel de D. Pedro t 12 Q [ · · 
fonte econômica do I mptrio? 13 Que sabn s 'I . . ua a prtnCl]Jal 
.
0

ro; l..J 0 d · ' une a provenzêncw do 
t 1' . n e se desenvolveu melhor o cajP 1 15 p . 
~1le7 mQP ru:lt babndcirla 1impcria/ i 16. Qual o papel do . vis~~n;l~ed~~~,~~~~~án~ 

. ue em ra o ' 1808 J 18 P · - 1 · · no tempo colonial J J 9 (; . ~~ q_ue na o touve alwulade industrial 
20 c· ; . . . ,01110 se Jaz ta o lrrm porte de mercadorias I 

· o mo se 1 aua o comcrcw de exportação 1 

Sinopse Cronológica 

1727 Introdução do café no Bra.·i l, por Francisco de Iclo 
Palheta. 

~807 Vinda da côrtc portuguêsa para o Brasil (novembro) . 
808 Decreto que franqueava os principais por'os do B. "I 

·'·· 11aç- · (2 . " · laS! , ~ _ ocs umlf?a.s. 8 de Janeiro). 
~8 ~g ~leva1çaC: do Bra.~~l à categoria do reino ( 16 de dezembro) 

cvo uçao do Porto (agôsto). · 
182 1 Volta de_ D. João VI para Portugal (26 d(• abril) 
1822 Declaraçao da Independência do Bra.,il por D. Pe.dro 

(7 d setembro). 



CAPÍTULO XII 

O BRASIL INDEPENDENTE (continuação) 

Resumo 

Reconhecimento da Jnd<'pendi"ucia do Br~sil: Reconhecida 
a Independência do Brasil, por mediação dtt Inglalcrra, a 29 de agôsto 
de 1 25. 

Helações com a Cisplatina: A Província Cisplatina foi inva 
dida por João Lavtd ja c 32 companheiros, em agôsto d? 1825. Pro
clamaram a Independência, sublevando tôtla a Províncta .. Durou a 
guerra até 1828, quando foi reconhecida a IndependênCia. 

H.elações do Urasil com o lh·uguai: Teve oBra il que intervir 
no Uruguai, em 1 51, contra Manoel O:i?c c em 1864, con&m Ata
násio Aguirrc. Em 1852, fevereiro, p:uttctpava com um governador 
argentino, na expulsão do tirn.no João ~Ianocl de Rosas. 

Helações com o Paraguai: Provorad~ pelo tirano do Para
guai FrancÍ><;CO Solano Lôpez, o Bra il sustentou guerra sangrenta, 
de Í864 a 1870. Mo ·trou-se generoso para êsse pnís cancelando-lhe 
enorme dívida de guerra, em 1942. 

Relações com a Inglaterra: W. Christie, ~mbaixador ingl~ 
junto ao govêrno imperial fêz pxig?ncia por m~tivos_ de naufrágto 
de um veleiro inglês, no sul do Brnstl, en~ 1_861. Exorb1tou e~ ~o_vas 
exigências, por motivo da prisão. de 3 oÍlc~~~~ da mannha bntt;ruca~ 
embriagado·. Foram preHns no R10 de Janeno, ~m 1862: A quc~tt.ao_ fot 
levada à arbitragem do rl'i belga, Lcop~ldo I, t10 d~ raml:a bnt~tmca. 
A decisão foi favorável ao Brasil. Pedida reparaçao e nao obttda, o 
Brasil rompeu relações com a Grã-Bretanha. Esta, com suas des
culpas, as reatou em 18G5. 
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Vocabulário 

At·bitragem: decisão !lefinitiva; Assimilar: igualar, compa
rar, fazer um todo ; Bloqueado : cercado por mar ; Cancelar : anu
lar, riscar ; Cisplatina : aquém do l>mta, em relaç·iío ao Bra i! ; 
Confisco : tomada, apreen. ão ; Desacato : desrespeito, falta de con
sideração; bulcnização: reparaÇ'ão, compensação; Irreconciliável: 
que não se pode entender, combinar ; Naufrágio : perda de navio, 
afundamento; Neutro: que não se alia a nenhum dos partidos; 
Mediação: intervenção, interferência; JJ eiindrar: contrariar; 
Salvados : coisas que dão à praia ; Tríplice : de três. 

UI - A POLÍTICA EXTEH~A 
Desen v oi vi men to 

58. Reconhecimento da Independência do Bra
sil. - Foi a IndPpPndência do Brasil reconhecida por Por
tugal, por 'mediação da Inglaterra, com certas concessões 
feita a D. João VI, pelo Tratado de 29 de agôsto de 1825. 
Antes, porém, já. os Estados Unidos haviam reconhecido 
a nova Nação sul-americana. 

Em sua política externa, esforçou-se o Brasil, desde 
os primeiros anos, em manLer boas relações com o vizi
nhos e sobretudo com o Rio da Prata. No enLanLo, apesar 
de ua boa vontade teve que bnçar mão da fôrça, na Cis
platina, contra a invasão da me'ma por João Lavalleja e 
seus 32 companheiros de expedição. A Cisplatina era Pro
víncia brasileira desde 1821 mas não se assimilava visto 
ter diferentes tradições, lingua e sobretudo por estar sob 
a influência das Províncias elo Prata. 

Proclamando a Independência do Uruguai, os patrio
tas uruguaios se mantiveram em luta com o Império até 
que, por mediação da Inglaterra, D. Pedro concordou em 
reconhecer-lhe a Independência sob condição de se man
terem país neutro sob o nome de República Oriental do 
Uruguai. 

59. Dificuldades com a República Oriental do 
Uruguai. - Como se deu com os demais países hispano-
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Cu erra 
contra .Ag4irre e .López 

Intervenções militares do Brasil no Rio da Prata. 

-americanos mal se achou livre do jugo estrangeiro, o Uru
guai caiu à 'mão ele partidos irreconciliáveis em lut.a: pelo 
poder. Eram "Blanco ·" e "Color~dos". ~o con~~s~os e 
per eguições, às vêzes, eram envol.vido. _ bra J!e1ro. r~ .. Jclcn
te nesse país e mesmo ·e davam mvaso~s de !ront~nas do 
Rio Grande do Sul. Prot Lava o governo 1mpenal, en-
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viava ministros a r clamarem ma de nada servia. Em 1851, 
foi obrigado a invadir o Uruguai, com tropas ao mando 
elo conde de Caxias, general Luís Alves de Lima c Silva. 
Era tirano, então, do país, Manoel Oribe, amigo do ditador 
da Argentina João Mano 1 de Rosa·. Derrotada as tro
pas de Oribc c ocupado Montevidéu, Caxia · re. taurou a 
legalidade. Destacou tlepoi contilf]:ente para participar, 
com um governa lor de Pro\'Íncia da .\..rgentina, contra 
Ro as. :IT:stc foi derrotado na batalha de .:Uont Ca~-;ero , 
a 3 de fevereiro de 1 ;)2, tendo que largar . ua terra. 

Em 1 6-! ' 'oltavam as perseguições a braHileiros, no 
Gruguai. Debald foram apresentadas reclamaçõ s diplo
máticas do Brasil. E por i;,;;,;o foi ele novo invadido o Uru
guai por tropa: brasileiras e bloqueado o litoral d0 país. 
Derrotado o ditador de então, ALaná ·io AguitT~', f >i l'nLrc
guc o govêrno a Venâncio Flores. Em tôda. c :;as inter
venções, o Brasil nada xigia como indenizações de guerra. 

60. Guerra a Francisco Solano López. - A guerra 
mais . angrenta do século 19, na América do ui, ·foi de
certo a que o Brasil travou, com o a liados Argentina e 

ruguai, contra o ditador do Paraguai, de 1864 a 1 70. 
Ambicioso de terra. e de influência política e melin

drado, talvez, pela recusa do Brasil d sua mediação quando 
da 2." intervenção brasileira no Uruguai, o ditador para
guaio pmt icou aLo de guerra apre:ando, em novembro 
de 1 0"1, ao passar por Assunção, o vapor bra ileiro Mar
quês cl Olinda. Confiscou-o junlo com a carga, prendendo 
os passageiro . Logo depoi.· mandou tropas ocuparem o 
sul elo l\Iato Gro so. Preparava-se para invadir o Rio 
Grande elo ul, ma· para tal era preciso o con entimento 
da Argentina. Recu ado, invadiu-a levando-a as im à 
aliança com o Bmi;il. Como o "C"ruguai era amigo do Brasil, 
o três firmaram um Tratado do Tríplice alianÇ'a para ex
pulsar o tirano do Paragua,i. 
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Generalissimo da. guerra até 1866 foi o presidente da 
Argentina, general Bn.rtolomé l\Iitre, substituindo-o então 

Francisco Solano L6pez (1827- 1870). 
- Rcspons:\ vel pela guerra do !'a
ragu ai foi de uma energia e de uma 
fôrça de caráter que seriam admirá
veis se houvessem sido empregado.s 
em prol de uma boa causa". (Séguire.) 

o marechal marquês de Caxias, 
Luí Alves de Lima c Silva. 
Após numerosas batalhas e 
conquista demorada do terreno 
em demanda do interior do 
paí , os aliados, tendo à frente 
Caxia , entraram em As. un
ção a 5 de janriro de 1869. 

ma das batalha mais bri
lhantes foi a da esquadra bra
sileira, quase destruindo a pa
raguaia em Riachuelo, a 11 de 
junho de 1865. Retirando-se 
Caxias, foi sub 'tituido pelo 
genro do imperador D. Pedro 
Il, o conde d'Eu, que levou a 
guerra a seu têrmo, com a 
morte elo ditador López, às 
margens do Aquidabãmirin, a 
1.0 de março de 1870. 

O Paraguai fôra qua. e arruinado nessa guerra e des
povoado. O Brasil não sP aproveitou da vitória para exi
gências de indenizações intolbrá.vci.s. Apenas se deu retifica
ção de fronteiras e se calculou uma divida de guerra que 
aumentaria com os juros. O Paraguai a pagaria quando 
pudesse. Em 19-12 essa divida era enorme e foi, então, por 
ocasião da visita do preRidente paraguaio Morinigo, que 
o presidente do Brasil clr. Getúlio Vargas n. cancelou em 
homenagem ao povo irmão. 

N ornes ilu tre de oficiais bndleiros nessa campanha : 
vice-almirante Francisco Bn.r-roso da Silva, general Manoel 
Luis Osório, general Câmara, marquês de Tamandaré e 
entre os mais operosos, o marquê de Caxias, elevado n. 
duque, em 1869, ao -retirar- e da campanha. 
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Luís AlreJ:.de /,imae Silva. dnqw~ dr Caxiu..c.:; (1803-1880. "Filho e neto df> militare·" 
homPm do.I;nlthdc ~ rln. honr.a , aliando n <'ruz à f'~puda, foi gnPrrt>iro VPIICNior' 
nunra vl"nCidol ohrrrro dn umdnde, da pn7. r d!l. cmw(u·diu". l 'iiJ,rtuJ d~ J\J oroi~ . 

• 
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61. Questão inglêsa. - Em 1861 :oc da\·a o nau
frágio de um veleiro inglês no Alab:trdfio, extremo :-;ui do 
litoral sul-riograndcn:oe. O mini::;iro inglê:-; no Rio de Ja
neiro W. Chri tic, culp<m a:; autoridade:-; bnu;ilciras de não 
Lerem podido evitar o fnrto de salvados e me mo da morte 
dos ndujragos. Exigia indenizaçõt':> pesada . Em 1862 
eram presos, na Tijuc:1, por drsaca/o a antoridadt's poli
ciais, três oficiai de um navio de guerra inglê::;, os quais 
se achavam então :1 paisana c embriagados. Exigia ainda 
o mini::;tro inglês coisas que se opunham à dignidade na
cional. Como não fôs. c atendido, ordenou a na\·io,; de 
guerra britânico · prende sem o· na,·ios de comércio do 
Bra~:~il, ele entrada na Guanabara. Prol "stando o govêrno 
imperial , provirlenciou para o pagamento das mercadoria· 
elo vclriro naufragado mas qnanlo à questão dos oficiais, 
apelou para a arbitragem do rc~ da Bélgica, tio da rainha 
inglêsa. Acritanclo a rainha, em 1861 decidia o rei Leo
poldo I que o procedimento ela. autoridades brasi leira· 
fôra correto. Pedindo, então, satisfações e não as recebendo, 
rompeu o Brasil suas rclac:ões com a Inglaterra, reatada· 
com pt'dido de desculpas do govêrno inglês, cre 1865 perto 
da cidadr gaúcha de Uruguaiana. 

LEITURA 

.\ batalha nava l de Hiac hu<;,lo, u ll de j u nho de 1865 

Êhtc navio (o Beberibc) colocara- c ao lado do Jequitinhonha 
para o defender, e aí suportou com êlc todo o fogo das baterias e da 
esquadra paraguaia, que se cncamiçavam contra a de mantelada 
canhoneira. ~o Ipiranga o denodado Alvaro, gravemente cnfêrmo, 
rivaliza em arrôjo e sangue frio com o mais valentes e consegue 
pôr no fundo uma chata. 

Iloonholtz admirável de entusiasmo e bravura, revela, no Ara
guari, qualidad~ de comando raras em tão poucos anos. Êle bate-se 
rom vivacidade extrema. e, ao mesmo tempo que procura causar 
o m:1ior prejuízo ao inimigo e corta-lhe a retirada, socorre por suas 
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próprias mão , atirando-lhes cabos, algumas praças que se debatiam 
contm a col'l'enteza. 

Entre o barco c a bateria, no mais estreito passo, cercam-nos os 
três vapores que tinham abordado o Parnaí/Ja. O Taquari aproxi
xima-se a drz braças, mn..· recua recebendo à. queima-roupa, os dis
paros dos três rodízios da canhoeira, simultâncamcnte carregada a 
metralha e a bala. 

Os paraguaios por sua part pelejam com uma coragem inexce
dível. Não é ó o d . prêzo da morte que ostentam, senão o desejo 
de con cgui-la como heróis. 

Com uma tenacidade cega, arremcs am-se à. abordagem de quan
to navios se avizinham na diversas peripécias de combate, e as 
sucessivas derrotas que experimentam, as perdas enormes, parece 
que lhes excita a selvagem bravura. 

Suas chatas atirando ao lume d'agua com os grosso canhões 
que montavam, de~pedaçam os flancos dos navios brR~ilciros, amea
çando submergi-lo~ de instante a instante. A artilharia e a fuzi laria 
da margem também arrojam ·ôbre êles milhares de bombas, balas 
e metralha . 

A batalha tocou o seu auge, e é talvez ainda duvido o ' ~xito 
dP tão mortffera cont<•nda quando, na mente do velho Barroso, surge 
a tremenda. concepção que vai pôr têrmo à porfiada lula. 

DepoiJ:! de inquirir o comandante Brito Rôbrc a fôrça do navio, 
c o prático sôbre a profundidade do canal, transmite a ordem que 
mais tarde, reproduzida por Teghctoff, em LissR, deu aos austríacos 
tão célebre vitória. Deixemos que êlc próprio descreva ràpidamente, 
como cumprinwnto de um dever comum, em linguagem simples e 
modesta, lls e feito memorando : 

Suhi, c minha resolução fr>i acabar de uma vez tôda a esquadra 
par!lguaia, o que tcrin con~eguido se os quatro vapores inimigos que 
estavam para cimn, não tives~cm fugido. Pus a proa sôbre o primeiro 
e o esmigalhei, fir·ando completamente inutilizado, com água aberta 
c indo pouco depois a pique. 

Segui a mesma manobra com o segundo, que era o llfarqu& de 
0/indn. Inutilizei-o c, dcpoi~, ao ter<'eiro, que em o Salto, o qual 
ficou no nwsmo estado. O· quatro restantes, vendo a manobra que 
eu praticava, <' que me dispunha a fazer-lhes o me~mo, trataram de 
fugir rio arima. DPpoi. de destruir o terreiro vapor, pus a proa em 
uma daK ranhmwiras flutuantes, a qual com o chortuc e um tiro 
fui ao fundo. Exmo. Sr. Almirante, tôdas estas manobras eram feitas 
~ob o fogo mais vivo, quer dos navio c chat~, quer da artilharia 
de terra e mosquctaria de mil espingn.rdas. A minha intenção era 
destruir por esta forma tôda a esquadra paraguaia, antes que des-
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cesse ou subisse, porqu<' nece~sàriamPnte, mais cedo ou mais tarde, 
tínhamos de encalhar, por ser naquela localidade muito cstr<'ito o 
canal. 

Concluída esta faina, tratei de tomar as chatas, que, ao apro
ximnr-me dela~. eram abandonadas, ~altando as guarnições ao rio e 
nadando para t<'JTa, qu<' ficava próxima. 

(Ouro Prrto, A Marinha de Outrora) 

Batnlha~Naval:dc~Rinchuclo: (li~ de:Junhotde~18ü5) 
Quadro de Vitor 1\lcireles Lima (1832-1903) 

Govêrno provisó1·io no Paraguai 

Com o intuito de mostrar ao mundo que o alvo da 
guerra não cru a conquista de um novo território, mas 
unicamente derrubar o govêrno ele Lóp z, desejavam os 
aliados reunir um certo número ele paraguaios distintos e 
formar com êles um go,·êrno provisório que se ocupa. c 
da administração civil do país. Em janeiro de 1860, 
chegou com esta roi ·~ão à capital do Paraguai o ministro 
bra ilciro José 1\Iaria da Silva Paranhos ; mas, ao ver 
que nada por enquanto se podia concluir, partiu para 
Bueno Aire a fim ele se entender melhor com o. outros 
aliados. 
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Regre sando, em fins de fevereiro, a Assunção, 
conseguiu, depois ele muito trabalho, assentar a· bases 
dêsse novo govêrno. Reuniu- c, pois, a 22 de julho no 
teatro ela capital, uma grande assembléia em que O' cida
dão elegeram 21 de seu conterrâneo , incumbindo-os 
de nomearem cinco varões para, por sua vez~ delegarem 
em três dêles o govêrno provi ório elo país. :lt te=-, a cinco 
de agôsto, aclamaram os três cidadãos seguintes : D. 
Carlos Loisaya, D. Cyrillo Rivarola e D . José Dia Bedoya, 
que, a 15 de agôsto, prestaram juramento e tomaram 
posse de seus ofícios na catedral de Assunção. 

H. no BRASIL do PE. R. GALANTI. 

Questionário. - 1. Quando foi reconhecida a lndepend~ncia 
do Brasil f 2. Por que houve guerra na Provincia Cisplatina 1 3. 
Como terminou? 4. Quais as intervenções do Brasil no Uruguai no 
século 19 1 5. Quem teve a direção dessa intervenção, em 13511 6. 
Quem foi J. M . Rosas e como foi derrotado 1 7. Quem foi Aguirre 
e por que foi combalido pelo Brasil 'I 8. Que foi a guerra do Paraguai 1 
9. Quem levou os aliados a Assunção 1 10. Aproveitou-se o Brasil 
da vitória final? 11. Por que rompeu o Brasil suas relações diplomá
ticas com a Inglaterra, no século passado 'I 12. Como foram restabe
lecidas e onde 1 

Sin opse Cronológica 

1861 a 1865 Questão inglêsa. 
1864 Aprisionamento do navio de comércio brasileiro "Mar-

quês de Olinda" em Assunção. 
1864 a 1870 Campanha contra Lópcz. 
1865 Batalha naval do Riacbuelo (11 de junho). 
1870 Morte de F . S. López (1.• de março). 
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Exercício d e R ecapitulação da Unidade VIII 

(Capítulo XI e XII) 

A - Comple tar as frases : 

a) ... . . introduziu o café no Brasil. 
b) O ... . . e o ..... eram símbolos na ..... do Império. 
c) O J.o trecho de . . .. . foi da iniciativa do Vi~conde de 

Mauá. 
d) A Cisplatina se uniu ao Brasil a ..... de julho de ..... 
e) A . . . . . de . . . . . de .. ... o Portugal reconhecia a inde

pendência do Brasil. 

B- Corrigir: 

a) O "Blanco" Manoel Oril.>e era amigo do Brasil. 
b) As intervenções do Brasil no Uruguai foram para anexá-lo. 
c) O marquês de Caxias comandou na segunda intrrvenção 

contra o Uruguai. 
d) Lópcz não provocou o Brasil em 1864. 
e) A Argentina deixou paHsar tropas paraguaias por seu terri

tório para invadir o R. G. do Sul. 

C- Adaptar à numeração da esquerda : 

(1) V. Flores. 
(2) F. Solano Lópcz. 

(3) Marquês de Caxias. 
(4) Entrada em Assunção. 
(5) Morto López 
(6) J. J . Silva Xavier. 
(8) Batalha do Riachuelo. 

( ) Ditador do Paraguai. 
•• ( ) Generalíssimo da Campanha 

desde 1866. 
( ) Sucedeu a Aguirre. 
( ) 1. 0 de março de 1870. 
( ) 5 de janeiro de 1869. 
( ) 11/6/1865. 
( ) O prol o-mártir da Indepen

dência do Brasil. 

D- Sublinhar o elemen to cer to: 

a) Bartolomé, Caxias : generalíssimo na 1.• fase da guerra. 
b) A. Aguirre, l\1. Oribe : presidente do Uruguai em 1864. 
e) Morte de López : em 1872, 1 70. 
d) Cancelada a dívida de guerra do Paraguai : 1945, 1942. 
e) Irineu E. de Sousa : Marquês, visconde. 
f) Entrada dos aliados em Assunção : 1869, 1870 e 1868. 

CAPÍTULO -'- riii 

AS NAÇÕES DO NOVO l\1UNDO 

Resumo 

Evolução elos Estados Unldos: Em sua política de exran ão 
territorial, os E. Unidos, em 1803, compraram a Luisian~t " 1 apo
leão Bonaparle; em 1819, a Flórida, à Espanha. Em 1845 acei
taram a anexação do Texas c afinal em 1867 adquiriam da Rússia 
o território de Alasca. Contra a Inglaterra tiveram uma guerra de 
1812 a 1815. Em 1823 o presidente James l\1onroe declarava que 
não admilia intervenção de paí estranp;eiro em que. tões de países 
soberano do ovo f.Iundo. No fim do século 19, intervieram contra 
a Espanha a favor de Cuba. 

Evolução do México: Proclamou- e a r pública em 1823. O 
México foi prêsa de caudilhos e veio a ser invadido por tropl]S fran
cesas que cstal.>clcccram império a favor de Maximiliano de Austria. 
Durou pouco. Os mexicanos, com Benito Juárcz, reagiram e fuzi
laram o imperador. Porfírio Díaz foi ditador por muitos anos. 

Evolução da Amél'ica Central: Em 1821 a América Central, 
· tornada indopcndcnLc, aderiu ao império mexicano de Ago:;linho de 
liúrbide ; mas, em 1823, se desligou do México. Formaram então, 
os 5 países da A. Central, uma 'repúblicn. federativa que veio a se 
desagregar, em 1838. As diversas repúblicas tiveram suas revoluções 
e mesmo desavenças entre vizinhos. 

Vocabulário 

Distúrbio: alteração da ordem; Guerra civil: entre peRsoas 
de um mesmo país; Indenização : reparação ; Intervenção: entrada 
para agir, decidir ; Irromper : começar ; Pecuniátio : em dinheiro ; 
Reciproco : de um e de outro, m1Ítuo. 
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I- OS E TADOS IDOS 

Desenvolvimento 

62. Evolução dos Estados Unidos. -A política de 
expansão territorial norte-americana, em princípios do 
século 19, foi dirigida pelo govêrno federal. De terriLórios 
anexados por compra ou devidos a guerras, fazia Estados 
da Federação após condições preenchidas. Assim em 1803, 
comprava a Napoleão, chefe então do govêrno francês, 
a vasta região central- a Luisiana; em 1819, comprava 
a Flórida, da Espanha. Em 1845 anexava-se, como Estado 
federal um ex-Estado mexicano Texas, o que provocou uma 
guerra entre o México e os E. Unidos. Perdendo o México, 
teve que ceder, mediante indenização pecuniária, grande 
extensão de suas terras ao norLe. Em 1867 a Rú sia vendia 
aos E. Unidos o território de Alasca, no extremo noroeste 
da América do Norte. Em fins do século passado, em 

Fcrmaçlto territorial dos Estados Unidos; 
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1898, a guerra entre o E. Unido e a Espanha dava aos 
primeiros a ilha de Pôrto Rico e as Filipinas (Á ·ia). 

Guerra com a Inglaterra. - Por motivo dr intro
missão da Inglaterra a. fiscalizar, em pleno mar, navios 
norte-americanos para retirar de bordo desertores in
glêses a scrYiço da m~rinha norte-americana, rompeu a 
guerra conhecida na hdória americana pelo nome de se
gundc guerra da Independência. A luta se paf'. ou em 
território dos Estado. Unidos e do Canadá. Os inglê es 
chegaram n incendiar parte ele Wa;-;hington. Iniciada em 
1812 terminava em 1813 sem tmLndo nem indenizações. 

63. Política exterior 
dos Estados Unidos. -
Em 1823, em mrn ·ag;·•m 
ao congr0sso ele seu país, o 
prcsidmte James :\1onroe 
defini<• a política de seu 
govêrno, sPguida depois 
pelos sucessores. Xão ad
mitiria intervenção de país 
estrangeiro em questões ele 
nações soberanas do Xovo 
Mundo. Era advertência 
ao governo' de Portugal 
e E panha que, nrssa da
ta, ·ainda não dese pera
vam de reaver suas rx
-colônias. Conseqüent'es 
com tal declaração, os su
ccs. ores de Monroe sem
pre prote tavam e mesmo: 
intervinham contra tôda 
tentativa estrangeira em 
algum país americano so

Jaime Monroe, pre~idente dos EstntloQ 
Unidos de 1817 a 1!125 ; é o autor da 
doutrina QUC' repele a intervenção dos 

Europeus nos negócios da América. 

berano no decurso do século. Assim, em 18Gl, protestou o 



136 IIISTÓRIA DA A 1ÉRICA - 2.a SÉRIE GINASIAL 

govêrno da União contra a inva ão france a no México 
e em 1898 ajudou Cuba a se emancipar do jugo espanhol. 

61. Guerra de Secessão nos Estados Unidos. -
A causa principal foi a ameaça de abolição da escravidão 
por ocasião da candidatura de Abrão Lincoln a presidente 
dos E. Unido , em 1 GO. Os Estados agrícolas do Sul con
sideravam tal hipóte 'c como verdadeira calamidade pois 
apoiavam sua prosperidade no braço c cravo. 

Eleito A. Lincoln lavrou o drscontentamento no Sul, 
vindo o Estado ele Carolina do Sul a dar a<;>s mais o exem
plo de separatismo ou .cce. são. Retirava-se da União, 
como república indep ndent c mas seu exemplo levou dez 
outro E tados a f;e retirarem da Federação. Entenderam
-. e, contudo, numa Confederação com capital em Richmoncl 
(Virgínia) e como presidente eleito tiveram J effcr on Da vis. 

(iuerr& 
de .JÉCE.Y<fAÕ 

O Estados ,·ulinos tinham soldados valcn tcs c bem 
acostumado à ·correria: dos campo-;, di. punham de bon · 
generais ma não tinham indú"'tria bélica bem dc::;envol
vicla como os do X o r te <' sobrcl mlo não dispunham de 
esquadra companíxcis à: do:-; Federais. 
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Deram- e numero o combates na bacia do l\Iississipi 
e Leste do país. As principais batalhas foram : nlaqu<' 
ao Forte Sumter, perto de Charleslon, \'irgínia, o primeiro 
ato de guerra em abri l de 18(H ; ::\T ova Orleans, Corinth, 
Gettysburg c afinal, tomada da capital Rirhmond, a 4 dr 
abril de 1865 e rendição de Lec, a 9 ck abril, rm Appomatox. 
Foram bons gcncrai ' : dos Confederado:-; (sulist:•s) Robert 
Lee, J o ·é J ohnston; dos Federais (not1 j,;ta::;) l'ly:;ses 
Grant, W. Scherman. 

A rrucrra de Secessão 
foi das mais sangrentas 
guerras civis do Novo :\Il~n
do, deixando -ttpós ·i mi
lhares ele mortos, ele::; pesas 
enormes c desânimo na 
região do Sul por alguns 
anos. 

Em plena guerra civil, 
a 1. 0 de janeiro de 1 63, 
Abrão Lincoln promulgava 
a lei, votada pelo congresso 
federal, que libertava os 
escravos dos Estado Uni
dos calculados então, em 
três milhões. .\.pesar do 
desânimo de mu ita gente, 
o heróico pre idcntc A. 
Lincoln não desc perou da 
vitória final da causa uni
onista. Terminada a luta 

Abra<io Lincoln. - Prr:-:idcntr dos Estndoa 
Unidos, de 1861 lL 186.>; aboliu a e•cra
vidào (l dominou a revolta da Bec.·eRsão ; 
assassinado, vitima de um exultado escra-

vocrata .. 

fratricida, alguns dias depois, a 14 de abril de 1 65, era 
assassinado em camarote de teatro, em Washington, por 
ex-ator teatral J ohn Boot. Sua memória é carinho. a mente 
cul tuada pelo povo nor te-americano. 

65. Evolução do l\Iéxico. - Apó:; a queda de impe
rador Itúrbide, foi proclamada a Repúbli ca. E então se 
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abriu era de dislú.rbios civi~;. No govêrno do Benito J uárez, 
deu-'e a intervenção d<' tropas enviadas pelo imperador 
fm.ncê::; ~apoleão III, e isso desde 18fi1. Foi criado, com 
a anuência de um CongreHso mexicano, um Império cujo 
imperador foi 1\Íiaximili:.mo de Au ·trin., canditnto do Im
perador francês. AoR protestos dos E. Unidos e com a 
revolta doH mexicanos fiéis a B. .Juárez, a França retirou 
as tropal-' ficando o impcmdor entregue às próprias fôrça .. 
Tmído por um coronel mexicano Lôpez, seu confidente, 
foi entrpgue aos mexicanos revoltados que o fuzilaram. 
Benito Juárez c Porfírio Dbz foram os doi· presidente: 
quf', com pu!. o forte, mantiveram ano~ de paz e progre so, 
apesar dr ditadores. 

66. Evoluc;ão da Amé•·h·a Cenlral. - Independente 
desde 1821, entrou na União tio México de que se separou, 
em 1823, con,;titujndo uma República federal até 1838. 
Desde então se formaram as repúblicas de Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, El Salvador e _ ica.rágua que tive
ram :·ma:; lutas civis no decurso do século e até guerras 
entre ::;i. 

~as "\.ntilhas, na ilha de Haiti, desde fim; do :éculo 
18, n. parte ocidental, possessão da França, foi tornada 
independente por uma revolução elos negro . Houve, em 
prin ·ípio do século 19, um imperador Tousaint Louverture 
que foi morto. A república !'oi introduzida, sendo do pri
meirol:l presidenteH o negro Petion. A p1:1.rte oriental da 
ilha veio a formar uma república desde 1838 : a república 
de S. Domingos, ele origem cspanlwla. É o Haiti a única 
república do ~ovo ?11nndo~ em que se fala o francês, tam
bém língua oficial. 

Quanto a Cuba, essa ilha só veio a ser independente 
em 1898, após a vitória dos"E. Unidos ôbre a Espanha. 
Desde essa data até o ano de 1934, Cuba ficou sob a tutela 
dos E. U ni.dos. 
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LEITURA 

Abraham Lincoln (12/2/1809 a 15/4/65) 

De familia m_odesta, mal pôde conseguir estudos primários 
devendo aos própnos esforços tôda a cult ura que adquiriu. 

Forn;tou-se em direito e tentou cargos de representação à Câmara 
sendo eleito em 1846. Desenvolveu então sua atividade em prol d~ 
abolição da escravatura. 

Eleito presidente dos E. Unidos, em fins de 1860, tomou posse 
do cargo a 4 de março de 1861. 

Demonstrou na guerra de Secessão energia e constância in
quebrantáveis. 

Os E. ~nidos. s_ouberam conservar a lembrança do restaurador 
de sua. Umao, engmdo-lhe monumentos e sobretudo o "Lincoln 
Memonal" em Washington. li: festivo o dia de seu natalício. 

Discurso de A. Lincoln, a 19 de novembro de 1863, em 
Gettysburgo. 

Há 87 anos que nossos pais estabeleceram neste continente uma 
nova nação concebida na liberdade e fundada no princípio de que 
todos os homens nascem iguais. 
. Hoje estamos envolvidos em urna grande guerra civil, e expe
rimenta~do se esta nação, ou qualquer outra assim concebida e ao 
mesmo frm consagrada, pode durar muito. Encontramo-nos em um 
grande campo de batalha desta guerra. Viemos aqui consagrar uma 
parte dês~e campo a servir de última morada àqueles que nêle deram 
as suas VIdas para que a nação pudesse viver. Ê inteiramente justo 
e natural que assim procedamos. 
· Mas, em um sentido mais lato, nós não podemos dedicar, não 

po.demos consagrar, não podemos santificar êste terreno. Muito 
acrma.do nosso pobre poder de dar ou retirar, o consagraram os bra
vos, VIvos ou mortos, que aqui combateram. O mundo pouco saberá 
e por pouco tempo recordará. o qu~ aqui dis~ermos, mas não esque
cerá n~nca os atos que aqUl praticaram. E a nós, os vivos, pelo 
contrár10, que compete consagrar-nos aqui à obra inacabada que 
aqu~les gue neste lugar combateram, fizeram tão nobremente pro
gredir. E a nós, pelo contrário, que compete consagrar-nos à grande 
tarefa que está diante de nós, e tomar, pelos exemplos dêsses vene
rand~s mortos, mais ardente dedicação à causa pela qual êles deram 
a maiS completa prova de devoção, e prometer a nós mesmos que 

6 - Históri& d& Amêric& 
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êsses mortos não morreram em vão, que esta nação alcançará, com 
a ajuda de Deus, uma nova vida de liberdade, e que o govêrno do 
povo, pelo povo e para o povo, não terá o destino de desaparecer da 
terra. 

Questionário. - 1. Que te1"ra adquiriram os E. Unidos em 
1803 f 2. Por que foi essa terra vendida e por quem? 3. Que foi a 
2. • guerra da I ndepend8ncia norte-americana ? 4. Que f oi a gt<erra 
de secessão? 5. Que se dava nos E. Unidos a 1.0 de Janeiro de 18631 
6. Quem f oi 11I aximiliano de Á ust?"ia ? 7. P 01· que se op6s a União 
A meriêana ao Império de 111 aximiliano ? 8. Quando se tomou inde
pendente a América Central f 9. Qual foi a sorte de Haiti? 9. Quem 
dett a independbu:ia à ilha de Cuba? 10. Até quando ficou tutelada 
pelos E. Unidos 'I 

Sinopse Cronológica 

1803 Aquisição da Luisiana pelos E. Unidos. 

1845 O Estado mexicano do Texas se incorpora aos E. Unidos. 

1861 a 1865 Guerra de Secessão nos E. Unidos. 

1867 Fuzilado Maximiliano, no México. 

1898 Guerra dos E. Unidos-com a Espanha e libertação de 
Cuba. 

CAPÍTULO XIV 

AS NAÇÕES DO NOVO MUNDO (continuação) 
Resumo 

I- Países europeus possuidot·es de colônias no Novo Mundo 
lnglatena: Na América do Norte - arquipélagos das Ber

mudas e das Lucaias. Na América Central - ilha Jamaica; na 
América do Sul - ilha de Trinidad, Guiana inglêsa c: arquipPlago de 
Falkland (Malvinas). 

França: Na América do Norte- ilha de S. Pedro e Miquelon; 
na América Central llha de Guadelupa e l\fartinique. Na América 
do Sul : Guiana Francesa. 

Holanda: Na América do Sul -ilhas de Orube e Curaçau e 
Guiana holandesa. 

Dinamarca: A ilha de Groclândia, na A. do Norte. 
11- Canadá 

Domínio do Canadá: Atualmente Domínio, criado em 1867. 
Adquirido pela Inglaterra, pelo tratado de Paris de 1763. A prin
cípio forma dois governos: o do Norte e o do Sul. 
UI - Evolução política das nações do Novo Mundo. 

Gt·ã Colômbia: Nova Granada, Venezuela e Equador, unidos 
com Bolívar, se separaram desde 1830, em repúblicas que, no século 
19, pagaram tributo a revoluções. Dos melhores presidentes foram: 
José A. Paz, na Venezuela; Rafael Núnez, na Colômbia e G. Garcia 
Moreno, no Equador. 

Peru e Bolívia: Federados com o general André de Santa Cruz, 
em 1836, separaram-se em 1838 por influência do Chile. Estiveram 
em guerra - a do Pacífico - com o Chile mas foram derrotados. 

Chile: Vencedor na guerra do Pacífico, aumentou sua extensão 
territorial. Em 1891 deu-se guerra civil entre o presidente e o con
gresso, perdendo o presidente. 
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Argentina: Após a deposição de Rosas, seguiram-se presidentes 
que procuraram governar em paz. Entre outros: general Bartolomé 
Mitre que sustentou a guerra contra López ; Domingos Sarmiento 
e Júlio Roca. 

Paraguai: Três ditadores se sucederam durante o século 19 : 
Gaspar R. Francia, Carlos Antônio López e seu filho Francisco So
lano López. Este desencadeou a sangrenta guerra contra o Brasil 
e seus aliados Argentina e Uruguai. Saiu o país quase arruinado 
da guerra de 1864 a 1870. 

Uruguai: Rivalidades entre os partidos "blancos" e "colora
dos.'' levaram o Brasil a intervir contra os clitadores blancos Manoel 
Oribe e Atanásio Aguirre, em 1851 e 1864. 

Vocabulário 
Bolivarianas :nações simpáticas a Bolívar, libertadas por Bolívar; 

Categoria: classe, classificação ; Colaboração : ajuda, participação; 
Domfnio : império, influência ; Federação : agrupamento de Esta
dos ou Províncias, com govêrno próprio, mas aceitando uma Cons
tituição geral~ Imigração: entrada de gente em tun país; Maç{i
nico : relativo à maçonaria - sociedarle secreta condenada pela 
Igreja católica; Salitn!'l:ras: lugares onde se encontram depósitos de 
salitre ; Tributo : imposto, taxa. ' 

DesenvolvÍlnento 
67. Países europeus possessores de colônias na 

América. - Atualmente são os seguintes os países que 
ainda possuem terras no Novo Mundo : França, Ingla
terra, Holanda e Dinamarca. Os remanescentes coloniais 
se explicam pela atividade dêsses países em conquistar 
terras neste hemisfério desde o século 17. São restos de 
grandes teuitórios que já tiveram a França e a Inglaterra, 
sobretudo. 

Da Inglaterra, são, na América do Norte e Central : 
o arquipélago das Bermudas e o das Lucaias, a ilha de 
Jamaica. Na América do Sul : a ilha Trinidad, no litoral 
da Venezuela, a Guiana inglêsa e o arquipélago das Fal
kland (Malvinas) reclamado pela Argentina, como herança 
colonial espanhola. Essas terras, contudo, já não são con
sideradas como simples posses de exploração. Já têm go
vêrno baseado na colaboração dos naturais. 
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A França tem, na América do orte : as ilhas de 
Saint Pierre e Miquelon, e na América Central: as ilhas 
de Guadelupe e Martinica. São pequenas ilhas mas de 
certa importância econômica. Na América do Sul: a 
Guiana francesa pouco povoada de elementos de origem 
européia. Tem, contudo, certas regalias de govêrno e não 
é simples colônia. ' 

A Holanda tem, na América do sul : as ilhas Curaçau 
Orube e a Guiana holandesa. 

Da Dinamarca é a grande ilha de Groelândia, de es
cassa população e terras em maioria geladas. 

11 - O Domínio do Canadá 

68. O Canadá. - O Tratado de Paris, de 1763, a pó· 
a guerra européia de sete anos, impunha à Fran<;a a perda 
do Canadá, como da maior parte de sua. colômas das Ín
dias. A princípio, o govêrno inglês promoveu intensa imi-

Vista de Otawa. - Ota.wa é capital do Canadá. Sede do parlamento e residência 
do governador. Fica à.s margens do rio do mesmo nome 1 aíluen~e do S. Lourenço. 
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gração para contrabalançar a influência francesa. Os go
vernadore da colônia, contudo, apó certas hesitações no 
trato com a população francesa, vieram à politica acertada 
de respeito às tradições, à religião católica e à língua do 
povo. Em 1791 havia dois governo em terras do Canadá 
ma já em 1840 tornavam-se a reunir. Em 1867 foi 
es a colônia elevada à categoria de Domínio, em regime 
federal de Província , unido à Inglaterra. Atualmente 
é o Canadá uma nação soberana federal com 10 províncias, 

membro da Comunidade 
Britânica de r ações. Tem 
a capital em Otawa. Em 
imensa área, pela maior 
parte de clima excessivo, 
contaapena 16 milhõe ' de 
habitantes. É, no entanto, 
uma das mais importantes 
nac;ões elo Mundo pelo 
t rabalbo de seu filhos em 
lôda atividade humana. 
}~ dos paise soberanos 
mais prósperos como tam
bém dos mais cultos. 

I IJ - E,·ol ução poli tica das 
Nações do ovo !\lu ndo 

69. Evolução da Grã 
Colômbia . - De 'de sua 

a. Garcia Moreno. independência e durante 
a vida do grande patriota 

Bolivar, fizeram parte de uma mesma República o 
três países bolivarianos : Venezuela, X ova Granada (Co
lômbia) e Equador. Em 1830, contudo, se separavam em 
três repúblicas. Tiveram que pagar tributo a numerosas 
revoluções no decorrer do século. Pode-se assinalar, entre 
bons presidentes : José A. Paz, na Venezuela i Rafael 
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Núnez, na Colômbia e Gabriel Garcia 1oreno, no Equa
dor. :E:ste, de modo particular, se dedicou ao bem do 
povo sendo o regenerador da Pátria e o defen or do catolicis
mo. Chegou mo mo a consagrar o país ao Sagrado Cora
ção de Jesus. De 18GO a 1875 participou ativamente da 
política de sua terra, tendo sido presidente por dois perío
dos. Sua máxima era a de que se devia dar liberdade a 
tudo e a todos, exceto ao mal e aos malfeitore . 

ão podia terminar a vida em incidente fatal, ho
mem tão decidido no cumprimento de seu deveres para 
com Deus e a Pátria. Foi a a inado vilmente a mando 
da seita maçônica, em 1 75. 1orria, porém exclamando : 
"Deus não morre !" 

Campanha• m•Utare& no século 19, 

70. Evolução do Peru e da Bolívia . - Apó alguns 
anos de vida independente, o Peru e a Bolivia se uniram 
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em Federação sob a presidência do general André de Santa 
Cruz. Foi de 1836 a 1838. Receando por sua segurança, 
o Chile exigiu sua separação, o que se deu. 

Guerra do Pacífico. - Travou-se a guerra do Pací
fico de 1879 a 1883, entre o Chile e os aliados Peru-Bolivia. 
Pre~de-se a guerra a interêsses econômicos do Chile con
trariados pela Bolivia por motivo de exploração de sali
treiras da mesma. O Peru apoiou a Bolivia. A guerra 
naval foi contrária ao Chile, a princípio. Mas após a morte 
do herói peruano Miguel Grau, almirante da esquadra 
dêsse país, os chilenos reagiram conseguindo vencer no mar 

e em terra. Apossaram
-se de Lima, impondo 
aos aliados condições 
pesadas de paz. A Bo
lívia perdia todo o lito
ral e o Peru parte das 
terras do Sul. 

71. Evo]ução do 
Chile e da Argentina. 
- a) Chile. Foi dos 
países sul-americanos 
aquêle em que reinou 
mais ordem e respeito 
ao govêrno constituído. 
Deu-se, no entanto, 
uma guerra civil, em 
1891, entre o Congres
so e o Presidente da 
República José Balma
ceda. Foi guerra san-

Dr. Julio Roca. grenta e em que houve 
grandes despesas. Der

rotadas as tropas que apoiavam o chefe do govêrno, sui
cidou-se êste nesse mesmo ano. 
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b) Argentina. Os pre identes que se seguiram ao di- · 
tador João Manoel de Rosa~, procuraram restabelecer a 
ordem e as garantias. Distinguiram-se : Bartolomé Mitre 
que foi generalíssimo do princípio da campanha contra 
López até 1866; Domingos Sarmiento, autor da vida ro
manceada de um caudilho argentino, Facundo - muito 
popular no país; Júlio Roca, amigo do Brasil e que o 
visitou em 1899. Veio êle com luzida comitiva ao Rio de 
Janeiro sendo aí recebido em verdadeira apoteose. 

72. Evolução do Paraguai e do Uruguai. - a) 
Paraguai. Francisco Solano López provocara o Brasil que . 
o combateu aliado à Argentina e ao Uruguai. Dessa san
grenta campanha saíra a nação guarani arruinada e des
povoada. Por isso o progresso foi retardado durante o 
século 19. 

b) [hugua'i. Atravessou êsse país o século passado 
em rivalidades e lutas dos dois partidos ineconciliáveis : 
"blancos" e "colorados". Teve que arrostar a intervenção 
<lo Brasil em 1851 e 1864 e participou como aliado da 
guerra contra López de 1865 a 1870. Júlio Herrera foi 
dos bons presidentes do século passado. 

LEITURA 

O Canadá e os Estados Unidos 

Os Estados Unidos c o Canadií têm sido chamados os irmãos 
siame es da América do Norte, tão intimamente unidos estão, social, 
econômicamente, tão idênticos em seus problemas de segurança. 

O fato de 8.900 quilômetros de fronteiras, inclusive o Alasca, 
que separam os dois países, estarem desguarnecidos é freqüentemeRte 
comentado, porém a razão é muito simples - a possibilidade de 
conflito é tão remota que ninguém se dá ao trabalho de pensar no 
assunto. Em 130 anos de permanente paz, as duas nações construí
ram urna tradição de amizade e cooperação cuja quebra seria incon
cebível. A "fronteira invisível da amizade" torna possível uma fron
teira desguarnecida. 

O sentimento de uma origem comum tem sido de grande influ
ência no cimentar as relações entre os dois países. 
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A grande maioria de seus habitante descendem de raças da 
Europa ocidental e muitos canadenses provêm dos antigos colonos 
americanos. Os entimcutos de simpatia e aprêço têm ido fortifi
cados pelo movimento livre da população entre os dois países. Está 
estimado em 30 milhões o número de cidadão que anualmente cru
zam as fronteiras. 

O interêsse econômico está tão Intimamente integrado como a 
vida social. O Canadá é o melhor cliente dos E tados Unidos, dos 
quais compra um sétimo das exportações lotai., o quo representa 
mai de 60% das importaçõc do Canadá (durante a guerra, mais 
de' 75%). 

Por outro lado, alguma indú · trias canadenses, notadamente 
papel do imprensa o metais, encontram o seu maior mercado nos 
E tados Unidos, que são os melhores compradores de exportações 
canadenses. Tanto em comércio como l'm inve ·timento de capitais, 
o intercâmbio canadense ·americano torna-se cada vez mais no
tável. Do fato, a relações entre êstcs dois países ão sem paralelo 
no mundo. 

Entretanto não foi sempre !l.SSim. Dw·ante o processo de apa
ziguamento, alguns desacordos foram inevitáveis. Mas gradualmente, 
a arbitragem e negociações rc olveram tôda as düerenças entro os 
dois países. 

(O Canadá - Propaganda) 

D. Gabriel G ar cia Moreno (1821 a 6/8/1875) 

Formado em direito pela niversidade de Quito, 
aperfeiçoou os e tudos cientificos, em Paris. 

Genro do general Flores, participou desde 18-17 na 
política de sua terra. Em 1861, foi eleito presidente da 
República como em 1869. 

Em eu Govêrno, deu provas de rija têmpera de 
patriota e católico convicto. Foi otimo admini trador e 
de honradez a tôda prova. Iniciou a construção de es
t radas de ferro e introduziu melhoramentos de ordem 
material e cultural. 

Seu ideal era contribuir para a formação de uma re
pública apoiada nos en ·inamentos do Evangelho. 

Foi a sa sinado em uma 1. a sexta feira do mês. 
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Ques tio n á rio . 1. Quem foi Gm-cia J[ oreno 1 2. Que f ai a 
guerra do Pacífico f 3. Por que a Bolívia n(io tem litoral f 4. Que 
foi a guerra civil de Balmaceda l 5. Qual o presidente da A1·gen
tina durante a guerra contm L6pez c qne fêz? 6. Que foi a triplice 
aliança f 7. Quais os 2 presidentes da A rgenlina amigos do Bmsilf 
8. Quais os partidos uruguaios I 9. Qual o pre idcnle sul-americano 
que v1'sitou o Rio em 1899? 10. Que terras tem ainda a Inglaterra 
na América do Norte/ 11. Que é a questão das ,1/ alvinasf 12. Qual 
a principal colônia inglêsa na .1. do Sul f 13. Que possui a França 
na A. do Sul 'I 14. Citar 2 ilha$ da Holanda. 15. Qual a principal 
colônia hola?Ulesa? 16. Que é a Groelândia I 17. Qua1ulo adquiriu 
a I nglaterm o Cmwdá e como? 18. Que 1-ecorda a data l 867 na his
tória do Canadá? 19. Que é atualmente o Canadá'/ 20. Por que não 
é absolutamente independente l 

Sinopse Cronológica 

1 30 Separação dos países bolivarianos. 

1 64 a 1 70 Guerra contra López. 

1 79 a 18 3 Guerra do Parífico. 

1891 Guerra civil no Chile, rnlrc Balma~t'da o Congresso. 

1899 Júlio Roca visita o Rio de Jan('iro. 

Exercício d e R ecapitulação sô hre a Unidade IX 

(Cap í tulo Xlll e X lV) 

A • ublinha r· a ex-pressão certa : 

a) Os Estados Cnidos C'ompraram a Luisian,t, pm: 1803, J 10. 
b) O Texa.· SP uniu aoR E. nidos, em: 1 15, 1850 c 1860. 
c) A América Central Rc lib<'rtou da Espanha, em: 1821, 

1823 e 1 25. 
d) O Canadá é domínio brit:inil'o, desde : 1 50, l 6/ e 1891. 
<') lliRses Granl - R. Le<': gt•nt•ral do .:\'mt!' na gue1Ta de 

Sec<'~são. 
f) Lincoln foi assassinado, em: 1 <H, L 65. 



150 HISTÓRIA DA Al\1 ÉRICA ')a - -"• ÉRIE GINASIAL 

B - Adaptar a numeração à direita: 

(1) Segunda guerra de Inde
pendência americana. 

(2) Presidente dos E. Unidos, 

( ) Presidente do Equador. 

na guerra de S ces ão 
(3) Guerra do Pacífico. 
(4) Garcia :Moreno. 
(5) Bermmlas. 

( ) 1879 a 1883. 

( ) Da Inglaterra. 
( ) 1812 a 1 15. 
( ) A. Lincoln. 

(6) Abolição provávd da es
cravatura. 

( ) 1. 0 imperador do México. 

(7) Ago. tinho de Itúrbidc. ( ) 
(8) Intervenção francesa no ( ) 

l\fé>.ico, ordenada por 
(!)) Canadá se torna federação ( ) 

C -Completar as frases: 

Em 1867. 
Uma das cau as 

de Seccs ão. 
Napoleão UI. 

da guerra 

a) S. López provocou o . . . . . c a . . . . . na guerra de ..... 
a ..... 

b) O 2.0 império do México foi:a favor de ..... que foi fuzi
lado em ..... 

c) Cuba foi libertada pelos ..... no ano de .... . 
d) As Malvinas que os inglêses chamam de ..... são recla-

madas pelo .. ... 
c) O presidente. . . . . dos . . . . . não admitia intervenção 

estrangeira no .... . 
f) G. Moreno foi ..... do .... . e morreu em ... .. pela .. . .. 

D- Emendar: 

a) A. Itúrbide foi o primeiro pre~idente da república mexicana. 
b) Júlio Roca foi presidente da Argentina na guerra do Para-

guai. 
c) O Uruguai foi país muito ordeiro no século passado. 
d) A ilha ela Trinidad é da Venezuela. 
e) As Malvina sempre foram da Inglaterra. 
f) O Canadá foi dado à França pelo tratado de Madri. 

CAPÍTULO XV 

A AMÉRICA CONTEMPORÂNEA 

Resumo 

I- MOVIMENTO INTELECTUAL 

Desenvolvimento intelectual do Brasil : Durante o Império, 
o desenvolvimento da instrução foi vagaroso mas rccrudeceu com a 
República. Deram-se, no govêrno republicano, várias reformas do 
Ensino, de 18!)1 a 1942. 

Nomes ilustres na atividade literária: D. Gonçalves de 
Magalhães, A. astro Alves, J. l\larliniano de Alencar, J. Machado 
de Assis. Pensadores : R. de Farias Brito, J ackson ele Figueiredo. 
Cientistas : Oswaldo Cruz, Carlos Chaga~, Vital Brasil.' Juristas: 
Clóvis Bevilacqua, João Mendes, Rui Barbo a. Artistas: Pedro 
Américo de Melo, Vitor Meireles ele Lima, Antonio Carlos Gomes, 
Irmãos Bernardelli. Inventor: Alberto Santos Dumont, pai da 
aviação. 

Desenvolvimento intelectual nos Estados Unidos : Nas 
letras : Henrique Longfellow, Edgar Poe, W. Prescott, Mark Twain. 
Inventores : Thomas Edi.~on, Graham Bell. Pensadores : Ralph 
Emerson, William James. Artistas: Jorge Inness, Vitor Herbert. 

Desenvolvimento intelectual na América Espanhola: Nas 
letras : Domingos Sarmiento, na Argentina ; Rubén Dario, em 
Nicarágua; Gabriela Mi tral, no Chile; José Mnrti, em Cuba; 
Andrés Bello, na Venezuela; Artista: Diego Rivera, no México ; 
Cientista: José Inginieros, médico psiquiatra, na Argentina. 
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Il - O PAN-AMERICANISMO E A POLÍTICA DE 
ARBITRAMENTO E SOLIDARIEDADE CONTINENTAL 

Pau-Americanismo: No Congres o do Istmo do PanamÁ, em 
1826, já sonhava Simón Bol1var com um Novo Mundo unido. Pro
curou-se, em 1889, realizar o sonho de Bolívar, no Congre ·o pan
-amcrieano de Washington, apoiado pelos E. Unidos. O dia 14. ele 
abril foi c colhido como dia festivo pan-amcricano. 

Política de boa vizinhança: Franklin Delano Rooscvclt 
muito fêz para essa política implantar-. c nas Américas, durante seu 
longo govêrno. Fêz revogar a emenda da constituição americana, 
denominada de Platt e pela qual os E. Unidos tutelavam Cuba de ele 
sua inel pendência. Revogou- e em 1934. O Brasil procurou, em 
tôda sua história, ser bom vizinho dos numero. os povo. qu o limitam. 
Na constituição republicana ele 1 !ll, há o dispositivo de sempre 
apelar para o arbitramento. 

Solidariedade continental: É fato que as nac;ões do Novo 
Mundo procuraram unir-se em ca. o de ameac;as ao Continente ame
ricano o que se verificou sobretudo nas cluas guerras mundiais dêste 
século. 

III AS DEMOCRACIAS A'\IERICANAS NO SÍtCULO 20 

Estados Unidos: Em 1000, deram mostra de seu preparo e 
poder naval numa exibição da frota branca, na Europa. Em 1903 
apoiaram a revolta do Panamá contra a Colômbia. Em 1911 iam in
tervir contra o México quando aceitaram a mediação do ABC (Ar
gentina, Brasil e Chile). Participaram cficicntrmente das duas guerras 
mundiais. 

México: Porfírio Díaz foi ]pvado a demitir-se, em 1911, após 
govêrno demorado. Seguiram-se guerras civis. Plutarco Calles per
seguiu os católicos. Foi mártir, entre outros, o jesuíta padre Miguel 
Pró Suárez, em 1927. A perseguição só amainou com o presidente 
Lázaro Cárdeuas, desde I !)34. 

América Central: Deram-se neste século revoluções de com
petição pelo poder e mesmo guerras entre algumas das repúblicas. 
Cuba teve sua independência plena desde 1934. 

América do Sul: 

Venezuela: Ameaça de intervenção anglo-germâuica malo
grada por mediação dos Estados Unido . Teve suas revoluções. 
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Bolívia: O presidente general José Pando uão conseguindo sufo
car a revolta de acreanos, em maioria brasileiros, entendeu-se com 
o govêrno brasileiro para um acôrdo. Firmou-se em Petrópolis, em 
1903, devido à habilidade do barão do Rio Branco. O Brasil incor
porava a zona contestada do Acre mediante indenizações financeiras. 
Desde 1928 teve ela pesavenças com o Paraguai por motivo do 
Grão Chaco. Deu-se a guerra. Por mediação de nações americanas 
houve acôrdo em 1938. 

Argenlina: Progrediu muito, econômicamentc, devido à grande 
imigração européia. Rompeu relações com a Alemanha, nas guerras 
mundiais. Roque Saenz Pefía foi dos bons presidentes. Amigo 
do Brasil : Tudo nos une, nada no separa dizia êle. Em 1930 houve 
a revolução do general Uriburu. 

Brasil: Iniciava o século 20 sob regime republicano, desde 15 
de novembro de 1 89. Em 1903 anexava o território do Acre. Em 
1905 era escolhido para sede do 1.0 carclinaJato latino-americano, no 
Rio de Janeiro. Participou ativamente das duas guerras mundiais. 
Em 1930, uma revolução impôs o clr. Getúlio Vargas como presidente 
da república. Foi êste deposto em 1945. 

Vocabulário 

Acalamenlo: respeito; Imperialismo: mando, império; In
dianista : que se inspira em assuntos referentes a índios ; Intestino : 
interno, do país ; Pan-americano : de tôda a América ; Pautar : 
regular, dirigir ; Pseudônimo : nome supo to ; Psiquiatra : 'espe
cialista em molétitias do espírito ; Romantismc : que se inspira em 
assunto~ sentimentais. 

I - MOVIMENTO INTELECTUAL 

Desen vol Yitnen to 

73. DeseuYolvimento intelectual do Brasil. - O 
Ensino, no Império, não teve desenvolvimento bastante 
satisfatório devido à imensidade do país e às dificuldade 
de formação do profe sorado. Se houve certa cultura, foi 
devido a e colas particulares e sobretudo a estabelecimen
tos mantidos por Ordens, Congrega<;ões religiosas e Semi
nários. O }.0 estabelecimento oficial de en ino secundário 
foi fundado, em 1837, pelo govêrno imperial sob o nome 
de Pedro II. Devia ser padrão para o ensino secundário 
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no pais. As Faculdades tiveram também seu cursos ane
xos de preparatório . 

As primeiras escolas superior s foram as de Direito, 
sendo uma em Olinda e outra em S. Paulo, em 1827. Len
tamente se seguiram outras de vária finalidade. Não se 
organizou, contudo, nenhuma Universidade. Com a Re
pública se deram vária reformas no Ensino secundário c 
Superior, de 1891 a 1942. 

Desenvolvimento c1.utural. - Sobretudo após a 
Independência, se revelaram grandes nomes nas letras. 
Entre outros : Domingos G. de Magalhães, introdutor do 

Joaquim Machado de Assis (1839- 1908).- Um 
dos principais escritores brasileiros. Fundador 

da Academia Brasileira de Letras. 

romantismo no Brasil, 
poeta; J. Martiniano 
de Alencar, romancis
ta ele inspiração india
nista ; A. Castro Al
ves, poeta condorciro; 
Joaquim Machado de 
A i , romanci ta e 
fundador da Acade
mia Brasileira d Le
tras, em 1897 ; Olavo 
Bilac, poeta parnasia
no. Pensadores : R. 
de Farias Bri Lo, J aclc-
son de Figueiredo, de 
orientação católica, 
após a conver ão. J u
rislas : Clovi Bevilá-
qua c o grande Rui 
Barbosa, a Águia de 
Haia. Cientistas : Os-

waldo Cruz, o saneador do Rio de Janeiro, Carlos Cha
gas, Miguel Couto. Artistas : A. Carlos·Gomes, F . .Manoel 
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da Silva, autor do Hino Nacional, Pedro Américo de 
Melo, pintor, Vitor Meireles de Lima, pintor, Irmãos 
Bcrnarclelli, escultores. Inventor: Alberto Santos Dumont, 
pai da aviação. 

74. Desenvolvimento cultural dos Estados Uni
dos. - Foi muito facilitado tal desenvolvimento, dada a 
difusão do ensino em todos seus graus. Colégios, escolas 
e Universidades eram freqüentados nas principais cidades. 
Nas letras, entre muitos, 
e podem a si na 1 a r : 

Henry Longfellow, gran
de poeta; Edgar Poe, no
velista; vV. Pre:;cott, 
historiador; Mark Twa
in, novelista. Entre os 
inventores : Thomas Edi
son, Graham Bcll. Como 
pensadores: W. James, 
Ralph Emerson. Artis
tas : Jorge Inness, Vitor 
Hervert. 

75. Desenvolvinlen
to intelectual na Amé
rica Espanhola - Entre 
os letrados, cilarn-se: Do
mingo· Sarmiento, autor 
elo Facundo, biografia 
romanceada ele um cau
dilho, na Argentina; Ru
bén Dario, em Nicarágua; 
Amado ervo, poeta lí
rico, no Méxjco ; Gabri

Rlli Barbosa (18·19- 1923). - A "Águia de 
Haia". Um dos fundadores da República e 
da qual !oi primeiro ministro da. Fazenda.. 
Erudição vasta e variada, grande eloqUêneiu., 
estilo primoroso, ciência. juridica. profunda, 
tais são os dotes que mais o distinguiram. 

Exemplo de Brasilidade. 

ela Mi tral, pseudônimo de Lucila Alcayaga, poetisa pro
fessôra que ganhou o prêmio Nobel da literatura, em 
1945, do Chile; José Marti, patriota cubano, orador e 
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poeta; Juan Zorilla de San Martin, p~eta indin:nista,_ no 
Uruguai. Artistas : Diego River?', Mé~co,_ Ceciho RoJas, 
Bolivia ; Luis Perloti, na Argentma. C~êncws : José In
genieros, médico psiquiatra, Argentina. 

11 - O PAN-AMEIUCANIS!\10 E A POLÍTICA DE BOA 
VIZINHANÇA ; ARBITRAMENTO E SOLIDARIEDADE 

76. Foi desejo sincero do grande pa triota sul
-americano Simón Bolívar ver a nações do Novo fun
do unidas, resolvendo suas questões por proces os pacifi
cas. Para isso, com a autoridade que lhe dava o nome 
ilustrado em muitas batalhas vitoriosas, convidou ao Istmo 
do Panamá as nações das AJ,néricas para um Congresso 
em que se discutissem e votassem as bases de uma União 
Pan-americana. Era em 1826. Acorreram poucos países 
e pouco se fêz de construtivo. . 

Foi só em 1889 que, partindo dos Estados Umdos o 
convite de um Congres o para a realização do sonho de 
Bolivar acudiram as nações americanas a Washington. 
EncmT~va-se essa reunião a 14 de abril de 1890 e essa 
data foi aceita para a celebração de um dia pan-americano. 
Nesse dia nos centros culturais das 21 Repúblicas das 
Américas ~e festeja tôda a família, procurando estreitar 
cada vez mais os vínculos de amizade continental. Dêsse 
Congresso saiu organizada a nião Pa:n-Amcricana, com 
sede e um Secretariado geral, em \Vashmgton, e represen
tações em todos os países americanos. Atualmente é co
nhecida pela expre · ão : Organização dos Estados Ame
ricanos, ou mais simplesmente por : OEA como se dá com 
a O U. 

Desde sua fundação já tem promovido 10 Conferên-
cia interamericanas, Congressos, reuniões para consultas 
de Ministros do Exterior etc .. 

77. Política de boa vi zinh ança . - As Conferências, 
as reuniões de nações americanas pareciam ficar só em 
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Sede pa.n-americana.- A "União pan-americana.", fundada em 1890, é uma orga
nização internacional criada e mantida pelas 21 repúblicas americanas. Celebra 
todos os anos, a 14 de Abril, o dia '"pan-americano". Tem sede em Washlngton. 

palavras pois em muitos países havia suspeitas fundadas 
de que um dos principais componentes da família dava 
maus exemplos de imperialismo em intervenções que e 
permitia em casa de irmãos mais fracos c isso por motivos 
interesseiros. Para dissipar as dúvidas, o govêrno de Fran
klin D. Roo evclt, desde 1934, procurou dar provas de 
bom vizinho fazendo revogar a odiosa emenda Platt que 
mantinha Cuba sob tutela desde sua independência, em 
1898. E continuou a dar provas de interêsse pelos povos 
das Américas. 

O Brasil, desde o Império, cultivou a boa vizinhança, 
intervindo apenas quando não havia outro recurso. A 
constituição republicana de 1891 preceituava que não se 
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podia fazer guerra de conquista e que a solução das ques
tões internacionais , ó se faria por arbitramento. 

78. Arbitramento e Solidariedade continental. -
Atualmente as Nações do Novo Mundo se acham nas dis
posições de acatar as decisões da OEA em questões que 
possam provocar guerras. Já se deram exemplos de aca
tamento à mediação de países do Continente. Assim, em 
1914 o ABC - Argentina, Brasil e Chile - conseguiu 
pôr de acôrdo o México com os Estados Unidos; em 1932, 
o Bra il foi mediador entre a Colômbia e o Peru na questão 
de Letícia; em 1938, o Bra:;;il e outros conseguiram dar 
fim a uma guerra desastrosa para o Paraguai e para a 
Bolivia, na questão do Grão Chaco. 

Foi um dos objetivos da fundação da OEA despertar 
nas Américas o senso da solidariedade interamericana : 
Já se deram bons resultados. Assim, à ameaça de inter
venção estrangeira, todos se comovem, o que se deu parti
cularmente nas duas guerras mundiais : 1914 a 1918 e 
1939 a 1945. 

III - AS DE'\lOCH.ACIA AMERICANAS 

79. Os Estados Unidos. - Em 1900, exibiu-se nos 
mares da Europa uma luzida frota de guerra norte-ame
ricana, denominada a esquadra branca, visto que os navios 
estavam pintados de branco. Era demonstração do pode
rio naval já conseguido por essa nação. Em 1902, coe
rentes com sua politica pau-americana, protestavam contra 
a ameaça de intervenção anglo-germânica na Venezuela 
por motivo de dividas e conseguiram acôrdo. Levados, no 
entanto, por interêsses de companhia norte americ~na ~o 
Canal do Panamá, facilitaram o movimento revolucwnáno 
do Panamá, território da Colômbia, reconhecendo-lhe logo 
a independência. A Companhia ficava com o canal e larga 
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zona do mesmo, mediante indenizações não só ao Panamá 
como também à Colômbia mais tarde. Foi aquêle a 
última república a se criar no Novo Mundo. 

Provocados pela Alemanha na 1.a guerra mundial, 
participaram eficientemente desde 1917, sendo presidente 
W. Wilson que organizou a 1.a Sociedade das ações de 
que os próprio Estados Unidos não foram membro por 
se opor a isso o Congresso dê se pais. O govêrno ele Fran
klin D. Roosevelt ele 1932 a 19-±5 foi de grande proveito 
para a nação porque a tirou de grande crise econômica, 
orientando-lhe a politica durante a 2.a guerra mundial 
ele que participou em todos os continentes de modo de
CISIVO. 

80. México. - Demitindo-se Porfírio Díaz, o presi
dente ditador, após muitos anos de govêrno, 10ucederam
-lhe presidentes que se combatiam restaurando o caudi
lhismo. Em 1922, porém, assumia a presidência Plutarco 
Calles que fêz questão de aplicar a constituição de 1917 
comunista e atéia. Houve revoltas e se desencadeou furiosa 
persiguição religiosa que fêz mártires, entre outros, o je
suíta padre Miguel Pró Suárez, em 1927. As condições 
difíceis ele vida para os católicos ainda continuaram depois 
do govêrno dê se presidente até que, com Lázaro Cárdenas, 
desde 1934, melhoraram e se restaurou a paz, ne se país 
e sencialmente católico. 

Como a maioria dos países das Américas, participou 
das duas guerras mundiais. 

81. América Central e do Sul.- a) América Central. 
Na faixa continental, os pequenos países tiveram revoluções 
internas e mesmo guerras com vizinhos. o Mar das Anti
lhas, Cuba, libertada do jugo colonial espanhol desde 1898, 
teve sua independência fiscalizada pelos E. Unidos até 
1934. Desde então teve suas lutas intestinas pelo poder. 
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b) América do Sul : Colômbia. - Deram-se alte
rações da ordem desde o princípio do século por questões 
partidárias. Em 1903, perdia parte de seu território - o 
Panamá. Bolívia. - Como não conseo-uil:lse ubmeter os 
acreanos revoltados, o general José Panclo aceitou a pro
posta do Brasil para um Tratado que se firmou, em 1903, 
e pelo qunJ o Brasil incorporava o atual Acre mediante 
compensações financeiras a dar à Bolívia. Foi agente prin
cipal do tratado ele Petrópolis (1903) o ministro brasileiro 
do Exterior barão do Rio Bmnco, José l\laria da ilva 
Paranhos, benemérito por rau::;as internacionais 'ganhas 
para o Brasil. 

Em 1928 já começnxam as desavenças entre a Bolívia 
e o Paraguai, que e transformaram em guerra por ques
tões territoriais no Grão Charo. Só em 1938, por mediação 
de paises americanos se deu fim a essa luta d sastrosa. 

c) Argenlina. - l\Iuito progrediu neste século, de
vido sobretudo ao de em·olvimento econômico facilitado 
pelo grande número de imigrantes. Rompeu a relações 
com a Alemanha, na primeira guerra, mundial, sem deixar 
de fazer boa::; transações (•ompr·cirtis com o a lindos. 

Um dos presidentes, Hoquo Saenz Pena, era amigo 
elo Bmsil e costumava dizer a re peito do nosso paí : 
"Tudo nos une, nada no' sPpttm". 

Em 1930 dou-. c movimento revolucionário vitorioso 
com o general riburu para rcform<1.S no govêmo. 

82. Brasil. - Iniciava-sr o século 20 sob rrgimc rr
publicano, pois a República fôra proclamada a li5 de no
vembro de 1889. A primeira cowliluição republicana foi 
a de 24 de fevereiro do 1 91. Em 1905, o Rio de Janeiro 
foi escolhido para t"Cdc do 1.° Cardinalato latino-ameri
cano, na pessoa elo arcebispo D. J onquim Arcoverde 
de Albuquerque Cavalcanti. Parti<'ipou o Bra il das 
dua guerras mundittiH, enviando contingentes militares, 

Barão José Jlf a ria da St1va Paranhoa, 1\iinislro do exterior do Brasil e defensor 
do Brasil em Calli:io.s interzmcionaia. 
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sobretudo na 2.". Em 1930 rebentou uma revolução que 
impôs ao govêrno da República o dr. Getúlio Vargas, de
posto, contudo, em 19-!5. 

Desde 1930 j á se promulgaram duas constituições : 
em 1934 e 1946, sendo que a última se acha em vigor. 

LEITURA 

A T erceira Con fe rência lnteram ericana n o Rio d e Janeiro, 
em_.l906 

Pod -se dizer que a Confência do Rio de Janeiro foi um marco 
uo movimento intcramericano. Até então, êle subia, entre restri
ções e pQlêrnicas depois, embora dissentindo sempre, tomou caminho 
mais seguro. Os discur ·os dos trê homens de Estado marcaram, 
na verdade, uma época. Rio Branco, já no Itamarati, cheio de gló
rias arbitrais, retornara, com Joaquim N' abuco, Embaixador em 
Washington, coberto também pelo aplauso da Nação, o ideal pau
americano que Eliú Root, como antes H. Clay, personalizava magis
tralmente. Root falou c suas palavras foram a expressão de um 
grande país, que, apesar de coisas passada·, ou talvez por isso mesmo, 
não se nortearia mais senão pela igualdade da soberanias, o repúdio 
de ambições imperialistas. 

Disse sua excelência: N'ão desejamos vitórias senão as da paz; 
território, senão o nos o, soberania alguma a não ser a soberania 
sôbre nós mesmos. 

Consideramos a indepE'ndência e a igualdade de di reitos do me
nor e rlo mais fraco membro da familia, com o mesmo título a er 
respeitada do que as do mais vasto Império ; e consideramos a 
observância dê se direito a principal garantia dos fracos contra a 
opre são dos fortes. 

Não r clamamos nem queremos direitos, nerr! privilégios, nem 
poderes, ·enão os que francamente reconhecemos a cada República 
americana. 

Desejamos aumentar a nossa pro peridade, expandir o nosso 
comércio, crescer em riquezas, em saber e em espírito ; porém, a 
nossa concepção do verdadeiro caminho para isso conseguir, não é 
derrubar os outros e aproveitar-nos de sua ruína, mas sim auxiliar 
todos os amigos a alcançar a prosperidade geral c a riqueza comum, 
a fim de que juntos possamos tornar-nos maiores e mais fortes. 

O Pau-Americanismo e o Brasil. 
HÉLIO LôBO 
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Questionário. - 1. Citar tr~ nomes de letrados brasileiros. 
2. Qual o 1. 0 estabelecimento secundário de ensino oficial no I mpério 1 
3 .. Quando foram abertas as primeiras duas escolas de Direito1 4. 
Cttar ~m grande i.nventor brasileiro. 5. Citar um grande poeta nort~
-amencano. 6. Cttar um pensador norte-americano. 7. Dar o nome 
de um letrado argentin_o. 8. Quem f oi G. Mistral e que recebeu f 9. 
Donde. era Rubén Darzo f 10. Qual o psiquiatra argentino 1 11. Que 
se pas~ou ~m 1826 no Istmo de Panamá f 12. Qual a origem do Parv
-Amencantsmo 1 13. Onde se realizou o I. o Congresso Pan-Ameri
cano 1 14. Que se celebra a 14 de abril f 15. Que é a OEA 1 16. Que 
promoveu a .O!iJA 'I 17 .. Em .q'!e consiste a politica de boa vizinhança 1 
18. Que e:ctgta certo dtspostlwo da Constituição Brasileira-de 1891 1 
19. Que é solidariedade pan-americana 'I 20. Citar caso êm que se 
manifestou. 21. Qual o papel dos E. Unidos na independência. do 
Panamá'l 22. Que pretendiam ~les no México, em 1914 '/ 23 . De 
quantas . guerras mundiais participaram 'I 24. Que pretendia Calles 
no M éxtco 1 25. Que fêz Cárdenas 1 26. Que pretendiom os acreanos 'I 
27. Qual ? papel do barão do Rio Branco 'I 28. Q11P .foi a revolução 
da Ar?~ttna, em 1930 1.29. Qual o papel do Brasil nas duas guerras 
mundtatsf 30. Quemj01 o J.o cardeal da Amütca latina1 

Sinopse Cronológica 

1903 Independência do Panamá, última nação formada no 
Novo Mundo. 

1905 Estabelecimento do 1.0 cardinalato latino-americano 
no Brasil. ' 

1914 a 1918 Primeira guerra mundial. 
1930 Revolução na Argentina e no Brasil. 
1939 a 1945 Segunda guerra mundial. 

Exercício de Revisão sôbre a Unidade X 
(Capitulo XV) 

A - Sublinhar a expressão certa, à direita: 

a) A. Gonçalves D ias : poeta brasileiro, chileno, argentino. 
b) W. Pre~cott : historiador colombiano, mexicano, norte

-amcncano. 
c) R. Barbosa : filósofo, jurista, poeta. 
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d) José Marti: filósofo, orador, poeta. 
e) A. C. Gomes : poeta, mú ico, pintor. 
f) P. Américo de 1\íelo : lü~toriador, músico, pintor 

B - Adaptar a numeração da esquerda à direita: 

(1) Oswaldo Cruz. 
(2) Simón Bolívar. 
(3) Política de boa vizinhança. 

( ) Grande diplomata brasileiro. 
( ) Saneador do Rio de Janeiro. 
( ) De acôrdo com a doutrina 

de ~Ionroe. 
(4) A Constituição brasileira. ( ) Idealista da União das Amé-

(5) Barão do Rio Branco. 
(6) Pau-americanismo : A 

América para os Ame
canos. 

(7) A OEA. 

(8) A I.• guerra mundial. 

C -Completar as frases: 

ricas. 
( ) De Hll4 a 1918. 
( ) g a Sociedade das nações 

americanas. 

( ) Yiver em paz entre as na
ções do Novo Mundo. 

( ) Exige o arbitramento. 

a) Cuba foi . . . . . pelos ..... em ... . . 
b) F. D. Roosevelt foi partidário da ..... com os povos ..... 
c) Callcs per eguiu os ..... porque eram ..... 
d) O jesuíta . . . . . morreu mártir ..... em . . . . no .... 
e) O ABC intervei .... entre os ..... c o ..... em 
f) O Panamá foi o ..... país independente do .... . 

D -Emendar: 

a) Sacnz Pena, presidente argentino, visitou o Brasil em 1899. 
b) O Acre foi comprado pelo Brasil ao Peru em 190-1. 
c) Em 1891 o presidente Balmaccda teve guerra com o Peru. 
d) A República se proclamou no l3rasil, em 1899. 
e) Simón l3olívar organizou a União Pan-Amcricana, em 1890. 
f) Em 1930 G. Vargas tomou conta da presidência, normal

mente. 
g) O 1.• Cardinalato latino-americano foi dado à Argentina, 

em 1906. 

A A;\IÉRICA CONTE;\1PORÂNEA 

O Cristo nos Andes.- Ficn no l'imo do Hm(\1 do trans
andino com a lep:endn: "Ante.~ estru:~ montanhas se 
desfariam em pó do que os povos do Chile e da Ar
gentina quebrarem a paz, que aos pés de Cri>.to Re-

dentor, juraram manter". 
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