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ESTA EDIÇÃO 

F o·Z: a P1'Úneira edição .deste c01npé1ut~o fe-ita ., 
em 1900 pela antiga casa Lae111-111ert. 

Desta data até hoje_. que mudanças se têm 
ope?'ado em nosso conv-ívio continental ! 

O nosso espirito de fratern-idade se fortalece 
admiravelmente de dia para dia. 

O senti·mento de un-ião entre todos o~ povos 
do continente t01na u·m. dese·nv olvimento que se 
pode·r ia pnruer) mas de que 111.11Úos ainda du.vida
vmn ha vú1te mznos. 

O nosso cOn1imAwn desejo de co·1~hec"e'-r-nos 
ma-is úüi111a!lnente teJú. hoje u.ma forçq qne só se 
poder·ia exphcar) me·n.os pelas affinidades .de 
raça) que por uma solida.riedade 11-wral q·ue não 
está só nos 11ossos interesses) porque anda mui
to mais fundo em. nosso coração. 

Tem-se mesmo a i1n.pressão de que ent1'e 
todas as uações (11/'/'Lerica·nas ha um c01·n.o concerto 
de fmn·iha: e de que a nossa Amlirica vat. com 
effei:to no seu. largo ca,núnho · abeJ'to pa1·a o 
futuro. 

Não houv e nestes c·u·z.co lustros) entre os 
povos do continenfe). o ·ma·Z:s ligeiro estremeci-
1nento, nenh1ún caso ·mes·mo ·insZ:gn·ificamte) .que .· 
pu.desse contrad·iz er a nossa orientação histor·ica 
e a directn:z que segu·im.os na rota do destino. 

j 
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E de tal modo é funda essa impressão que, 
Telen.do r;st; compendio, cuido que vou escre
vendo hoje, com a mesma · consáenáa e a m.esma 
SJ7mpat/úa que fioje domina•m O nosso penS{1;11'/.en
fo em relação a todos os pm:zes innãos. 

Sign·zfz'ca isto de certo que, pelo 1nenos, não 
andú ha vinte e 'cinco annos, m.u·ito po?' longe 

J ' 

dos pn:nâpios peculiares qu.e regem a nossa L.·ida, 
nem do ponto de vista sob que temos de encarar 
o modo ·de ser, as idéas, as tendencias, as v irt-u.
des e os ~~:cz:os, o cúacter e a al1na das popula
ções amzer1:canas. 

Não sinto, portanto, necessidade de 1lellh11-
ma refonna na presente edição, nem mesnw de 
add·u.zir coisa· algu111ta ao h'abalho f eito em. 1899, 
mas que está co1no si 'o tivesse acabado hoje. 
Apenas fiz-lhe cuidadosamente a re"'J Ísão , e alte-
1'ei a numeração dos capit·ulos, poJ' estar agora 
HvJ'e das co1-1dições do concurso a que o apre
se·ntei. 

Reconheço que o- trabalho se resente de uma 
parte relativa ao movimento ú1.tellectu.al nos va-
1'ios paizes~ e a toda a nossa ·uida de ha quare·nta 
ou: âncoenfa annos pam cá. 

Isso, no emtanto, não me parece que seja 
defeito de monta. Si ainda me fôr possivel, hei 
de completa?' o volwnte algum d·ia, pa?'a tornal-o 
integ1'al . 

. O que estq. f~ito penso que é o bastante pa1'a 
o fzm. que tenho em vista reedüando o compen
dio, e qu.e é proporciona?' á mocidade e a todos . ' qu.e o dese]e111., m.e·io facil de conhecer alguma 
coi~a da nossa g1;ande America . 

. Aq·ui terão toda a nossa historia; ou., (ptan
do menos, em synthese, o 'que a nossa hist01-ia 
tem de fu.nda.mental, nas. tres phases q~~t.e se lhe 

. I 
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discrúru:n&m: a phase doloro~a (a da conquista) ; 
a phase do noviciado ou da aprendizagem. (a da 
colonia) ; e a phase heroica (a da independ2ncia 
e da organ i:z:ação nacional). 

De certo que este não é um livro para 
estudo da lústoria da Ame1·ica: é apenas um re
sumo para aquelles que se nãá queira.m suje,itar 
a 11ão saber patav ina dessa · historia. 

Uma qua-rta phase1 e que eu não perco a es
perauça de esboçm·) será a phase act{:àl) a da 
plena eclosão do espírito a·merica1I01 e o seu papel 
uo concerto do 1nu.ndo. 

Mas) CQ1'no digo) o que é essencial) P1'0Prio e 
cara.cter-isúco do nosso drama) penso -·qu.e ahi 
está. 

R· P. 

Rio 1925. 
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!NTRODUCÇÃO 

--. 
A cliYer siclllcl e de inclole entre a civ_ilização el a Eu ropa e a da \m erica aborigena fo1 talvez a mais poderosa circunsLancia 9ue concorreu par~ que, co m o de;;co brimen Lo, se mterr?mpes:Se aqu1 ll rnar cha his toricll das raças que ilguravam no Continen te no momento da conquista. Pelo que · já se tem podido conhecer, os dois antigos i.~perios do Pacifico ao m enos, _es tavan?, nos hns do seculo XV, definitivamenle encammhados na sua evolução social , e é bem provavel que com alguns scculo s mais de vida r egular , novos factores viessem a inter vir no senlidó de modificar . as condições elos dois povos principaes e a proPI'ia situação polilica· geral do Continente . . Mas, na época, das invasões européais, o desenvo lvim ento elos dois povos fazia-se em condições excepcionaes: não t endo esquecido talvez de todo as lenclencias caracter'isticas elas civilizações_ ele _que se haviam destacado, e na posS'e · el e pmzes nnmensos, onde não tinham inimio-os a Lemer, tanto os mexicanos como os seus ~i -• ~inhos elo Perú, descuraram i~teiramente os seus mleresses de_ cl ~Te~a ; ele forma que não eram · capaz?s. d ~ r e.s1shr a mai~ insignificante ago-ressãd de Il1lm1gos externos. · 0 

.· 
_ En~ con_traste com · E\. índole ela~ duas · civili-· ~aç?es .ame_l'lcanas ancla.va a da · c~vilização da fSu; opa', e Sl ac?rescentarmos ainda qÜe no se cu} c) X\ . sob r _e~udo .un pera·; q. em todo· o Occi-d t gemo militar, o e-spírito ele conquista e d _en e o tura-- teremos posto · face " f e aven-' ~· ace um elo outro 

' 
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· dois -_mm!d?s intei1~amente d(ve r sos, cujo embaLe 
el'a mev1tavel no primeiro m om e n1lo em qu e se 
encontrassem· .. 

. ~\s ci!'cunstanci1as assignalaclas,· · p ortanto , 
prmc1palmente, i-nterrompera m a conLinuiclacle 
histo_rica da America Hbol'igena. Em locla pal'Le el o 
Continente, os europeu.s entrara m como conqllis 
·tadores. Si guardarmo:; a lgumas r es LT'icções quu. n
to ao Mexico e ao P e 1·ú , é pi·cci.so r econh ece r ;í.s 
civilizações advenl.icias a supe i·ioricl acle el e um 
alto J10d_e t· absorve nl~ e um notaYel espíri to el e 
proselytJ ~ mo, tanto mnis acl ivo e mai s n o caso 
de expa ndir- se no NoYo - Mund o quanlo é ve T·clacl e 
qu e os incola.s e m ge i'a l se achasam ainda, sob 
certos pontos d e vis ta, n um grau infe rior· ele c ul 
-t.ul'a, e mais a.incl a el e tiJ'ganizaçã o polili ca e m.i
litae. Explica- se a ss im: po i ~, com o as raças am e 
ricanas, sem exce pLu a~· m e. m o os dois geancl e.s 
imperios occicl e ntaes, f icar u. m r eduzidas ao papei 
de simples moc!if'icadoees el a ci \·í lização classica 
pa1·a aqui ll'ansplantad a . 

Enlre lanto , p or· m .enos qu e as cond ições ex 
cepcionaes da conquista e da colonização dessem 
logar á influencia das raças abo rigen as sobre a 
índol e ela nova cotTen te humana qu e par·a aqui 
se elei'iva.va e r e fazia, é inconLesta\·el que sem e
lhante influencia, tarr l o n a constituição el.hnica 
como no- espil'iLo ela Am e l'ica his Lorica, fi gma 
como um .elos mais notaveis fact or es . 

. Oulro e lemento d•3 p.i·imeira ordem que con-
tribuiu para a iJÚiivid,uação profundamente ac 
cen tuada ela civilizaçãl) amel'icana foi o elemento 
con.stituiclo pelo modo como se fez aqui o e.sl::l 
belecimento elos europeus. O Novo M1,1ndo, 
nascendo para a Europa com o alvore cer dos 
ten1pos modernos, tornou-se , primeiro, uma c?mo 
terrã da promissão para a a lma humana, vmda 
de todas as a.nciedacles do per·ioclo medieval para 
os alvoroços 'qüe a sacudiram no reí'lascime~to; 
e mais tarde foi o asyl.o geral de todas as aspira
ções que su~éiain com . a victoria definitiv~ da 
philo.sophia ·chrís1,ã, e o vasto e seguro 1:efugw. de · 
todos os persegUidos pela t.ormenta. .revolucto-
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naria. O primeiro senl!mento, qu~ domir:~v.a _o 
co r~1ção de todos os emigrados da Europa, Ja nao 
e ra, como se po'deria supp~r , a n ostalgia dos v~
lhos lares que ficavam, pois que la r es novos . VI
nham Lei' aqui , numa lena be}la e fe·c_t~nda, l?go 
paLr·ia sonh a.cla para as geraçoes que Ja nasCiam 
so b os novos ceus. 

O antago nismo en tre os d ois mundos era, 
por lanLo , ineYHavel. Com o t empo , esse antago
nismo , em vez lese di sfa r çar , foi-se p rofunclanclo 
cada vez mais . E h oje, a propria s i tu ação. eco
n omica e inLer·nacimul da Europa é o movei 
su pr·emo dessa . tem e rosa política el e fvf·ça e ele 
expá.nsão ex lÚ ior das grand es potencia-s; e se
melh an te po lili ca, cuja p hase criti ca parece im
min elll.e, tem et·eado uma situação excepcional 
para os povos elo Novo Mundo , po nd o-se qunsi em 
co nrliclo com os in te resses , os direitos e quantas 
'vezes com a p r·opria soberania das nacionalidades 
am eri canas. 

Esse con fli cto não é m ais pos·sivel cÍisfarçar, 
nem mesm o se r·ia explicavel esqu ecer um insta.n
le, cl es cl_e que nos é imposto pela logica fatal dos 
acon lec1me ritos humanos . · 

Naturalmen te sem entregar-no.s aos · extre
mos el e _uma po!i lica de gu erra, nem mesm-o de 
PI'ev~~lçao sys-Lemalica ~ t~n to m e_nos propria da 
A_me1 rea quanto contradiria o espiritb de frater
mclade e_ el e . cosmopolitismo dos ainericanos) 0 
qu e a I-IIsto rJa. nos ac;:,nselha é que, ao mes·mo 
tempo que abnmos os braços fra:t ernalmente para 
.receber todos os povos do mundo culti··v·· de 1 ' · emos e 

l 
se.1dn:o vamos; com o espírito de patria a oTan-

c e 1 ea americana- isto é · t·' 1
15 

· c1 · · l d - o es Imu o que 
Ir~ge . o o um conjunto de povos irmãos 1 

sohdanedade do destino, para a a.m' la vid pe a. 
que J'ecebe da historia o que o a~ d a. nova. 
gJ·an~e_, e funda · no amor e na . p . sa o fez de 
~ no_ direito, que constit.uem a pJl~~\~~de'~ de':er 
entc.Ia m?ral, o desenvolvimento desse , a exist-

pa rrmonw·. . . augus o 
, E isso, é bem clla·ro só . . . . 

gando a união de todas ' co~~eg~Irem·os pré-
as naCionalidades ame- • 
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1. ricanas, affirmando perante · o mundo a nossa alliança geral, cimentada na consciencia da nossa missão conciliadora: e, portanto, começando por ensinar nas escolas, nos clubs, nas associações , nas nossas festas civiças, pela imp rensa, pela Lribuna, pelo !in-o, a historia ela hossa grande Am erica, mais bella, mais ecl ifica nl e elo que pal'ece aos que lhe desc.onhecE'm os nobres lances, . e aos · que não refleclem na grandiosa figura que ella t em de representar no vasLo scenario el o mund o. Esse sentim ento da união amel'i cana ha el e dar-nos m esmo' uma feição no va ao n osso civis mo , ao 1F sso amor ela 1iberclacle, ao nosso espiriLo de palria - apanagios el as dem ocracias qu e aqui se levantam . Agi lar 3.S mul liclões co m es·La vasla aspiração; e · sobreLucl o, co meçar nas e cola. a accencler na alma ela m ocidade es·ta nova centelha el e paixão, sacrosanla e lmmana, que virá a se t· um como novo espírito a exa lLal'-nos no avanço incessante para o futuro - eis ·'lh i o que estão reclamand o os n osso des tin os . 

E ' sob o ponto el e vista indicado , e com se m elhantes intuitos que foi composto o presente . livro. Urna obra didact.ica, em geral, deve ser obra simples, clarà e concisa : tanto mais quancl,o tem · por objectivo a historia . E' o que procm'amos fazer , dividindo üS qualro períodos e_m capitulas e estes em a,rtigos. No final ele cada par:te, reduzimos a synthese toda a materia cl esenvolvkla nos diversos capitulo:~, de fórma que is to concorra para fixàr bem no espírito elo a lumno os factos principae.s ela trama histortca.. . . Até hoje, o ensino da llisto ria americana . é o menos complelo . que se faz em todos os nosso.s est8Jbelecimentos ele instrucção, . quer officiae_s, quer part-iculares ; e i~so talvez em gran~e par:~ se deve attribuir á falta de . um compendiO cspe.cjal proprio para escolas. P~ssui~:nos , ou histqrias nacionaes ou resumos de lustor1a geral oo Continent~ .: e'stes ,_peccam por . omis.~os; · _aque~las I?or ·o minüciosas · demais. Um comp.enclw chcl~:tchco 
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. f ' l pois a primeira qua- n deve evitar os dois de e,l os, ôr ant-e os olhüs""' 
licl ade ele tal trabalho e a de P ' 1· 1 as creraes f t 1as Suas 111 1 t:> ' el e quem estuda, os ac os 1 - faça es·que-
de modo que a variedad e ~elles nao d SY11t.llese · · t , 1 ltor a 0 Tan e cer nun ca ao esp t~rJ o o_o : . .t:> como 
em que esses factos co ll1CI·_cl em , li gam -se, e 
qu e ··e completam e se an1mam · . . ~ 

O Ct·iLe rio hi.s Lorico (s i historla üves~e~o:s · · . , e emplrica-cle f'aze.r ), a inda hoJ e e o me_sn~o. a. _qu e· 
m ente obedeceram, não os luslonog.rapl~fs du 
fazia;n a chronicas el a côrl~s para ~rg~l lO os 
, · os bis toriado ees qu e escreviam por r ers, m as · · li d l t · Cantu · a.mor · el a. ve ecl a cl e, cl es cl c - e ro o ~ a e · 
CI' i Leeio confirmado p o!' lo ~! os o · phllosc)hos n:o
de l'nos e sobre tudo p or VJco e e m n?sso~ d1a,s 
po r rl~ai no: e que con iste em te I' o · his-loriad~·~ ~ 
o cr iti co ou o psycho logo em geral , como autor 1 
clacl e uni ca, i ncli cul ivel e suprema,_ o tes~er.n.unho 
el o senso commum , el a voz collect.Iva, nao sendo 
os incliviclu os qu e . e des tacam mais elo que pro
duelos indir·eclos ela massa em acção. · · 

Entretanto, dahi m esmo surge uma nova 
theoria el e inLerpre Lação elos ph enomenos pura
m ente mo·raes . e sociaes, e theoria que pare.ce 
destinad a a se r o fundamento de um novo me
l.hoclo el e h isto ria e philosophia. H. Hannequin, 
alé agora, foi quem lançou mais concretamente 
os elementos ela nova theoria, refutando em mui
tos pontos, e ·com vantagem, a outra, de que Taine 
foi o mais profundo corporifi·cador, ela preponele
rancia elos meios sobre os agentes, quer dizer so
bre a subordinação elas individualidades á acção 
absorvente elas massas. Hannequin sustenta, não 
uma :t.heo ria ele todo .opposta, 1uas um meio termo 
em que se co'nciliam [LS duas .formula-s demons
trando qu,e . as inclividualic!a,.des superibres rece
~em, não ha dúvida, a influencia elo meio, haurem 
do seu tempo o que este lhes pócle dar mas o 

. sobrelevam e vêm a preponderar a· imp' rimir o l I . ' ~ cun_1o c a su~ supe'rioridade sobre as massas. 
S~~~1a. como SI extendess_emo~ ao mundo super
OI oamco e moral a theor1a da ref.racção dos effei
tos sobre as causas no mundo physico. Do mes..: 
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mo modo que o facto geral ~ o centro a que se 
prendem os factos parciaes, e que um grande 
acontecimento é. muitas vezes f'actot· el e uma in
finidad e el e successos subalternos - o inelivkluo 
lypo concentra na sua pe·t·sona liclade os iricli
vicluos communs. Não se con Les ta que por sua 
vez, as massas tend em a abso t·ve t· ; mas, com ple 
tam ente, a:bsor.vem apenas as na turezas com
muns; p ois a sua força el e absot•pção é limilacla 
pela força el e t•esistencia el as naturezas su
perior es . 

Conciliand o, por tanto, as duas t.h eo t·ias , r e 
conhec em os que as gra ndes in clivicluali cl a cl es são 
sem p r e a-·syn Lh ese da sua épo ca, n il esphcra em 
que se manifes tam: em torno cl ell as "g i1·a toda a 
vida co ll ec liva ; e mULtas vezes de tacando um 
desses g r·a n el es Lypos temos car·acle l·izacl o Lo-ela ;1 
v i-da el e uma geração , ou lod o um mom en Lo ela 
hi stori a de um p ovo . 

Is to que r·. dize r qu e ens ina r á m oci dad e os 
n om es, os fe itos , as obras, as idéas , os sentim en 
tos, as virtud es, a vi ela em summ a , el os nossos 
g rand es h om ens - é faze r passar ante seus olhos, 
a nimada, eloqu enle, vivi da , a m esma his tor·ia da 
patri a, ou , si se tra-ta el e mais , a Yicl a de lod o um 

· Continente . 
E m esm o quand o es te accôrd o elas duas es 

colas não no s pudesse servir de criteri o, n~o 
esq'll e ceria m os, a inda assim, n o curso deste tra
balho, que é· est_e meio te rmo a id éa que nos ha de 
guiar: o culto dos grand es hom ens com que o 
Novo Mundo, nascente ainda , j á se pócl e apre 
sentar altivo á s velhas n ações do Occidente 
antigo. · 

Rocha Pombo 

Rio; Novembro 1898 .. 
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P AP TE PRIMEIRA 

fPeriodo pr·e~colombiano 

CAPITULO I 

Descripção physica da Amer·ica 
1. · Extendendo-se de Norte a Sul~ na amplitude elos dois hemispherios, a America, na bella expressão de Edg·ard Quinet, parece collocada entre a E uropa e. a Asia pa,ra ser a terra da me, clia:'Ção entre o Occicl~nte ·e o Oriente. Approxi- · mada, no extremo _ septentrional, por uÍ11 lado, do .· continente asiatico; pelo estreito ele Behring-, e per outro, pela Groenlanclia, ela E uropa, o NovoM undG :)rojecta-se, um pouco ele través, para o 5ul,. á procura do Q polo austral. 2. Abraügenclo, portanto, todas as latitudes do globo, a America, pela variedade de seus climas, parece destinada a fazer-se a estação definitiva ele raças humanas fo rtemente accentuadas 11? s:u temperamento e capazes de fazer-se depoSltanas elo patrimonio ·espiritual -ind1estructivel qpe será a base da unidade ela ' civil~zação . no planete~:. 
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3. Destacadas na peripheria da terra, as 
. duas grandes penínsulas figuram como que dois 

enormes corações ·superpostos ... ; e talvez que no 
relevo ele suas costas, na figura que ellas dese
nham, ande a imagem symbolica elo grande papel 
que a Arnerica tem de representar na historia do 
J\1unclo. 

4. Unidas por um elo f or te - .a cordilheira 
elos Aneles - que revoluções, subsequentes ao 
primit~vo perioclo g;eolog'ico, vieram formar, as 
duas penínsulas nasceram irmãs. e hão ele ter os 
seus destinos alliaclos, como projecção intensif i
cada ele dois f ocos ele luz que se conf undem. 
Come: desde cedo na esphera das insti tuições po
líticas, o espírito americano é um em todo o Con
tinente. 

5. A península elo Norte, alcançando maior 
latitude, ultrapassando o circulo polar, off erece 
mais acciclentes ele aspectos: mares interi ::J res 
(como os ·de Baffin e ele H uclson ) . numerosos 
lagos ( co1'n·o __ os do Grande U rso, W innipeg e o 
do Escravo, i1a Nova B retanha ; o M ichigan, nos 
Estados-Nnidos, e entre este paiz e o domínio d 1 

· Canàcla, o Supedor, o Huron, o Erié e o Onta
rio, etc.) , costas de relevo muito in:·egular e ta
lhadas ele golfos ; .grandes cadeias de montanhas. 
sobretudo a ]oeste (como as Rochosas, a das Cas
catas, a Nevada e a L. os i}lleghany, etc.) ; e 
rios ~le longo curso ( como o J\1ississipe, com nu
n1ei-osos e <:xtensos affluentes, ~ cuja bacia é 
uma das mais vastas do g·lobo; o Rio Grande do 
Norte, o ColOI-aclo, o S. Lourenço, o Mackenzie, 

o Y ukon, etc.) 
6. Poucos vulcões notam-se naquella metade 

do va~to continente. Na- parte central dos Est~
clos-Unidos, junto elos ]\.fontes Rochosos, aclm1-

\ 
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ram os tO'IW'istes uns grandes Geysers, semelhantes aos da Islandia, na região onde os norteamericanos fizeram o seu PARQUE NACIONAL. No interior elo continente existem f lorestas immensas; e para o . No r te, solidões · quasi estereis e ainda inexploradas, asylo de raças humanas estacionarias, que se segregaram elas amplas c0rrentes que aqui f iguravam na epoca do descobrimento (como os Esqu ima us, no extremo noroeste, os Groenlandezes, no lado opr,~sto e ainda mais chegado ao polo). 
7. A penin ula elo Sul, extenclendo-se até cêrca ele 55o ele latitude. é mai s uniforme e compacta: não apresenta. como a do Norte, mares interiores; mas os grandes rios que a banharp fo rmam . na parte central como na marítima de leste verdadeiros caspios e numerosos estuarios . . De Norte para Sul vai-se estreitando, de modo que chegando a medir a cêrca de 5° .· de latitude uns seis mil kilometros, termina em . ."ponta, n,..., cabo Horn, que é o extremo meridion.a1, na Terra elo F ogo. 

8. A cordilheira elos Andes, ao longo .· da costa occidental, ele No r te a Sul; torna o immenso littoral elo Pacifico cheio de paisao-ens variadíssimas e imponentes, e a fita mariti1~a daquelle lado extraordinariamente fecunda. As ·costas do Chile, dos 42o até o extremo sul, são bordadas de infinidade de ilhas. A costa oriental da America é tam~em guarnecida de montanhas. Estas, porem, nao apresentam .. as altitudes notadas nos Andes, nem :u:1 uni co vulcão. No interior ha. exten~as p_lamcies, florestas interminaveis, os mai?res nos elo globo ( como o Aniazonas o Parana, ~te) e ao sul infinitas campanhas,' com o nome mchgena ele pampas. 
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9. Entre as duas penínsulas ficam as nume
rosas ilhas (entre as quaes. a ele Cuba, a elo Haiti, 
a Jamaica, a ele Porto-Rico, etc.) conhecidas 
durante muito tempo por Inclias Occielentaes, 

· termo que recorda a illusão elos descobridores que 
suppozer'am haver aportado a terras ela Asia. 
Esta part.e ela America, pelos seus g randes ele
mentos naturaes, pelas condições topographicas 
e pelas vantagens da posiçao insular sobretudo, 
parece ~estinacla, talvez mais cedo que a ma i01·ja 
·ela America continental, a tomar um notavel im
pulso e a exercer um pape! elos mais di tinctos 
entre os pa1zes elo mundo. 

CAPITULO II 

A flora amen'cana 

1. Em geral, apresenta a America qu::1.s1 
toda a infinita va riedade ele vegetaes conhecidos, 
além de numerosissimos typos que são exclusiva
mente originarias della. S r.b o ponto ele vista r1a 
botanica. as duas penínsulas não oHerecem 
gr_ancks cliHerenças, tendo as zonas correspun
clentes uma physionomia geral de vegetação 
muito semelhante. 

2. O que 'caracteriza a America elo Norte é: 
no centro da zona intertropical , a extensão de 
florestas seculares que foram pelos yankees ~ão 
singelamente denominadas o f ar VVest; mais ao 
norte, a vegetação vai perdendo- as proporÇõ·.:-s 
gigantescas que apresenta cada vez mais assom
bi:osas á medida que se· approxima do equador, e 
para o extremo septentrional, a flora é ainda 
mais rachitica, até desappared:r inteiramente nas 
eternas geleiras elas regiões polares. 

( 
v 
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3.. A península do sul ainda é mais admira
vel no que respeita ao reino vegetal. As florestas 
elo interior, sobretudo as do Amazonas e do Pa
raná, são talvez as mais opulentas elo niundo. No 
Amazonas ha exemplares vegetaes que excedem, 
pela g randeza, a tudo que se conhece no Indostão 
e em alguns pontos ela Africa . Para o sul , a ve
o·etação não é tão variada, nem t em o mesmo b • 
esplendor; mas até a.7T erra d o Fogo, na extremi-
dade meridional, ap'resenta sempr-e o ar &e fres
cura e exuberancia que caracteriza t oda a 
natureza virgem elo N ovo-J\/[undo. Apenas nos 
pampas, ha quas i ausencia complda ele florestas. 

4. Nas Antilhas, a fl ora e talvez menos 
notavel. E m Cuba e em outras elas ilhas maiores, 
existem ,ainda assim, extensas mattas com ma
deiras ele construcção, as quaes os habitantes vão 
reduzindo muito p·ara applicar á lavoura as ter
ras fecundas claquella zona. 

5. Entre as plantas indígenas cultivadas na 
península do N orte, as mais nota v eis são: o ta
baco, o milho, o algodoeiro. a batata, o nopal 
(arvore. ela cochonilha) , muitas plantas meclici
n~es, etc. ·Têm si-elo acclimaclas com proveito: o 
tngo e grande variedade ele cereaes. Quasi 
todas as arvores fructiferas .ela Europa têm sido 
transplantadas com vantagem. 
' · 6. ~a America do Sul, são conhecidas todas 

as. espectes ele veg-eta·es indígenas ·elo No r te; e pro
pnos eles~a me~ade elo continente temos: 0 cacaoei
ro, a s

1
:nng

1
·uetra, a baunilha, 0 matte, etc. ·Entre 

as. acc Imac as: a canna ele assucar, o cafeeiro. o 
ti~Igo e todos os . outros cereaes, bem como todas"' as 
f1 uctas da Europa . 

. 7. Nas ilhas ela · 
zona mtertropical, as plantas indígenas. cultivadas - · 
sao, pnncir~almente o ta-
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baco (o que éonstitue um dos mais importantes 
elementos ·da industria· agrícola na ilha de Cuba 
sobretudo) , o coqueiro, a baunilha, o · nopal, etc. 
Entre as plantas adventícias: a canna ele assucar, 
cuja producção é muito nota\rel na Mar t inica, na 
Jamaica, em Cuba, no Haiti, etc. 

8. A flora americana se distingue muito es
pecialmente pela abunclancia ele plantas medici
naes que ·caracterizam as diversas zonas. T em-se 

· colligiclO innumeraveis especies ele · taes plantas, 
muitas elas quaes, como a ipecacuanha , a qu ina, a 
jalapa, etc., são cultivacla·s, e outras, silvestres, re
colhidas nos campos e mattas para exportação, 
como materia prima ele muitos extractos e prepa
rados que a inclustria européa· depois nos re
cambia. 

9. Gr?-nde numero ele . especies, utilíssimas 
como agentes therapeuticos, t êm sido tambem 
aproveitadas nos nossos proprios laboratorios ; 
taes como diversas qualidades ele raizes, muitas 
fructas nativas, fl ores .e f olhas, algumas já afa
madas em todo o mundo. 

CAPITU LO III · 

A fauna a111.e1'icana 

1. O que caracteriza a fauna indígena da 
America é a ausencia ele grandes mammiferos. 
Não se conhece, em nenhuma das duas penínsulas: 
t~em os elephantes .ela Asia e ela AfriCa, :Q.em o 
hippopqtamo, nem o rhinoceronte, nem o clrome
clario, nem o leão, etc. Tambem não havia aqui 
especie .alguma equina. 

2. Entretanto, no estado ele fosseis têm sido 
encontrados na Ame rica do No r te esqueletos do 

,. 
( 
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mammouth (antepassado elo elephan~e) e de ou-. 
tras especies clesappareciclas. Na peninsule. elo sul . . 
se constatou já a existencia ele f osseis dessas gt~an- .c_; 
eles quadrupecles terciarios. Não são, no emtan~o, 
ainda sufficientes as pesqui sas ele paleontologia, 
para uma noticia fo rmal scb este ponto ele vista. 

3. A julo-ar pela fauna indígena actual, nada b . seria pos ivel concluir em r elação a ·esses a mmaes, 
cu ia existencia antiga ficou r egistrada no sub
saio ela America do .N or te; pois que, de rac~o se 
encontram ali mammiferos que não são conheci
elos no sul. taes como o bisão, o bufalo ~ o urso, etc., 
e nas terras mais septentrionaes muitas especies 
estimadas pelas pelles, c01i1o o arm inho, a marta, 
etc. ; ao passo que não temos aqui nenhuma das 
especies que Já subsistem. 

4. Na America elo Sul existem igualmente 
. especies que não f iguram na elo Norte, como a 
lhama, a vincunha, o g uanaco, etc., na. cordilheira 
eles Aneles. Nas terras quentes em geral: a onça, 
o jaguar, o tapir (anta) , o porco selvagem, o ta
manduá, variedade infin ita ele macacos, etc.' 

5. Das especies introduzidas, as mais uteis 
são ó bci. o cavallo, o porco domestico, o carneiro, 

1 

~te. Na_ Americ~ do Sul desenvolve-se . mt&to· . a 
mclustna pastonl, mais elo que na elo Norte onde 

, não obstante, sobretudo nos Estados Unidos ~ 
criação 1cle porcos constitue uma grande iúdustria. 

. 6. Nas Antilhas, a fa1-ma é muito mais res- · 
tncta e~11 geral, tanto em especies como eú:i valor 
~conom1co. _A_ ausencia ele pastagens nativas pa-
I ~ce que explica tambem . a quasi insignificante 
nqt:eza zootechnica em todas as ilhas. . 

7 No-q · I • . ~- ue resp~tta a aves, a passaras princi-
pa mente, e que, ta.nto as Antilhas como as duas 
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grapdes penínsulas, offerecem 
·quanto possa conceber a mais 

largamente 
caprichosa 

tudo 
1m a-

gmaçao. 
8. Nos· Aneles vive o condor (o mai ::: r dos 

volateis actuaes) , ave rapace, ca,paz de aggressões 
terríveis, · mesmo ao homem. Nas campanhas elo 
Sul. o avestruz ·encontra-se em g randes bandos ; e 
mais ou menos alterados no tamanho e nas côres. 
conforme a zona: o papagaio, o tucano, o 1)avão, 
os jac{çu, etc.; e como cantores. os canario , o 
chopim, o tangará, o tié, o gaturamo. o sabiá . etc. 

9. Na península do Norte e na A ntilhas ão 
conhecidas quasi todas as variedades allaclas elo 
Sul, ·excepto o condor. A maior parte elas aves do
mesticas ela Europa têm sido acclimacla e algu
mas indígenas tornaram-se domesticas. - Nas 
costas elos dois oceanos abundam todas as especies 
de peixes. Na parte septentrional ela península elo 
Norte é importante a pesca da baleia e do ba
calhau. 

CAPITULO IV 

Os povos a.bon:ge11a.s 

1. O vasto continente americano, nos fins elo 
seculo XV, estava habitado por uma população 
que não seria talvez exagero calcular em mais de 
vinte milhões de indivíduos. 

2. Pelos seus traços physicos caract~rist.icos , 
toda essa · população parecia guardar uma certa 
apparericia de affinidade e parentesco, apenas dis

. farçacla pelas differenciações que os climas tam 
produzi nclo. 

.I 3. No No r te, conta va.m-se numerosas tribus 
e nações, desde o territorio ele Alaska a:té o isthmo 
ele Panamá. se!1clo principaes, pelo seu estado de 
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adiantamento, as famílias 'Tolteka e Azteka, que 
fundaram o imperio do Mexico. . 

4. Ao sueste do· 1\IJ:exico actual, na península 
do Y ucatan, havia uma vasta e nobre familia co
nhecida sob o nome generico de Mayas. do mesmo 
medo que as elo Mexico propriamente dito o eram 
scb o ele A nauhas. · 

5. Para o oriente, ás ma rgens dos lagos e dos 
o-rancles rios. vagueavam mui tas tribus, mais ou 
menos nomaclas, que o 1\IJ:exico precisava ae trazer 
em submissão. e elas quaes tinha muitas vezes cl~ 
soH rer violentas a·ggressões. 

G. As ilhas em o·eral eram tambem povoadas, 
s~ndo a fam ília mais conhecida a dos Caraybas, 
em Cuba, ramif icada pelas .ilhas vizinhas. 

7. Na Ameri ca do Sul. par·ece que a popula
ção a inda-se achava mais dividida . em pequenas 
tribus, espalhadas eles do Orinoco até as mais in- · 
significantes .ilhotas do extremo austral. 

8. A unica notavel e grande família é a que 
const ituiu Q imperio elos Incas, dominando toda a 
costa occidenta1 e impondo o seu prestigio a mui
tas tribus vizinhas. 

S. Em todo o vasto territorio oriental d~ Sul
America, a população aborigena era mais redu
zida e dispersa em pequenas malocas, pela maior 
parte errantes, ou quando muito vivendo por _ es
tações mais ou menos longas nas maro·ens dos 
grandes . rios e junto ás enseadas do :::. nnmenso littoral. 

CAPITULO V 

-Or·igens} .tradições} costumes · e lLh'gua-s dos aborigenas 

1. Estudancl~ os cliv~rsos característicos mo
raes das populaçoes amencanas, comprehenderam 
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logo os investigadores que ;estavam em presença 
ele uma raça aclventicia. Em pa rte alguma ·encon
traram motivos para procurar o homem au
tochtone. _Si não é prudente exclui r em absoluto 
a hypothese ele uma raça autochtone; a pesquisas 
de outra _ordem todavia eleve semelhante hypo
these levar os estudiosos. O historiador enfrenta 
aqui . com populações que para aqui immig raram, 
e cuja filiação e até cuja historia andamos talvez 
em ves1~ras ele ver completamente reconstruída e 
incorporada á histor ia do -rúunclo. Comparando 
essas populações, eles elo selvagem feroz ela Terra 
elo Fogo, do anthropophago elo extremo oriental 
elo Sui-A.merica, até os povos seclentarios do P erú 
e elo .l\!Iexico e mais ainda até os habitantes de 
muitas elas grandes ilhas ela Oceaúia e elas costas 
mericliona·es ela Asia, o nosso espírito estaca ante 
a i1:recusavel probabiliclade ,. çle que vamos a])rinclo 
o caminho seguido or !~s 1)opulações. -- · ··.. ,· 

2. Talvez mesmo que sem grande leviandade 
pc-ssamos aclmittir como legitima a hypothese ela 
entrada dessa corrente ele povos pelo extremo no
roeste ela península elo Norte. chegando á terra ele 
Alaska, encaminhando-se clahi para o Sul, pela 
costa, á procura ele climas benignos e fazendo 
longas estações por enseadas ·e hahias. E' provavel 
que, antes ele se fixarem, conhecessem . todo o im
menso littoral elo Pacifico até cerca ele 50°; e 
claquellé,!.S paragens, como as geleiras ela zona 
ai1tarctica impedissem ou pelo menos clifficultas
sem o avanço, fossem disseminando-se pelas 
regiões orientaes da península elo Sul. A entrada 
destes povos devia ter-se feito por migrações 
successivas, durante um longo período; ao qual 
seo·uiu-se a phase ele sedentarismo, caracterizada 
pela primeira fixação ele famílias e tribus ás mar" 

(., 
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gens elos g randes rios, no seio ele florestas opulen
tas ou nas ·enseadas marítimas abundantes de 
pe1xes. 

3. D eterminar a época de taes invasões, e 
precisa r o momento em que elevem ter cessado, 
se ria ele certo aventurar muito num compendio de 
hi storia . O que se póde dizer positivamente é que 
quando os europeus aqui chegaram, os americanos 
não mantinham relações de ordem alguma com 
povos extra-cont inentaes. O que tambem ~ possí
vel asseverar é que a cheg:ada elos g randes patriar
chas qúe organizaram o M·exico e o Perú foi 
pcste rior á epoca da cessação elas immigrações; e 
não seria permitt ielo taxar ele s imples conjectura a 
aff irmativa ele que só numa epoca em que os 
povos ela Asia e ela Oceania já estavam num alto 
g rau ele organização e ele cultura é que esses pa
triarchas aportaram á ·A merica.-

4. As antig·as communicações ela Asia e ela 
Oceania com a Americà é que não $e poderia por
tanto contestar. E' tal a semelhança que se 
observa entre a civilização mexicana ·e a da Alta 
Asia, que o abbaele Bol.1rbourg julga que a Ame
rica é que é o berço elo genero humano. A~s divin
dades el-a India, já transportadas para as grandes 
i·lhas da l\!Ialasia, . corresponclem exactamente ~s 
divindades elo 1/.Iexico ·e elo Perú. ·"A communi
cação frequente - .diz A . . ele H umbolclt - erltre 
os ·dois mundos m_anifesta-se ele maneira indis
cl~scutivel nas cosmogonias, nos monumentos nos 
r:_reroglyphos! l;~s instituições dos povos da Àme
IICa e ela Asta. No Norte, as trachções do diltt · . . l VlO e1·am encontrac as por toda parte ; e até a . lem-
b~ança ·de um~~ ~a bel, que . não se pode dízer q'-te 
nao fosse a bibhca porclue corria como lh 1 . "h · . c ·espa ac a pot omens brancos vmclos de· I oeste·, U h" . . · m Isto-
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riador descendente de antigos reis nauhas pre
tende reconstruir toda a · histeria de sua raça, eles · 
das remotas migrações dirigidas por grandes che-

'fes, que foram, como na Grecia heroica, adorados 
nos templos. · 

5. ·Entre esses chefes citar·emos Votan e 
JYiexi, assim como um Quetzacoalt, que se suppõe 
ter sido o clir.ector de uma expedição de missiona
rios buclhistas apertados á America Central. 
Deste tôtimo, ainda no temp_o ela conquista, foram 
encontradas muitas imagens, em pictooTaphias e 
esculpturas, nos grandes templos e monumentos elo 
Yucatan, principalmente entre as ruinas de Uta
tlan, de Copan, de Palenque, de T ollan, ele Cholula, 

· ele· ·uxmal, etc. Parece que os ultimes e mais no
taveis elos invasores foram os T oltekas e os 
Aztekas, cabendo a estes o papel de dorios ela · 
America, pois a eJJ.es se attribuem as mais gran
diosas construcções e os progressos mais nqta v eis 
da civilização do Norte. Segundo tradições que 
ainda eram conservadas nos tempos ela conquista, 
a antiga capital elos Toltekas, a grande cidade de 
Tula, cêrca de cinco seculos antes ela chegada dos 
hespanhóes, tinha tido a sorte ele Troia, arrasada 
por tÚ11a. liga geral ele povos subl~vaclos contra o 
predomínio tolt_eka. O Perú teve 1igualtpente os 
seus patriarchas; e como no Norte, o anthropo
morphismo ela Grec·ia constituía o fundamento de . 
todo o culto. Entre os. patriarchas, o ultimo clelles 
foi de certo Manco-Capac, grande príncipe que 
fundou a dynastia elos Incas e organizou o imperio 
unificando· a direcção elas diversas ti-ibus e nações. 
Mais vivo do que no Norte, havia no Perú o culto 
d~ V esta, praticado com extremo rigor_. 

6. Quanto aos costumes, os Mex1canos asse
melhavam-se muito aos antigos egypcios. do 
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tempo dos Pharaós. · Não l)ossuiam insti-nctos 
o·uerreiros mas os inimio·os CJUe lhes cahiam sob o ' o . 

'as mãos, eram sacrificados. Apesar ele mclolet:te~, 
exerciam alo·umas" inclustrias e davam-se pnnct-o . . v 

. palmente ao co111mercio. Eram sobrios. A instttm-
ç~LO ela fa mília era regular entre elles. Os funeraes 
~ram celebrados com cer'ta pompa. - No Perú 
não h a via tambem c i vilizacão militar; e ali era 
desconhecido o culto sanguinolento elos mexica
nos. Os Incas eram benignos como os patriarchas 
e guardavam em escrinio ele ouro a biVlia ela 
patria, herança ele l\1an~o Capac. A união conju
gal pedeitamente regulada. As inclustrias elos pe
ruanos se reduziam quasi que á ourivesaria e á 
ceramica, alguma lavoura e criação. Como os me
x icanos, desconheciam a moeda, mas tinham pa
cii·ão ele valor para permutas. - Fóra dos dois 
grandes imperios, vamos encontrar costumes e 
usos que parecem cópias mais ou menos desfigu
radas dos usos e costumes daquellas populações. 
No littoral elo Sui-America, elo lado do At)ãntico, 
já cs Tupys ·se estavam reerguendo até o espírito 
militar, e o que .melhor caracterizava estes povos 
eram as grandes virtudes épicas ·dos heróes ele 
H omero. O mesmo se clava nas Antilhas, onde os 
Caraybas parecem comparaveis aos Tupys. Os 
Fog·ueanos eram os mais embrutecidos e forozes 
elos selvagens elo continente. Os Caraybas e os 
Tupys praticavam a anthropophagia como cos
tume guerreiro: os Fogueanos por fereza de 
brutos. 

7. O estudo elas línguas americanas ha de 
c?ncorrer muito ainda, como documento elucicla
tt~~~ para a so~uçã~ definitiva do problema ·elas 
o~_lo~ns ~ ela hls~ona _ desta família de povos. Até 
aoo.J a, pode-se dizer que apenas começaram a ser 
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estudados alguús idiomas do Norte. Só ha de dar
nos tudo, porén1, o phenomeno da. palavra aqui, 
quando estivermos habilitados a constituir a gram
matica comparada de todas as lfnguas americanas. 
Por emquanto não possuímos elementos para isso, 
pois as proprias línguas elo No r te ainda não sé 
acham bem estudadas. - O que até ha pouco 
muitos linguistas julgavam vêr de particular e es-

. tranho sobretudo no systema elo To r te não: é mais 
afinal , segundo parece, do que um cer to numero 
de phetfomenos communs a todas as línguas co
nhecidas num dado momento ela sua evolução. 

8. A composiçãÔ polysynthetica. por exemplo, 
dando a supposta palavra-phrase, que não tem 
absolutamente unidade lexica, é um simples re
curso natural ele que têm usado todos os povos. e 
ele que talvez os Mexicanos usassem mais largá
mente. - Em geral, as línguas deste hemispherio 
devem ser classificadas entre as agglutinantes, 
sendo provavel que muitas dellas .já estivessem en
trando na phase ele flexão. Entre os idiomas elo 
Norte, os mais notaveis são o maya) o aztelw) etc. ; 
e entre os do Sul, o kich'ltla

1 o tu,py) etc. As duas 
penínsulas podem ser divididas, para o estudo da-s 
línguas, em 8 zonas: 1) a do extremo septentrio
nal; 2) a do Mexico e Yucatan ; 3) a de Leste até 
o Atlantico; 4) a elo isthmo; 5) a occidental do 
Sul-America, limitada pelas cordilheiras; 6) a do 
centro ; 7) a oriental, comprehenclendo toda a 
costa elo Atlantico, ·desde o Prata até o Orinoco; 
8) a das Antilhas. 

9. l\!fuitos dos idiomas amencanos já apre
seu"tavam progressos feitos ·pela propria cultura 
incligené!. O tupy, como elemento de estudo, é ~ai
vez a língua mais interessante ele toda a Amenca. 
A oriente dos Aneles muitas tribus falavam 

~. 
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. 
1 . 1e era a linO"ua 

patois influenciados pe o ayma1 a, C[ L, • o \'Ltlo·ar do Perú. - Facto notavel e a dlfferenç,a oc 
· d Peru observada entre as línguas do ~Iexico e a 0 

d.' pois esta de certo ponto em diante soffr.eu mo 1-ficações 'radicaes e profundas. Talvez mesr~w. que . no Perú, Manco-Capac introduzisse um _1d10ma novo e mais culto, e que se tornou exclt.-tsivo das classes lettradas. Ultima nota bem cunosa: um philologo argentino, o Dr. Fidel Lopez_, já poude constatar no kichua cerca de 2.000 ra1 ze~ sans-kritas. 

CAPITULO VI 

Estado de civ ili:::ação dos indige1ws am.en.canos 
1. O marquez de Nadaillac, na sua preciosa AtviERICA PREHISTORICA, diz positivamente que a civilização elos Mayas era · superior á dos conquistadores, e o operoso abbade Brasseur de Bourbourg, como já se disse, assombrado ante o que observa no Mexico, não hesita em collocar na America o berço da civilização. lVIesri1o ·admittindo-se que o exagero de taes opiniões pr-ovenha de se haver attribuido á raça o que só ao esforço e ao genio de alguns é devido (facto . aliás muito commum em toda a historia) , é forçoso todavia confessar que por alguma coisa que já se conhece é facil ele imaginar quanta surpresa nos reserva uma _complet~ restauraçã~ ela America pre-colombiana ; pms, de facto, em tudo que caracteriza um~ civilização respeitavel, os aborigenas da parte ocClclental, sobretudo os do ·N <;>rte, revelam -,se num. ~al _:st~do ~e ~d~antamento e de grandeza, que _Ja ~ao e n:~1s hctto duvidar de que realmente aqm vm o esptnto humano ter assombros compa-
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raveis aos que o abalaram nà momento em que se 
revelou toda a majestade elo antigo genio asiatico. 

2. "Antes ele abordar outras questões - diz 
o referido ' Nadaillac ( pag. 316) - não pocleri"a
mos · omittir uma observação que não eleve ter es
capado ao leitor. T odos os progressos, ele que a 
democracia moderna se attribue a honra e o pro
veito, existiam entre os povos ela America muito 
antes da conquista hespanhola: ausencia ele todo 
principio ele heredita ri edade na propriedade como 
na fam~iia; o communismo no pueblo como no 
calpulli; a omi ssão ( por mais estranha que po sa 
parecer ) de todo nome trf1nsmittinclo-se elo pai ao 
filho, e podendo perpet11ar en tre os el e cenclcnÚ.:s ;:-. 
gloria elos antepassados : a educação em commum 
ele toclcs os meninos, sob a unica autoridade elos 
representantes elo calpulli: a electiviclacle ele todos 
os cargos e ele todos os off icios: - a annul lação, 
em summa, do individuo em proveito da commu
niclade." - No Perú, a a utoridade .suprema era ele 
todo hereclitaria; e mesmo no lVIexico já ·se pres
cindia da confirmação. - No imperio dos Incas, 
a população dos campos era dividida em centurias, 
e estas em decurias, guiadas ou superintendidas 
por um curaca; e ele per iodo em período um repre
sentante do Inca visitava. todo o paiz para veri
ficar o modo como se di stribuía justiça. e ouvi.r 
as queixas elos povos. - S i bem que de índole 
mais doce, a civilização kichua pareoe meiws no
tavel elo que a eles po\:ros do N J r te, e1:n quasi todos 
os pontos ele vista. 

3. As artes mecanicas, a agricultt1ra; a ~zo
otechnia e muitas elas bellas artes achavam-se em 
certo grau de desenvolvimento entre os mexica
nos conforme a ttestam ainda hoje as ruínas ele 
sua~ :grandes cidades. O seu commercio interno 

L-----~-------\-------------~---------------~~---
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revela v a-se nzrs feira; annuaes tornadas far~·10s~s, como as ele T ollan e de Cholula . - No Pe~:u , nao ha indicies ele g rande commercio; pois, ~lem elas pequenas inclustrias e artes. exerc_iclas no.s centr~s capitaes, as populações elo 1mper10 quasr .que ~xclu ivamente se davam á lavoura. - Assim 1:1eSmo as extensas e admira veis estradas construtclas ' sobre a cc rcli lheira elos A neles attestam os recur-cs extraorclinarios e o progre so das artes meca-nicas no imperio elo S ul. _.., . 4. O que está hoje mais elo qu~ tudo attrahm-clo as attencõe elo mundo scient ifico é a massa colossal ele 1~uina que juncam tcclo o solo elo ·ant igo l\!Iexico, sobretudo na península elo Yucatan. Pe!o que j á e conhece. a cidade màya ele Palenque tinha cêrca ele oito leguas ele extensão ao longo do rio Usumacinta; e isto, melhor taJv,ez . elo que os neta veis monumentos de que nos cccuparemos em cutro capitulo, dá uma icléa elo clesenvolvimeüto material a que haviam attingido aquelles povos.Além de Palenque, numerosas · outras cidades havia n::; 1\!Iexlc.o, aclmiraveis pelas suas proporções e hoje 2inda mais pela somma ele preciosidades arch~ologicas que apresentam as re·spectivas ruínas: preciosidades q1.1e, melhor estudadas, levantarão do passado aquelle assombroso mundo até ha ·pcuco desconhecido. 
5c Nas artes liberaes ainda o genio elo N orte parece que sobrelevou o elos .peruano-s. Do incendi~ e ela dest ruição c1ue acompa_nhara~11 os conquistaclcres, alguma coisa sempre . se conseauiu salvar. ~m diversos· museus da America e da 

0
Europ_a e:::-tstem documentos · ela pintura azteka ·: 111llltcs quadros que, si não representat11' a r -

- • 
c c expt es-s~? -~·pat~ elevada ela ~rte, revelari1 entretanto . a Otigmahdade do gemo d'aquella arancle HlSTOR!A DA AMER!C .~ 

b raça. 
3 
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Tambem da esculptura azteka existefn especimens: 
idolos; esta tuas de grandes . homens divinizados, 
etc. Os 'monumentos e os restos de templos e pala
cios ·indicam com9 a architectura era · entre os 
aztekas talvez a · primeira elas· artes. - Escripto
res .. notaveis relatam a existencia até de grancles 
bibliothecas, tanto no imperio elo Norte como no 
Perú; e sabe-se que no Mexico. por cêrca ele 1320 
(e portanto 200 annos antes ela conquista) , já t i
nham o~ aztekas fundado uma universidade, e que 
é a ·mesma que ainda existe · na grande capital 
mex1cana. 

6. De sorte que mesmo no que respeita a 
sciencias e a ar~es liberaes, os povos elos dois im
perios incligenas, principalmente os elo l\!Iexico. 
achavam-se num estado Í1otavel ele desenvolvi
mento. - A astronomia sobretudo h a via no No r te 
attjngido a um alto grau ele cultura. "O historia
dor indígena Ixtlilxochitl - diz Naclaillac (obra 
citada) - refere que no anno de 5.097 da C reação 
tivera lugar em Hue-hue-Tlapallan uma grandy 

. reunião ou · congresso ele astronomo~ que fixarani. 
a divisão elo tempo como subsistiu até a conquista. 
Essa divisão é baseada no movimento solar. O 
professor Valentini colloca essa divisão no anno 
29 A. C. I\1uitos seculos antes. ela. conquista, . a 
America indígena, portanto, conhecia um syste
ma astronomico regular. O anno se compunha de 
dezoito mezes .de vinte dias e mais dncd dias com
plementares, considerados nefastos." "Os calculos 
de seus astronomos - diz ainda N aclaillac - . 
tinham demonstrado felizmente que o anno ele 365 
dias não coi-responclia . exactamente ao mov'imento 
solar; de. sorte que muitos sectllos ant:es que a re

forma gregoriana fosse aceita na Europa, tihham 
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elíes accrescentado 13 dias a cada cyclo de 52 " armos. 
. d 7. O escrupulo e solicitude com que cu_Ir avam de educar a infancia parecem bastante cunosos; e o que ell es tinham f eito r elat ivamente a esta g rande questão do ensino accu~a ele t al n:odo a . larga comprehensão que possmam elos destmos da sua raça, que nos leva a deplora r incessantem_ei:te a cruel e desastrosa eliminação claquelle magmftco especimen ele povo. Pelo que dizem alg uns i~;:-,vestigadores, muitos elos processos de educação q:1e temos hoje por mui to modernos, eram conhecidos e praticados dos mexicanos. O ensino intuitivo, ministrado em commum aos dois sexos; os jardins de infa ncia, tão preconizados hoje; lyceus e academias; associações scientificas e artísticas, museus. etc. - tudo isso havia no 1\IIexico. 

8. T odos esses g randes progressos e todo esse brilho ele civilização, segundo as t radições, eram devidos principalmente aos aztekas; que foram, · pelo que par-ece, os ultimas conquistadores do N orte, vindos elo Occidente. Estes aztekas como - . ' já .dissemos, representam na historia do Mexico um papel analogo ao que na Grecia coubera aos D orios, raça nobr·e, opulenta ele forçà e de espírito. As grandes construcções - templos, palacios, monumentos - tudo ,era devido á cultura azteka. -Do mesmo modo: tudo quanto no Perú attestava intuição elevada da natureza e da viela provinha dos Incas, da famos~ expedição de Manco-Capac. 9. o. estado social da America fóra dos. dois gr~ndes 1mperios . occidentaes .revelava apenas 0 mar~r ou me~1or _grau de clecadencia a que haviam desctclo as tnbus, que se .desgarraram elos . dois ex-tensos nucleos, espalhando-se por todas· . 1 . 
c as pa-ragens c o contmente. Em alo·umas ti·I"bt:lS . • • <::> mats no-
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, bres elo lado do AtJantico perduravam, si bem que 
desf igura.das, .rúuitas tradições e· muitos usos e 
costumes que r.elembravam a civilização do IVIe
xico e do Perú. Entretanto, mesmo essas tribus 
mais nobres foram rechassaclas pelos Europeus e 
estão desapparecendo ~·em nada haverem deixado 
que indique superioridade ele cultura. não obs
tante muitos ele taes póvos se haverem ergu ido 
por esforço proprio á reacção contra a clecaclencia 
soffrWa. - Os unicos vestígios que se encon tram 
ele antigas tabas no Sul, são cemiterios e sam
bakys ( iguaes aos lcjô!?e·nmôddings ela Europa). 
Nos cemiterios não se encontram verdadeiros tu
mnlos, como acontece no N orte-America; mas 
apenas con1bros de terra e igaçabas (vasos em que 
colloca vam as .nmmias elos mortos) . Nos samba
k.Ys, alem de ossadas, acham-se inst rumentos de 
pedr:·a e de madeira, e objectos ele uso clomestico.-
P ortanto, separadas do M·exico e do Perú, as nu
merosas tribus que viviam no continente apresen
tavam pela mai or parte. todos os característicos da 
barbaria regressiva, algumas entrando já no pe
ríodo subsequente do primeiro sedentarismo e 
muitas dellas, as do centro principalmente, havi.am 
descido á noniadia. 

CAPITULO VII 

1. Os doü grandes únpen:os americanos. o' M exico 

1. O imperio elo Mexico . era um vasto e flo
res<7·ente paiz que «:ompr~·hendia quasi toda a 
banda occidental da America do Norte até o . ' isthmo. ~ Fôra . a principio habitado por numerosas 
tribus que ·em diversas epocas haviam invadido o 
continente; entre cujas tribus citam-se o~ Tolte-

Q 
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kas os Acolhuas, etc. P or ultimo (talvez pelo 
cor;·er elo decimo seculo da era christã) chegara 
ao lv1exico uma grande raça intelligente, operosa e . 
já .em notavel g rau de cultura: os Azt~kas, a 
quem o Mexico submetteu-se, e a quem !I~?u c~e
venclo o que tinha ele mais .aclmiravel a CIVIlizaçao 
elo imperio no momento da chegada dos hespa
nhoes·. - Quanto ás origens destes invasores nada 
se tem apurado ainda clef initivàmente: o que está 
erif icaclo é que, tanto a índole da civib zação 

mexicana ( comprehenclenclo t odas as manifesta
çõe elo e pirita da raça - r eligião, literatura, 
a rte, costumes, politica, etc.) como os monumen
tos deixados pelos Aztel-::a s, accusam uma affini
clacle tão curiosa e um cer to ar de família com 
tudo que se tem encontracl0 e o mais que se co
nhece elo antigo E gypto, que chegam a impressio
nar profundamente os sabias. Entretanto, as se
melhanças notadas nem sempre se referem ao 
Egypto, mas tambem ás grandes ilhas ela l\IIalasia 

. ( a Java e a Bornéo sobretudo ) e ao sul do con
tinente asiatico. De sorte que ha ainda muito a 
e?tudar-se para que tenhamos liquidado este ponto 

· até agora obscuro, e ·a respeito do qual não seria 
prucl~nte affirmar nada de positivo. · 

2. Com a entrada dos Aztekas, teve o Mexico 
~norme e rapiclo ipcremento. Elles disseminaram 
logo por todas as populações o conhecimento de 

· muitas artes, officios e inclustrias; e ainda " nos 
tempos ela conquista eram correntes ali as tracli- · 
ções qu~ attribui~m ~os Aztek~s a i~ltroducção do 
que hav1a ele ma1s utll e mais notavel 110· Mexico. 
Da~a c!~ che~·acla elos Aztekas a construcção ele 
muitos elos grande~ templos cujàs ruínas têm sido 
descobertas; elos colossaes monumentos que . -
cordam as pyramicles elo Ea,.,.1)tO. ele 

11 
"t · · 1

1
e 

t:.J , 1111 os pa a-



- 22 

cios, etc. Os Aztekas fundaram tambem o grande cqmmercio entre as diversas zonas do paiz; levantaram numerosas cidades importantes, entre as quaes a capital elo imperio, sob o nome ele Tenochtitlan," numa paragem magníf ica junto ao lago Tezcuco, na parte occidental , onde o terr·eno se · eleva em amphitheatro. Parte da cidade, talvez: a mais notavel, f icava em pequena ilha, no meio do lago; e diversas pontes communicavam essa ilha com ê0:S margens do lago. Os viajantes ainda hoje são unanimes em reconhecer que 'o panorama ela capital mexicana é realmente unico em toda a terra. "Os numerosos palacios elos imperadoresdiz um historiaclo i~ - eram tão magníficos que os hespanhoes julgaram ver ali realizadas todas as maravilhas que tinham lido nos romances claquella · epoca. " 
3. A cidade elo Mexico poderia contar uma população de cer•ca de 60 a 80 mil almas nos fins do secttlo XV. :JVIais populosas elo que a beiJa capit.al azteka, havi_a no imperio muitas outras cidades, como Pal·enque, Tollan, Cholúla, Utatlan, Copan. Izamal (uma das cidades santas elo imperio). Ake; Merida, lVIayopan, Uxmal, Kabach, Chichen-Itza, etc. As cidades eram administradas com certa autonomia: os representantes immediatos elo imperador quasi se liniitavam a inspeccionar os serviços publicas. Os decretos emanados, ou directamente da côrte, ou votados por c01·pora- · ções officiaes. ou scientificas e prómulgaclos pelo imperador, já compunham um corpo ele doutrinas ou ele disposições equivalentes aos riossos codigos. b imperador era o unico e supremo P<?cler: a autoridade, nas diversas espheras, era exercida ·por delegação clirec'ta elo · imperador. A principio, o imperador, para assum1r o exerpc10 ele suas 
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f in vestidura hn1cções: precisava de que ·:asse a sanccionada pelas classes altas, isto é, pelos g:terrei r os e pelos sacerdotes. A classe dos guerreiros f oi logo annullada e a elos sacerdo_tes . pot~co a pouco foi cedendo todas as prerogatlv~-s: de mod_o que na epoca elo descobrimento já h;:tv~a a hereditariedade plena, independente ele sancçao. 
4. P ócle-se dizer , portanto, que foram os Aztekas que organizaram definitivamen~ o imperio elo Norte. Como era natural , tiveram _e:les ele ,-encer um per íodo não pouco longo ele ag·ttacões intestinas até submetter em e r eunirem sob a .• ' autori dade imperial os diversos_ pequenos povos que ·occupa vam toda a zona cio QesJ~ éJté o isth117-0 :-r·· 1 • '". e outros ele grande parte elo centro elo continente. _!.\ maioria desses povos ( sobretudo os do . Yut·a-tan ) não deixavam ele ~er a sua cultura ; e ainda hoje. ent re os monumentos que restam e no meio cla·s ruínas eles que f Qram derrocados, distingm~--se os que são devidos a epocas anteriores á chegada eles Aztekas. 
5. Especialmente elo Yucatan para o Sul se enccntram muitos vestígios das raças primitivas; e ·t1111a circunstancia notavel é que · os te~11plos particularmente, ao contrario elo qUe parece na· região em que se concentraram mais as manifestações elo -g·e11ic azteka, atn·esentam semelhança be~11 assignalacla com os templos ele Java e ele Bornéo. Os templcs mexicanos devidos aos Aztekas er·am ccnstruiclcs cem a mesma fórina elos velhos tem-' pies elo_ Egypto, composto·s de galerias e· recintos· successréos, c_acla Ut?T destinado á ce're'n1on.ia di..: versa e e~pecml el_o cultQ ~ ?s muros dos templo.s e eles palacws mex1canos tmham. como os· 1 . . cos eKypc10~, em alto-relevo; a ):listaria das o·uerras e elos· heroes·. Em summa: como lião adr;ittir, ao 
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menos por fundamento de suspeita razoavel, esta 
coincidencia de ser o IVIexico o unico paiz elo globo 
em que se- vão. encontrar pyramicles que parecem 
transpiantaclas ela terra elos P ha raós ? 

6, Em vastas regiões do lado elo Oriente e elo 
extremo Norte, ficaram por muito tempo nume
rosas tribus separadas do Nlexico. Essas tribus 
tinham de ser afinal tambem subjugadas, e não 
f ci sem g rande trabalho que s·e conseguiu, ou re
chassal~s para longe ou mantel-as respeitosas a 
custa de rigor. A inda no momento da cheo·ada ele 
C01·tez, vemos · como bem vizinhas ela capital elo 
imperio havia nações que conservavam lembrança 
ele violencias soffrielas e nutriam desejo ele repre
salias e clesforços contra a prepotencia elos domi
nadores. Entre essas nações avultavam aquell es 
Tlascalanos que se alliaram aos invasore contra 
.Montezuma. 

· · 7. Estes Tlascalanos, ao cabo de algumas 
lutas cem os hespanhoes, fizeram paz e alliança 

. cem Cort-ez, f orneceli.do logo ao aventu reiro seis 
mil g uerreiros para combater contra · o l\1exico. 
Além dos Tlascalanos, outros povos offereceram
se ao capitão hespanhol, alleganelo sempre o odio 
que votavàm _a Montezuma, cuja tyrannia eram 
obrigados a · supportar. Um dos ca-ciques que se 
apresentaram a Corte.z chegou a dizer-lhe: "~os- · 
sos filhos machos nos são roubados para o sacrifi
cio aos deuses; n9ssas filhas vão servir a l\1:onte
zuma e a seus officiaes." Como s-e vê, não se pode
ria dar uma situação-que mais favorecesse os con
quistadores. Com seiscentos homens, Corte~ ·poude 
assi-m conquistar um vasto e i-iquissit)10 imperio. 

8. Outra causa que deu lugar á queda do im~ 
perio elo :~'{orte foi talvez a índole mesma ela civili
zação mexicana. O imperio achava-se numa phase 

c. 

'· · 
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especial ele sua evolução historica phas~ ca~ 
racteri zaela pelo afrouxan1ento e quem . sab.~ Sl 
pela ausencia ele espírito militar. Não hav1~ a11, no . 
seetdo XV . casta de guerreiros, e a propna classe 
sace rdotal, como já dissemos. tinha perdido todo o 
,_,cu a cendente. concentrando-se no imperador 
tcclo o pccler. Nem por tradição se sabia ~i quer 
que em teml)o algum tivessem tido os me:x:1c~nos 
in tuit s ele expandir para o Sul o seu dommto; e 
isto quando é certo que elJ.es conheciam d"l Perú, 
pois derribada per Cor tez a dynastia imperante no 
l\ilexico, fo ram muitos príncipes asylar-se na 
côrte elos I ncas. 

9J, P ortanto, como que para não desmentir o 
espír ito ele segregação notado entr·e os povos elo 
ext remo da Asia, os mexicanos limitavam-se. co
mo cs chins. a viver isolados e tão pacificas e 
tranquillos quanto lhes era possível. No momento 
em que se apr·esentou uma raça forte e preparada 
para a guerra, a perda da independencia ·e a com
p)eta submissão foram o resultaclo fatal do eles
apercebimento, em que se achavam, ele m•eios ele 
defesa. Assim que com o s·eu puúhaclo de h omens 
clesembar·cou nas costas elo :Niexico, tratou Cort.ez · 
de ganhar ascendente sobre o espírito elos indíge
nas. Montezuma, informado ela invasão envwu · . . ' incontinente a Cortez um ele s·eus prepostos, e 
ccmo soubesse p~r este elos intentos elos hespa
nhoes, ordenou-lhes que se retirass·em elos seus do
minios. :Nias o chefe hest)anhol a'vançou pelo inte~ 
rior e conseguiu entrar na capital elo .imperio em 
1519, como. um sob·er~no triumphante .. De.pojs· de 
alguma.s lutas, Cortez z.poderou-se definitiva
mente do ' ]\!Iexico, fazendo .pere·cer- ele maneira 
barbara o ultimo imperador Guatimozin, filho de 
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Montezuma, com quem findou, portanto, o lmperio do N arte. 

CAPITULO VIII 

2. Os dois gra11des únpeúos mnencanos. O Perú 

1. A vasta extensão ela costa bÇJ.nhacla pelo oceano Pacifico, eles elo archipelago das P.erolas, no golfo ele Panamá ( cerca ele 8° el e latitude N .) até as" ilhas Chiloé ( cerca ele 45° ele latitude austral) era um paiz populoso e florescente nos f ins do seculo XV. Como no Mexico, ali expl oravamse minas abunclantissimas ele ouro e de prata -os metaes que a arte · indígena aproveitava em obras magnifi.cas, e. que pareciam ter i1os dois imperios americanos o vasto uso que tem o fer ro na inclustria moderna. Até .cê1'ca do X seculo da nossa era, este inimenso paiz fôra habitado por numerosas tribus, talvez elas primiti va·s que invadiram o continente. 
2. Pelas tradições que tem sido possível colligir, essas tri~us achavam-se mais degradadas ei11 cultura · do que as do N orte anteriores aos Azte. kas; até . que chegou ao P erú uma grande expedi.:. ção vi.nda do occiclente, e . cujo chefe, J\1aúcoCapac, tornou-se um personagem .lendario, funda-. dor da dynastia que reináva ainda . no momento da conqüista. -.- Contava-se que J\1anco, · acompanhado de sua mulher, Mama Ocollo, apparecera ·nas margelis do lago Titicaca, dizendo-se sêres extraorclinarios, filhos ·do· Sol, mandados áquella terra para livra1~ qs homens dos males que os affligia:m. Os peruanos, em estado ele quasi completa barbarie, submetteram-se com 'clocialiclade aos niysteriosos entes, obedecendo-lhes as mm1mas ordet1s, cómó si fossern emissario·s ele Deus . 

.....__~ ---~-~.l-~--~~:_.__, __ .__.:..~~~------------
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3. Quanto á proveniencia desta· expedição 
nada é Í;ossivel affirmar-se positivat~ente. _O que 
sem receio de illusões, ou ele er ros, pode acl~a~~ar
se é que Manco Capac não veio da mesma :tvthz~
ção ele que procedúam os fundadores do tmpeno 
elo l\t[exico. Basta, para que nos cnnvençamos 
di sto, comparar a organização social e política, e 
mesmo todo o espírito ela civilização azteka com o 
ela civilização elo P et:ú. E mquanto no imperio do 
No r te encontramos os vestígios mais vivo'J e mais 
incontestaveis - elo Egypto, devidos aos Aztekas, 
- e ela Inclia, attribüidos aos invasores que pre
cederam a esta ultima raça: no Perú, as institui
ções fundadas pelos Íncas têm ' uma bem clara 
;Lpparencia de affinidade com as instituições que 
H oang-Ti estabel ecera na China. O imperador le
gendario fundou no extremo oriental da A,sia o 
culto do Ceu; dividiu o E s'taclo em dez províncias. 
subdivididas cada uma dellas .em dez departamen
tc:s, cada departamento em dez · districtos e cada 
cli stricto em dez cidades. 

4. N o · P.erú encon tramas uma organização 
semelhante. O paiz era d.ividido em provmcias, a 

·província em centurias, cada centuria em dez de
clll·ias, composta cada clecuria ele dez famílias. 
Como na China, o prirneiro dever entre os perua
nos era dar ao Sol testemunho ele reconhecin1ento · 

' o segundo era. recorc~ar com veneração os antepas-
sados. Na Chma, o Imperador era honrado como 
filho do Ceu. e pa.i de toda a nação: no Perú, 

0 
I~1ca, descendente ele Manco-Capac, era tido como 
ftl~o do Sol. "Regimen ele equiclacle- diz um hi's
tonador sobr·e o ·estabelecido na. China - quasi 
sem,pre de doçura, sob o qual desenvolveu-se 

0 bem-estar elo povo." Exactam.ente como 
0 

· · · 
l\1anco funclára no Perú. q~te . . 
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- 5. Por outro lado, verifica-se a inda que, como 
na China antiga, a classe sacerdotal propriamente 
dita não existia no Perú, onde o Inca, verdadeiro 
patriarcha, absohria todas as fu ncções. - Entre
tanto, uma instituição notada no im perio sul
americano parece· que não se encontrava na China: 
o culto ele Vesta. Só na Inclia é que pr imei ro 
teve larga. -expa·nsão o culto ela natureza. Com
qüanto propriamente o culto ele Vesta n8.o 
existi ss~ si não entre os Romanos, a sua o rigem 
remonta-se ao antigo Oriente. Teria ele facto 
desappar·ecido na China alguma fôrma. alguma 
antiga lembrança desse culto, oriundo da. Asia 
occiclental, de onéle a liás prov inham os grandes 
factor.es da civilização ela China? 

S. Effectivamente, a lém. ela semelhança ou 
analogia que apresentam a Inclia e a China antiga 
em tudo que se refere á organização politica, deve
se ainda recordar que nos Annaes e nos livros 
sagJ~aclos elo Celeste Imperio, havia registradas 
tradições é1ue attribuiam todos os grandes inven
tos. costumes e leis, etc. , a homens vindos elo Occi
dente. "ele-s paizes situados perto elo moúte Merou, 
no Tibet' . E portanto, nada mais natural do que 
admittir que positivamente a China devia ter ela 
Inclia recebido immecliata influencia. - De sorte 
que parece não haver leviandade em dar, ao menos 
como suspeita, que a expedição de Manco-Capac 
procedesse do sul da Asia . Semelhante suspeita 
se fundaria mesmo em outros factos bem valiosos, 
elos qUaes o menos importante não seria o que se 
verifica com assombro elos estudiosos, do paren
tesco et;tr·e a lingua dos Incas, o kichua, e o 
sanskrito. 

7 • .lV.Ianco-Capac, tendo, pois, conseguido im-
pôr-.se, reuniu Jogo em torno ele si as diversas 
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tribus que povoavam toda a-vasta regiã?. indicada. _ 
Começou a organização social e P?llttca, pelo 
culto elo Sol, como se disse; con strum templos; 
funcl u a capital do ü~1peri o a g rande cidade de 
Cuzcc, sobre paragem bellissima, na en~o_s~a .de 
uma scberba montanha e perto do lag-::> ftttcaca. 
iVIa is tarde. fo i f undada, cerca ele 300 leguas ao 
norte ele Cuzço, a cidade ele Quito. Segundo tradi
cões correntes, fo ram 1\llanco-Capac e l\-1ama 
Ocollo que ensinaram aos peruanos as diversas ' 

h 
. CJ 

artes e inclustrias que os mesmos con ectam quan-
do ali cheo·aram os hespanhoes, principalmente a · b . 

agricultura e a fiação ele tecidos. . 
8, Manco-Capac estabeleceu a divisão dos 

povos, não. por classes. mas por grupos ele famí
lias ; instituiu todas as ceremonias elo culto; deu 
leis regulando o estado civil e a punição elos cri
mes; construiu muitas obras de _?erventia publica, 
e iniciou outras, cDmo a gigantesca e aclmiravel 
est rada que, ao longo ela cordilheira dos Aneles, 
ligava Cuzco a Quito, obra colossal terminada por . 
I--Iuayna-Capac, um elos mai-s nota v eis descenden
tes e successores ele 11anco. ,__ Os peruaúos fica
ram adorando os Incas como uma estirpe divina e 
levantaram templos a 1\llanco e á sua esposa. 

9. Mas não demorou . que entr-e os élescenden
tes elo legislador dq Perú se manifestasse. a cliscor
clia. QuanclD PizarrO desembarcou ali, o imper1o 
elos· Incas achava-se dividido: em Cuzco reinava 
Huascar, considerado, além de pri.n1oo-enito filho 
e legitimo successor ele Huayna; . em~uant~ rei.:. 
nava em Quito Ataliba, filho tambem ele Huayna 
mas de_ união cuja legitimidade era . contestad~ 
pelo r-e1 ele Cuzco. Esta discorclia chegou ao ponto 
ele_ clesg?star os peruanos, pois, conforme as· leis 
o tmpeno era um e indivisível. A . dis~orclia do~ 
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príncipes degenerou logo ern guerra civil sangui-. nolenta ( por cerca de 1529). H uascar atacou o irmão; mas Ataliba, que se havia prevenido, vem a seu encontro e vence-o, fazendo-o pnswneiro. Triumphante, Ataliba mostrou-se cruel e deshuman-o, chegando a exterminar a descendencia legitihla dos Incas, poupando apenas a vida a seu desventurado rival. - Foi neste momento que os hespanhoes se apresentaram no Perú, em 1532. 

CAPITU LO IX 

Monumentos snbsist-entes da á vili.::ação 
P1'e-col01nb1:ana 

1. Entre os monumentos mais notaveis que restam ela America pre-col_ombiana, é preciso collocar os teocal,Ji ou pyramieles do Mexico. A pyramide de Cholúla (a cêrca de dez milhas do pueblo de los Angelos) mede 1.440 pés quadrados de base e cobre portanto uma superfície quasi dupla da da grande pyramide ele Cheops. Dão-lhe uns, como IV(ayer, segundo N adaillac, 204 pés de altura; outros, como Humboldt, apenas 177 pés. 
2. A pyramide Xochicalco, a 75 milhas a sudoeste ela capital mexicana, mede de 300 a 400 pés de a;ltura. Neste monumento ha blocos· de granito tão volumosos e pesados, · que não se comprehende como fôram arrastados de l-onge e erguidos á altura desc~mmunal ern que se acham. Além disso a pyramicle Xochicalco apresenta a 'Parti-· cularidade de sua fórma oval; ·e ·dizem os viajantes que vista ele. long.e, figura um verdadeiro monte, 

coberta de vegetação. · 
·. · 3. Em todo o solo elo Mexi co encontram-se· 

monumentos desta oi·dem, ·mais ou menos ·nota-
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ve1s. Alo·uns já foram estragados, pois o h?merr~ a nada re~peita quando obedece a. impul~os mfenores da ambição ele fortuna. l\IIUJ ta c01sa, , entretanto, se pócl e ainda estudar e não demorar~ que o esforço el os comr)etentes nos r evel.e toda a Impor
tancia da antiga civilização mexican~. 

4. A s pyramicles do N orte-A menca, pelo que · j ~t se tem podido ver if icar, eram destinadas a ~ervir, como a do Egypto, ele tumulos para os re1s e para grandes homens. E m algumas clellas, es~avat? assio·nalaclos os dias elo anno e as epocas do-movtmen~o solar. P or meio de escadarias em espiral ia-se até o cimo t roncado d essas pyramides; e ha indícios ele que muita talvez houvessem · servido el e ponto ele observação astronomica. · _ 
5. Depois elas pyramides, os monumentos ma is dignos de nota eram os grandiosos templos, cheios, como os do Egypto, de inscripções e altos rei·evos,_ -e hoje reduzidos a ruínas. Eram em geral, como os ela terra dos Pharaós, construidos em fórma ele gal-erias successivàs, cada uma dellas destinada a funcções especiaes. ·Em. uma das galerias 'elo magnífico templo da capital mexicana, figuravam, alinhadas em 01:clem . chronologica, as mtÚ11ias elos imperadores e as estatuas ·dos patriarchas ·e elos herÓe$. Em, muitos pontos do 1\!Iex ico enc?ntram-se ainda muitas esta tu tas ( algumas fundtdas em argila) e pictographias de Votan, de Mexi, ele Quetzacoatl, adorado est-e como incarnação de Tonacateatl - a serpente-sol. Julgan~ a_lg~ms que este Quetzacoatl foi o chefe .de un_s mtsswnarios budhi-stas chegados ao paiz. 

6. Outros templos, · cujas útii1as têm. sido .clesoobertas, assemelham-se -aos anti<Yos templ 1 J 1 B , l . o os c e . ava, c e Qnleo, c e Stlmatra e do Indostão; como o grande templo ele Pal-enque qtte . · , pat ece 
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uma copia exacta _do de Boro-Bou-Dor, na ilha ele 

Java. Estes templ os talvez devam ter sido ante

riores á civilização azteka. - U ma cu riosidade 

tem sido notada em alguns templos elo Mexico : a 

existencia ele numer o as f igura.s ela cruz. I-Ia ia 

at~ um templo conhecido por T emplo da Cruz, em 

razão do grande numero de reproclucções elo em

blema christão, tanto ncs altares. como nos muros 

laú~·raes e no frontespicio. Tambem nos muros 

e no frontespicio dos templos havia infinidade ele 

hierogSyphos e figuras humanas. E m um elos 

templos que têm sido estudados vê- e uma cabeça 

e. dois tor scs que, pela perfeição elas fórmas. re

cordani ·a arte g rega, segundo o juizo de um vi-

sitante. · 

7. As ·ruínas de g randes cidades em todo o 

· territorio elo antigo Mexi co são tambem nota veis. 

Entre as ruinas que têm sido visitadas, ciLam-se 

as elas antigas cidades d e U ta tlan, ele Copan, ele 

Tula, ele Chichen-I tza, ele Palenque, ·etc. As pro

porções elas duas ultimas sc-bretuclo eram colos

saes. Por tcdo o solo elo Mexico encontram-se 

rui nas; :e é de crêr que novas e pacientes pesqtiisas 

venham revelar monumentos e cbras cl'arte a inda 

não ·conhecidos. 

8. No Perú encontram-se poucos 1i1onumen

tos. As ruínas ele cidades parece que não têm a 

importancia elas elo Norte. Os templos eram muito 

·inferiores, como obras cl 'arte, aos do Mexico. Tal

vez mais dignas de nota sejam as -intihuatana, 

grandes r ochedos cujo cimo era nivelado, e que se 

julga terem sido destinados a observações astrp

nomicas.No que o Perú é fertil é em artefactos de 

uso domestico, tanto de argila como de metal. - "•· 

Convém indicar airida como uma elas maiores 

obras .dos Peruanos · a rêcle ele estradas qu_e elles 



cheo·aram a construir, principalmente a grande 
. est 1~1cl a el os A neles entre Cuzco e Q uito. 

9. F óra elos dois oTaneles imperios elo Paci-
. b 

fico. apena Yamos encontrar em todas as outras 
di versas r eO'iões ela America obj ectos insignifi
can tes . apenas ele valor para museus ele a rcheolo
g 1a ou ele anthropologia, taes como armas diver
sas ele g uerra e ele caça, alg uns instrumetúos ele 
pedra , urnas f unerarias, etc. 1\ll onument.os pro

priamente di tos não ex istem, e nem seria 01-a tural 
que existissem, visto como a phase ele desenvolvi
mento. em que se achavam as numerosas nações e 
tr ibus selvagens, nào o permittia. 

CAPITU LO X 

Physionomia p'Olitica gerai do couúnente no 

1nom ento .da chegada dos E uropeus 

1. O que caracteriza a phase elo seclentarisi11o 
e. a segregação, o espírito ele isolamento, e uma 
quasj completa clesiclia pela i)ropria defesa . Nesse 
estado achava-se a Inclia quando foi conquistada; 
e a propria: China mal revelava pr·eoccupações ele 
resistencia a ataques ele inimigos·: o seu desejo ele 
sccego a levá ra até a construcção ela grande . 
muralha . 

2. O Nlexico achava-se em condições seme
lha~1tes qt~anclo f:oi _invadido. Uma população ele 
mais· ele ·Gmco rmlhoes ele almas deixou-se con
quistar por 600 homens. N ão tinha estabeleci.:.. 
n~ent~s militare~ , nem for_tificações ele defesa, e 
nao tmha exercitas oro·amzaclos · a tlt1t'c ·1· · 

. o . c a 1111 1-c1a 
regular e effecttva, si merece . tal nome era 
guarda elo imperador. '· · a 

HISTORIA DA AMERICA 
4 

\ . 



- 34 _;_ . 

3. Em rtgra, para manter a defensiva, todos 
os homens capazes toma vàm o ar é o e a flecha , 
mas sem noçãp da arte da guerra, e sem · tactica 
militar nem disciplina. Além ela clefensi va, iam 
bandos armados n.o momento, até a perseguição 
das tribtis que vivia1Í.1 a léste. 

4. O Perú ad1ava-se num estado analogo. 
Pód~-se dizer mesmo que ainda era mais pac if ica 
a índole da sua população. Apenas cêrca ele um 
secu]o antes ela conquista, alguns dos Incas ha
viam P!·ocuraclo - mais domar os ímpetos ao·
gressivos elas tribus vizinhas, sobretudo elas ela 
Araucania - do que propriamente f azer sobre 
ellas o que se chama conquista. 

5. O que é positivo, pois. é que no lado occi
dental havia - organizados e prosperas - os 
dois · grandes imperi.os. Entr·e o lVIexico e o Perú, 
na região elo isthmo, viviam popúlações sem o·o- · 
verno regular, e si não sob o dominio elas duas 
nações, ao menos dellas afastadas e cont idas em · 
seus instinctos pdo receio natural elo fraco ante o 
n1ais forte. 

6. Para o Orienté elo Mexico, viviam ta,mbem 
muitas tribus separadas ela civilização azteka, al
gumas na condição de verdadeira vassalagem re
fractaria, e outras inteiramente isoladas nas re
giões mais boréaes, onde o f rio era a sua maior 
garantia ele defesa. Nas margens dos grandes 
lagos e mar.es interiores do Norte· ficavam essas 
para sempre estranhas á evolução ela corrente 
americana e cada vez mais degradando-se. 

7. O mesmo acontec.eu no Sul. Para o orien
te das cordilheiras, numerosas tribus haviam-se 
estabelecido, talvez logo depois elas grandes inva
sões. Umas degradaram-se tanto que apelias con
servavani os habitos. ela pesca e da caça e alguns 
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vislumbres ele tradições. Fixaram-se estas, por estações mais ~·u menos longas , ás margens elos g randes rios do interior , fugindo aos inimigos e vivendo como povo expatriado, lembranclo-s·e ape
nas talvez ele alguma patria antiga, ou de que tinham tido alguma coisa por que podiam sus-
pirar. 

8. Outras tr ibus, mais distanciadas para o extremo oriental , da nomadia passavam ao per ioclo ele ampla expansão do instincto guesreiro. Procuravam continuamente as melhores paragens, onde mais abundassem elementos de subsistencia. Nas costas elo A tlantico, a phase militar , sobretudo na zona temperada, accentuava-se rapidamente. No momento da conquista, estas tribus viv iam em lu tas constantes, disputando-se umas ás . outras a posse das diversas regiões. 
9. Todos estes pov;os que ficaram segT~gados elos dois imperios eram completamente selvagens. A unica autoridade entre elles era a do chefe aüer-. ' b reiro ou a elo patriarcha. Em muitas tribus tal au-toridade era herecli ta ria. Na ·maior parte, porém, o ma~s forte e mais valoroso nos combates é que . exercia o mando. 

CAPITULO XI 

P1'ognostico sobre o destino provavel da c·iv-ili
zação abo-rigena interr01npida 

1 · ?s povos elo Orient~ não têm 0 espírito de pro~elytlsmo que, por assim dizer, prestou ao Occtd.ente o enorme serviço ele I)Ôr em . 1 _ . . . 1e açoes povos e I ~ç.a~ m:_utas vez·es bem distinctos. E or 
• lSS~, as_.ciVlhzaçoes da Asia são profundél!me~te ca'l acteilzaclas pelo seu exclusivismo p, d . o e-se 



' \ 

36 

dizer que até hoje, -quasi todas ainda . são para nós 
verdadeiros mysterios; pois apenas no seculo 
XVIII, e mais esforça·clamente no seguinte, co-

' meçamos a c01,1hecel-as. 

. 2. 1\llas, s'upponclo consta tada a origem asia,_ 
tlca elos dois grandes imperios americanos (si bem 
que a invasão azteka no Mexico pareça ter t ido 
outra proveniencia) · ser á preciso acll~1ittir que a 
civilização elo continente tivesse ele desenvolver-se 
e ele a~·entuar-se corno as ela Asia? Por outros 
termos: o 1\llexico e o Perú continuariam por 
muitos seculos a evoluir sempre no plano em que 
se achavam no momento ela conquista? 

3. Tudo parece indicar o contrario ; isto é, 
tudo parece indicar que a situação elas duas naçõe 
ela A merica anela v a em vesperas de uma g rande 
mudança ele rumo historico· - Algumas elas tri -
bus que, fóra el o Mexico, viviam sob a pressão ela 
autoridade imperial , já procuravam fazer a llian
ças en~re si, com intuitos de desf orra. E eles elo 
momento em que o 1\llexico tivesse ele enfrentar 
com uma liga pocler·osa, seria elle obrigado a · ele
fender-s-e e logo a atacar. Bastaria isso para dar 
uma neva clir~cção á vida claquelle povo, e deter
minar, como uma necessidade immecliata, o app<i
reciment~ do espírito militar. 

4. No Sul, é provavel que acontecesse o 
mesmo. Sabe-se que viz-inhas elo Perú, para a 
parte meridional, havia tribus aguerridas que 
muito custou aos Incas dominar. E' exacto que as 
condições elo Perú não eram as mesmas elo 1\IIe
xi-co, por ·isso que os peruanos esta vani. elo lado ele 
Leste amparados pelas cordilheiras, havendo para 
a outra banda apenas tribus eí-rantes, e sem im
portancia como força militar. . 
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5. Entretarito, nas costas do Atlantico algL~
mas tribus desenvolviam rapidamente o seu. esplrito gu erreiro e até o seu sentimento nacwnal. 
D essas tribu s, as mai s notaveis eram os Tupys -os quaes, pelo seu estado socia l, são talvez os povos 
mai s curic os e mais dignos de estudo de todo o continente. P or um exame seguro e minucioso da situação em que se achavam os Tupys, seremos talvez levados ainda a acr:ecli ta r que, com mais alo·uns seculos essas t ri bus teriam organizá2lo aqui b ' um r·espeitavel imperio mili tar . 

6. No clia. portanto, em que os povos isolados 
elos dois imperios elo Pacifico se sentissem bastante fo rtes, é fac il imaginar que o espírito ele conqui sta os levaria, tanto no N a rte como i1o Sul, sobre as duas g randes civilizações do P oente; e. estas, pela sua índole, eram incap~zes ele offerecer-lhes res istencia ás invasões. Esse espírito de conquista teria de apparecer fata1mente: contra o JVIex ico, impulsionado pelo odio e pelo sentimento de vingança, e contra o Perú, com o consequen"cia ela expansão ela_ índole bellicosa elos Tupys. 

7. Aconteoeria. pois , muito provavelmente na America o que _ aconteceu na Europa, onde as invasões do Norte intervieram de maneira tão profunda na vasta ce>rrente da soci-edade occiclental. E aqui, a enorme revolução . teria talvez proporçõe~ 1:1ais l~rgas, si attender.mos. á situação elos dots unpenos comparativamente com a · situação do imperio romano quando invadido pelos Barbaros. 
. . 8. O espi r.ito elas duas grandes civilizações mclt?·~nas am~nca~1as, não ha duvida que era, .' de 11.at~11- ez~ mmto -chverso. do que caracteriza v a a . ant.Iga ,h.or~la ;. mas a situação política e SOCial e mats do que 1sso o ·estaclo 11101·al cl.o · · ' 1 " 1mpeno ro-
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mano eles elo seculo III não clifferia muito, como 
expressão ele força militarJ ela situação do l\1e
xico e do Perú. A corrupção fizera em R oma . o 
que a ausencia de espírito mili tar, e a propria ín
dole da civilização, fizera na America . 

. 9. Portanto, concluindo este capitulo e encer
.rando . esta primeira parte. clev,emos dar, ma i elo 
que como simples conjectura gratuita, a p robabi
lidade de que, com mais uns cinco ou seis seculos, 
as condições da A merica seriam inteiramente 
outras; e é quasi certo que, si ella viesse a ser el es
coberta e relacionada com o mundo ccciclental 
depois elas grandes transformações que tudo aqui 
deixava prever , é quasi certo que · o secul o XV 
teria, com a obra e:Xtraordinaria elo almirante ge-

. novez, aberto uma grande éra na historia el o pla
neta, offereoenclo aos povos ela Europa .os novos 
e ricos elemerÍtos constituídos pelas raças fortes 
ela America. 

, . 



SYNTHESE DOS DAPITULOS DA PRIMEIRA PARTE 
I. Drscrip çfio phys icn dn Anterica. .A An1 c ricn, div idida em duas 

g rande:5 pe níns ulas , l igadas pelo is th1no de Panamú, se estende do 
Oce~no Gbc in l Arctico até cer~a <!c 55° de latiludc Sul; ·~ . portanto, 
apn~scntn nos Uois hemis pherios tcdns 3 5 variedades de climas · A penín
s ula tio Nm·te é mu ito irregular nc· rc le \·o de s uas co:;tas e no interior 
cheia ele lagos e m ccliterraneos. A elo Sul é m en os a ceidentada, e estreita
se progress ivam ente para o ex tremo aus tral . Entre as duas pe njnsulas 
encon iri!m-Ec nun1e ros os nrchipc lago.s, sen do mais notave l o das Grande:; 

l.C.. Antilhas . 
I. A flora ame ricana. A p e n íns u la do N orte apres enta no interior 

gra ndes florestas e para os confins septcntrionacs a vegetação torna-se 
cada ve1. mnis rachitíca, até desappareccr comp letamente n os gelos po
Ja n:s. Na pe níns ula do S ul a \·ceeta çáo pa rece ainda mais exuberante, 
e nas Antilhas . comquanto n;.io ex is tam g randes n1nttas, ha notavel 
abundnnc ia de cspecics e vn;·iedades intertropicaes. O (!tte distingue ainda 
a fl ora nmc 1·icana em gera l é un1a asson1brosa opu le ncia de' plank'ls nle 
dicinnes . 

Ill. A fauna americana . Na Anierica nfto exis ten1 os g randes m am
mifer os da As ia c da Africa . Na península do N orte, no emt.'lnto, t em
se enc:ont1·ado fosscis de pachytlermas colossaes e de outras especies 
ex ti netas. Entre os ·anin1aes qu~ subs is tem no Norte e que são desc.!o
nhecídos no Sul, citarem os o urs o c o bufa lo . Tambem no Sul hn es
pecies que não se encontram no N orte. A fauna das Antilhas não é bi.o 
r ica com o a contine ntal . Quas i todos os nnin1aes domesticas da Et:.ropa 
e alguns da As ia tê':" sido acclimados com vantag em. 

IV. Os povos nborigcnas. A populaçiio indígena ela America, . nos fins 
do seculo XV calcubda talvez nuns vinte milhões , parecia toda originada 
de um unico tronco. O povo principal do Norte e ra o m e xicano; e do 
Sul, . era o PEruano . Das numerosas tribus que andavam fóra dos dois 
imperio3. ns mais notaveis eran1 os 'l'upys no Sul , os Caraybas nas 
Antilhas e algun1as que viviam para o or ic.nte do ~\1exico. 

V. Origens, tradições, costumes e linguas dos aborigenes. As 
t>opu!ações americanas devem t e r vindo do lado do 

occidente pelo Norte; 
mns não se poderia por emql:.nnto precisar n epoca dessas inva.::;ões. 
Entre todos os povos do continente e sobretudo entre 1 1 · · 

1 . . . . . . os los < o1s g-ranl e.s 1mper1os elo Pac1f1co, havm tradições co·tumes le's . • ~ • I • monumento:; que autonzam essa hypothes e de que t enha vindo d 'd .. . · . . o occ1 ente a fam!l1a amc!!cana, s em exclun·-se a slispeita 1 f · . •· . • c e que . os " undadores dos dois lmpet lOS tenham t1do Ol'lgens diversas 0 . d · · ' ··b . . - . gtan e subsidiO que ha de con(tl un para a soluçao do problem : . d . , . a e cet ta mente o que nos h a de ~~ o estudo das hnguns americanas, t iio interessante .· . disso como elucidativas de muita . t - s e CUllOSas, alcnt · ' ' s q~es oes de linguistica 
VI. Estado de civilização dos indigl'na . - · . 

indígenas da America o 1\'ex' p . s .americanos. Os dots imperios • ' · •co ~ o eru J IÍ h de desenvolvimento: a sua . T - . ' . se ac avam num alto grau ' eiVI lzaçao e attestada pel . des cidades e de obras nota . d as rumas de gran-vets e arte ·e de . . pelos monumentos, pelos restos de tem sctencm, p elas • instituições, 
palmente . do l\iexico. pios que a lastram o solo Princi-

, \ 
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VII. I. Os dois grandes imperios amcrécano:;. O Mc"ic<>. A orga
nização de finitiva do imperio <lo Norte parece d evida ao3 A zt el<as, raça 
forte e adiantada. 'í qual se attrihuem qua; i todos os m on:un cnto; r.1:. is 
extraordinarios co Mexico. O gcverno do impe•·io e rn absJluto, exer
cido por um imperador. cujo po dei' et·a h e r cdita rio . ·J qu~ con colT .?U 
principalmente para a q t:.édn 'do impe r i:> foi a au.;encb de c3piri!:o :n i
litar da civiJiznção indigen n. 

VIII. 2. 'o s clois grandrs imper i ~ s am<'ricanos. O Pcrú. O P crú 
era tambem um paiz flo res cente. :tdi:1 n h tdo c ríco . A :::ua flc finiti \' .:1 
organização foi obra de lvlanco -Ca pac. ~;ra nde p r incipe . chef~ da c:s: p ~

diçâ o que a li chegárn ce r ca de c tr1 CO s ec u lo3 nntes da conqus it.a . E3t a 
expedição. que pn1·ece de p r oc0d e n cia a s iatica, deu · üs ins tituições do 
Perú unta feição um tanto cl i f fc rcnt c do que era mni~ cnrncte ris tico na 
civili zação mexicana . 

IX. ~onumentos s ubs is tenlr s da civilização prc--colombiann. Entre 
os n1onumntos do i\<Íexico. os rnais n o L'lvci:; sào ns g ra n des py ra n1 id es , 
semelhantes ilS do E g ypto . Os t f!nlp los eram tambem f~Tnn :lio:;o.; : u ns 
a ssem elhavam-se aos templos cgypcio.:; , ou tros 305 de J ava. Bor n éo e 
Sumat ra . As rui n as de grandes ciôades são assombrosas. N o P er(z n 2.o 
havia obras tão n·ot3 veis como 1.10 l\'lexico . F'ó ra clo.5 dois impe r ios . 3 
America p ôde-se dizer que, 30 m~nos por <:n"l q uanto, Qt:.a s i n :lo t em nad~ 

que inte resse ú archeologia. 
X. Phys;onomia politica geral do continente no momento da chc;:-a da 

dos Europeus . Os Mexican os c CJs Per~..:a no:; 2chavnn1-se no p c l'iodo de 
civilização s edentaria . S eparadas desses dois povo;; havia em t odo o con 
tine nte numerosas tribus, em es tado de n om adia. e muitas de llas j ú se 
reergue ndo, p e lo esp írito g uerre i·co e p or es forço da · propria cu ltura. da 
regressão a que havia m descido. 

XI. Prognos tico sobre o destino provnn>l da ch•ilizc.ção indigena 
interrompida. Com m a is alg uns serul o3 d~ desen volvim En to, é b cn1 pro
·va vel que a s ituação da Ameri~a es tivesse m uito n1odificada . e que 
portanto, a obra d~ Colombo marcass e 1cma grande éra n a his toria do 
mundo, o ffereeendo ú soc iedade do Occidente a forçá e n or m e e r e nova
dora d e · uma r aça v ig oros a e opulentn de vida . 



PARTE SEGUN D A 

Periocio co!oni;). 'J 

CAPITL: LO XII 
·.:> 

Tradições c conjecturas sobre a c-1:iste11cia 
do N o·z1o J11undo 

1. Desde tempos. immemoriaes, a Europa 
começou a presentir a e.xistencia ele novos c~n!i
nentes. Parec·e que se deve dar o valor de tra.chçao 
mais antiga relativa á America ao que nos clei~~ü 
Platão no seu livro Timeu) o qual infe1izn1ente 
cheo·ou truncado aos nossos dias. Refere o phi-o 
losopho grego que achando-se Solon no Egypto, 
teve ensejo ele ouvi r aos sacerdotes ele Sais a nar
ração ele successos occorridos na immensa e rica 
ilha Atlanticla, situada no Oceano Atlantico, a 
mui tcs dias elo continente. para . ())· lceste:_ Os pa
dres descreveram as estranl:.ã's ten~as,-'"á população, 
o governo. os costumes elos habitantes, as guerras 
ele uns contra outros, etc., e accrescentaram _que 
taes acontecimentos .se · haviam passado 9.000 
anncs antes ela ida elo legislador grego ao Egypto. 

2. A julgar pelo que nos fi:cou elo escripto ele 
Platão, portanto, é incontestavel que Os sabios elo 
Egypto tinham noticia ela existencia ela America. 
- Além elo Túncu) o livro Crit·ias) ainda do divino 
p~lilosopho, . co:ltem alguma coisa mais que con
f 1rma a antiglllclade ela tradição. Aristoteles io-ual
mente faz referencia positiva á grande ilha A~lan- • 
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tida ou Antilla, para o. occidente da Hesr)eria 
" . 1 , 1 1 ' 
mm~o a em c as co umnas de Hercules" (estreito 

de G1braltar). Accrescenta que a referida ilha 

h a via si~o descoberta e povoacl a em segredo pelos 

Carthagmezes. Esta nota, entretanto, poderi::t dar 

a entender que Aristoteles se referia ás ilhas 

Fortunadas ( C~narias) <J cêrca ele mil milhas ele 
Gibra1tar para o sudoeste. 

3. lVIas A ristotel es não deixa Jogar a duvidas 

quando, ao tratar da Inclia, di z que é um paiz tão 

vasto que navegando sempre para o occidente, 

ir-se-ia dar a elle. - Na E11 eida, cêrca de tres se

cu los mais tarde, V irgí lio parece que faz uma 

vaga allusão á existencia el e. um mundo ele ~onhe

ciclo, quando põe na boca ela sombra el e A nchise 

o solenne prognostico el o destinos ele Roma. -

Seneca, o tragico, tambem repete, na mais notavel 

ele suas obras, a lt!I edéa, a predição ela descoberta 

futura ele um novo continente. 

4. No secul o XV essas tradições re l é~t ivas á 

existencia ele extensas terras muito para o occi·

clente elo mundo antigo tomaram grand e vulto, e 

as conjecturas e observações elos gecgraphos e dos 

navegantes pareciam g ravitar em torno ele tal 

hypothese. Pa·ra isso concorriam naturalmente os 

notaveis progressos feitos na arte ela · navegação 

marítima, na ela construcção riaval , e sobretudo a 

invenção ou conhecimento ela bussola pelos euro

p~us , ])ermittindo que os navegantes affrontas~em. 
· a vastidão do oceano ·sem risco de se ·. clesonen

tarem. 
5. Pócle-se mesmo · dizer que a existencia de 

novos mundos era uma icléa que agitava o cerebro 

e o coração ele toda aquella epoca. - Além das 

tradições .e · elos presentimentos mais .ou menos 

vagos, indícios mais claros e precisos calavam 
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mai s fundo no espírito elos emprehencleclores mais 
apaix onados. U m parente elo proprio Colombo, em 
viao·em para a s Canarias havendo se afastado um b ) . 

pouco pa ra o occiclente, eúcontrára um pedaço ele 
madeira esculpida. fluctuanclo sobre a s aguas e 
tocada ele !oeste. 

6. O habitantes elos Açores tinham tambem 
uma vez r ecolhido nas costas uns troncos ele arvo
res desa rra igadas e a inda ve rdes. indicando, pela 
clirecção. el e onde eram trazidas pelos ventôs, que 
t inham vindo ele terra s occiclentaes. U m indicio 
a inda ma i pos it ivo f oi o apparecimento, nas 
praias, eles cadaveres el e dois homens, cujos traços 
não se pareciam com os de africanos, i1em com os 
ele europeus. 

7. U m facto que era muito para impressio
nar os esptntos que nutriam preoccupações de 
longas viagens marítimas e ele grandes descobri
mentos, f oi a seguinte noticia, que muitos têm 

. ainda hoje como pura lenda, mas cuja veracidade 
é confirmada pela opinião ele muitos escriptores: 
quando os portuguezes chega,ram pela pnmetra 
vez aos Açores, encontraram numa elas ilhas uma 
estatua ele bronze, ou ele granito, com os braços 
estendidos para o P oente, como a indicar o cat~i
nho elo novo mundo. 

8. Além ele tudo isto, corriam mu.itas outras 
tradições e lendas que avultavam em t orno elo 
;as to pensamento que a1:da v a agi tanclo naquella 
epoca. a alma humana. D1r-se-ia que as grandes 
correntes ele povos e raças que se fundiram 
E l. 1 

. , na 
uropa mec teva Jél se sentia111 , .)e·- ··,,clas 11 

• · •• • U [ ILCL C naque a 
pat te ela tett a , e ante a lmmensidão. do Atlantico 
susptravam ele novo por alguma Hesperia eles- . 
conhecida. 

·I 
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. 9. O que é verclaéle, portanto. é que o alvo
recer dos tempos modernos, isto é. a transição ela 
I?ade Iviédia para a Nova. assig nala-se na I-listo
na _J~Iumana por uma especie de commoção elos 
esp1ntos, correspondente aos ai voroços geraes 
com qu\ .s~. r.eerguiam as ·esperancas no ele tino. e · t" \~,··' I - t \ ) • ;, 

-~- FeHB-\~1r~V~rs energ1as elo homem para a phase 
extraorelmana que se abria . No meio de tc·::las as 
anciedacles que caracteriza ram aquelle peri cdo. 
perceba-se, mais viva e ma is dominante elo que 
todas as invenções e tcd as as conqui ta cientifi
cas que se realizavam. a icl éa g ran cl io a e ecl ifi 
cante ela existencia ele novos mundos. 

C!'IPIT . LO XIII 

Christov ão Colombo c .o seu projccto 

1. A ntes da invenção ela bussola. Otí do co
nhecim ento della pelos europeus. não se anima
vam cs navegantes a ernprehencler longa!) viagens, 
através do oceano. Os mais ousados mesmo ti
nham a prudencia ele não se afastar muito elas 
costas. Os Egypcios iam até a India fazer o com
mercio. Os Gregos limitavam-se ·ao lVIecliterraneo 
e ao Ponto-Euxino (Mar Negro). Os Phenicios 
foram mais audaciosos: conhecêram toda a costa 
septentrional da Africa, e chegaram a contornar 

.o continente, partindo do :Mar Vermelho, seguindo 
a costa oriental, dobrando o cabo do Sul ( Bôa Es
perança) e voltando a Carthago peló estreito ele 
Gibraltar. - Mas taes viagens eram muito peno
sas e demoradas, pois era preciso ir escolhendo es
tação e i11onções favoraveis. · 

- 2. A bu~sola começou à ser conhecida na Eu
ropa pelos principias do seCLtlo XIV,. e datam ele 

__ f,._~---
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então os maiores emprehenclimentos na conquista 
e domínio elos mares. Cabe a P or tugal a gloria ele 
ser a nação cuja bandeira primeiro percorreu o 
Atlantico e g ra nde parte elo Pacif ico. Desde prin
cip ias el o secul.o )CV lariça v a Portugal para os 
mare . aos quatro angulo~ ela terra, as suas qm
lha va i r O'sas, descobrindo os Açor es, as Cana
ria , grande . extensão ela costa occiclental da 
:-\:frica até o cabo ela Bôa Espera nça; e mais tai·cle 
Va c ela Gama abria pela primeira v~z cap1inho. 
ma rítim o para as Inclia , dando volta a todo Ô con
tinente africano. 

3. Chri stovão Colombo. pelos f ins elo se
cuJ o XV, poucle concr etizar num g randioso pro
jecto os vastos presentimentos e asp irações que 
abalavam o coração elo munclo naquelle m omento 
ela hi stori a . Desde moço que elle cultivava as ma
themat icas, e que se apai.xonára pela viela maríti
ma. Os seus estudos, as meditações a que se entre
o·ava, e o seu amor á g loria, o levaram a conceber 
o plano ele um g rande emprehenclimento, no in
tuito ele descobrir, a !oeste ela Europa, um vasto 
mundo que a li devia existir e cuja noticia se tinha 
ele remota antiguidade perdido, mas ela qual r es-
tavam lembranças vagas em tradições e lendas 
correntes. 

4. Semelhante projecto era a t1clacioso demais. 
Colombo não possuia recursos com que pudesse 
prover os gastos que a empresa reclamava. COI1se
guil-os . não ~eria tambem facil, pois o negocio era 
bastante a_rnscaclo e ele proveitos muito incertos e 
pr_oblematlcos. Mas o genio de Colombo devia · 
trmmphar ele todas as recusas, e não deixar-se 
~encer pelas hesit.a.~ões e desconfianças elos pode-
1 ~sos, nem pelo nchculo ele . que o cobriam nas 
cortes. Profundamente clominaclo da sua grande 

! 

l 
I 
I 

I 
I 
~ 

I 



-46-

aspiração, os obstaculos que encontrava não fa
ziam ~inão tornai-o cada vez mais ardente na sua 
fé e ~11ais inv_encivel por~anto na sua vontade. 

• E entao, vemos aquelle homem predesti
nado, a vagar, como emissario desconhecido elo 
des~ino, de paiz em paiz, dirigindo-se, supplicante 
e d1gno, aos reis e ás côrtes. fa lando-lhes como 
um inspirado, por entre os desdens e risos ele . uns 
e o· assombro ele outros. As lendas o apresentam 
mesmo con1b uma especie de duende tendo pelo 
braço ro filhinho, e até batendo um~ vez fam into 
á porta ele um convento. _ gloria mais tarde devia 
dar-lhe, .á figura consumida ele vig ílias. a pro
porções ele ·estranho propheta, a evocar , myste
rioso e incomprehencliclo, a fé e a esnerança das 
nações, exhaustas claquella penosa e longa mace-
ração da Idade Média. -

6. O seu primeiro pensamento, o primeiro 
impulso elo seu coração encaminhou-o para o Se
nado ele sua patria, a gloriosa Genova, cognomi
nada a soberba pelas suas riquezas, proveito elo 
vasto e activo commercio, mantido com todos os 
povos elo Mediterraneo. Fez tudo pa ra convencer 
os seus compatriotas das enormes vantagens que 
s~ logtarià-·;~e um tal emprehendimento, capaz ele 
desvendar campo vastíssimo onde se ampliasse e 
se expandisse o füturo destino ele Genova. - IVIas 
o Senado desprezou a proposta · de Colombo e não 
viu nelle sinão um pobre visionario e "um · aven
tureiro que pretendia ter mais sciencia do que . o 
genero humano todo". 

7. Repellic1o na propria patria Colombo par
tiu para Portugal, onde a nave~ação despertava 
o espírito ela nacionalidade e faz1a as preocc~pa
ções do governo . ~. João II. mandou exam1~1_ar 
por habeis marinheiros o proJecto que se lhe aJJI e-

, ' 

'r 
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sentava· mas estes · desdenharam elo capitão geno
vez. En,t retanto, protelando-se o despacho solici
tado. dizem que se fazia sahir occultamente um 
navio, com ordem ele seguir o rumo indicado por 
Chri tO\·ão Colombo. O navegante portuguez 
avançou para loeste durante alo·umas semanas, até 
que tomado de um terror panico, e batido ele ven
tos ooiürarios, voltou á Li boa condemnando como 
extravagante o projecto do visionario. · 

8. Colombo indie.-nado. mas sem desanimar, ' ~ ' (') volveu suas esperanças para a Hespanha. lV.Ias 
Fernando e I sabel estavam preoccupados coin o 
cêrco el e Granada, e Colombo via e coar-se em 
delongas interminavei um tempo tão precioso. 
Quasi desesperado, enviou · seu irmão Bartholo
meu a Henrique VII, de Inglaterra. Bartholomeu 
não foi mais fe liz na côrte britannica, e chegou a 
ir á França, mas sempre infructiferamente. Co
lombo, no emtanto, ficava ainda com certa con
fiança de que ,si em pessoa fosse a Londres e ás 
côrtes do norte, conseguir.ia abalar o espírito e 
mover a ambição dos reis. Dispunha-se a partir, 
quando echoou a noticia da victoria dos dois prín
cipes christãos sobre o ultimo reclucto elos mouros 
na Iberia. Isto o reanimou, pois a rainha Isabel 
sempre ~1ostrára ~nita sympathia pelo immenso 
commettimento. 

9 E f· ' · · • -< 01 so ass1m, amparado pela rainha vi-
dente ( 1.) que Colombo, ao cabo ele oito annos ele 
~)er·severa.n~a e ele es~orços, viu o seu grande 
sonho sentido e ap01ado pela côrte. Conta-se que 
Isabel c~~egou ~ vender algumas ele suas joias para 
se poder acucltr aos gastos inclispensa veis com 

(1) Foi ainda fr. João Per~z (o 
de Santa Maria de Rabida) que m~~o que o acolhera no convento fessor da rainha, fr. Talavera. o amu tou, r ecommendando-o ao con-
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aquella ~x?eclição, ele ·c~tja audacia a Europa se 
assombi a''-a, e, que devia valer a conquista de um 
mun_clo p~ra a Hespanha. Em Abril de 1492, 
Chnstovao .,Colombo assignava com 0 · governo 
hespai:hol um ~ontracto, pelo qual se lhe concedia 
o titulo ele ~!mirante e vice-r ei de todas as terras 
que descobnsse. 

C:\PITC LO X I V 

O dcscobri111 cnto 

1. Colombo, sem conter o seu enthusia mo. 
prepara-se para o g rand e emprehendimento. Es
colhe os seus cff iciaes e marinheiros, e provê- c 
de tuclC? que julga indispen ave] para execução ele 
semelhante desíg nio. O governo hespanhol lhe 
entregára tres navios: a Sa nta N!a ria. constituída 
em nau capitanea, a Pinta e a '~v· i i/a ) sob o com
mando elos irmãos Pü12on. E stes na vi os não se 
achavam em condições r egulares. e muitos julgam 
admiravel que chegassem a resistir aos embates 
de tão longa e arriscada viagem. 

2. N o dia 3 ele Agosto ele 1492, a pequena 
frota partiu ele Paios, na costa oriental da I-Ies
panha, e sendo acclamacla, á o levantar f er ros, por 
uma grande multidão, que erg·uia as mães para o 
ceu, rogando pelo successo claquella extraorclinaria 
aventura. O g overno ela 1-Iespanha tinha mesmo 
ordenado que a partida ela expedição fosse com 
o-rancle pompa celebrada. Et11bc ra uma increduli
dade que. ninguem dissimulava não deixasse con
fiar no exito ele uma empresa julgada imaginaria 
pelos competentes, h,ouve um momento ei1 q:1e o 
espírito nacional ela Hespa~1ha despertou_ e agitou
se á voz claquelle estrangeiro que parecia um en-

.; 
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viado ele Deus á terra gl oriosa que acabava de \·cnc:er o Kor ão. 
. 3" Colombo sing rou rumo das Canan~s. Ali tcH elle ele demora r-se até os primeiros cllas de 

Setembro, occupanclc-se el e r eparar as suas naus, poi::> ó então é que se reconheceu _o esta~lo depl?: . 
ra\· l ele teclas ellas. N o . egunclo d1a de v1agem Ja 
e ha\·ia queb rado o leme ela P inta: e esse a~c~dente fci lco·o ccnsiclcraclo peles mais supcrstlClOSOS 

cc1ilc um mau agc iro. - N as Canarias. teve ainda 
Colc~nbc en. cio el e colher no\·os cladcs sobre a r ot:a 
que de\·ia seg·u ir. e segundo alg;_ms hi st~ riaclores le\·cu dali cem sigo ma i- _uns quantos, apaixonados ele a ventura marítimas. 

4. No dia 6 ele Setembr o continuou viagem , zarpando ele Gemera: e no dia seg~tinte perdia-se 
de vista a Canarias: Esse momento foi solenne, 
e mui tos marinhei rc s, apa vc rados. lamentavam-se 
ele verem desappar-ecer , tal vez. para sempre, aquel
les ul t imes sig naes clG mundo. O . a lmirante com
prehencleu logo que teria, mais ·elo que contra os 
elementos e os cbstaculos naturaes, ele lutar com 
a f raqueza ela sua gente. 1\ilas. sem deixar-se que
brantar um instante. redobrou ele cuidados e de 
coragem: Quasi sempre em vigília, tendo nas mãos 
a sonda é os olhos na bussola, observava curioso e 
solicito os phenomencs mais notaveis. como a cli
recção das correntes, às plantas mari~1has, os peixes. etc. , e registrava momento a momento em um, 
cliari o as suas observações. 5 . . Alguns dias depois ela partida elas Canarias_, _a marinhagem começou a dar signaes mais 
pos1t1vos de desanimo. Tambem os vive1:es escasseavam; e si continuassem a viagem por mais tempo, a volta se tornaria impossível. A equipagem 

blasphemava cada vez ma1s hor rirozada· · . . . , e tun 
liiSTORIA DA AMEI~ICA 
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des·espero estranho ia-se apode.rando daquelles ho
mens em ~uja alma 1:ão havia a mesma fé qu.e agi
tava o peito do ahmrante. Achava-"se a frota a 
cerca de nül mill:as_ a ]oeste das Cana rias, quando 
a sua marcha fot sendo retardada por quantidade 
espantosa de . plantas que cobriam a superfície elo 
mar. A isto juntou-se mais adiante um outro phe
nomeno que alan11ou ele todo a marinh c:wem a 

' o J 

agulha da bussola, em vez ele voltar-se par a o 
Norte, dirigiu-se para o ]oeste. Os companheiros 
de Col~mbo julgaram qu~ haviam chegado ao ;f im 
elo mundo, e a cada instante temiam que as aguas 
se abrissem para tragai -os. A revolta elos mari
nheiros 'foi então até a am eaça, qu erendo .mesmo 
alguns que se lançasse o almirante ao mar. 

6. Colombo, entretanto. com esf orço e habi
lidade, conseguiu aplaca > todas as cqleras e a té 
reanimar a sua gente. Continuaram a navegar por 
muitos dias, seguindo o mesmo rumo e sem nunca · 
vêr terra. Por ROuco, porém, manteve-se calma a 
qUJebrantada maruja. Aos horrores claqu~1lla si·
tuação veio logo juntar-se a perspectiva ela f ome. 
E agora, ao lado dos marinheiros revoltados col
locam-se os officiaes. Julgaram todos que o almi
rante estava doido, e que, portanto, cumpria-lhes 
ao·ir . desassombradamente em tal ementencia :· im-o . .__, 
puzéram, pois , a Colombo a volta para a Europa. 
Colombo ia ceder, amargurado claquella clesiJ.lusao, 
quando viu em torno da sua nau signaes evidentes 
de vizinhança ele terra; e então, propoz aos seus 
companheiros voltarem para a patria se denb~o ele 
tres dias não avistassem terra: sendo esta pro
posta aceita como um voto sol~n1_1e. 

7. Os indicies ele proxumclacle ele costas 
accentuam-se. A sonda, desde alguns dias, Ja 
alcançava fundo. Passares, em grandes bandos, 
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voavam na direcção de sudoeste. D e bordo ele uma elas naus avistou-se um ramo ainda verde e can~e- · gado de fructas e um pedaço ele madeir~ por mao de homem trabalhado. Colombo convenceu-se de que ia chegar o g rande momento de 'êr o set~ sonho convertido em realidade. E era tal a sua fe e a sua conf iança no destino, que no dia 11 de Outubro. pela tarde. reuniu toda a sua gente e ?e: clarou-lhe com firmeza que se achavam quas1 a vista ele- uma nova terra. O rdenou que as velas fossem colhidas e que f icassem todos alei·tá para evitar as costas que e approximavam. E falou com tal segurança, que aquell es pobres homens começam a contemplal-o com uma especie ele assombro. que era quasi. terror. 8. Com eHeito, ás 10 horas da noite, o a1mj-rante e alguns dos seus companheiros avistaram, a alguma distancia, uma luz muito vaga, que parecia mover-se de um para outro lado. A' meianoite, ouviu-se o grito: Ten·a! terra ! partido <ie bordo da Pinta, e o alvoroço de toda a maruja assumiu as proporções ele uma scena commovente, e a mais nova e pathetica . talvez ela historia do homem no planeta. Não se poderia dizer bem si aquellas creaturas g·emiam, si oravam, no estranho deslumbramento que as abala ante a victoria · do genio que as dirigia como si soubesse o desconhecido. E' facil imaginar a anciedade com · que aquella gente esperou pela aurora do dia seo-uinte o ' 
q~te era _exactamente o ultimo dos tres que tinham s1do asstgnados a Colombo. 

9. Ao amanhecer, estavam as naus á frente de ur:1~ terra .ve~·dejante. A loucura da:quellas almas e md~scr~ptlvel! A bordo da Pinta c-elebrouse, p~la pnmelra vez ante o Novo Mundo . que surgia das ondas; • um TE-DEUM, como acção de 

; . 
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graças. Terminado o officio divino. viu .ColomGu, 
· pro~ternados a s:us pés, os_ seus companheiros, 
pecltnclo-lhe perclao ela sua 1gnorancia e increduli
dade. - Estava portanto descoberto, a 12 ele Ou
tubr? ele 1492, isto é, se_t e:lta dias depois que 
part1ra ele Paios a expecl!çao. o mundo que 0 na
vegante genovez anclára offerecenclo ús côrtes 
européas e no qual ninguem acredi tava a não ser 
c proprio Colombo. 

() 

CAPITULO XV 

Colombo c o 1\ím_,o Jl1undo 

1. ·A terra que se a \·ista v a e,ra uma ilha . pelos 
natur<!-es· chamada Guanahani. e a que Colombo 
deu o nome de S . Salvador . Pela manh ã elo dia 12 
ele Outubro, a guarnição elas nau prepara-se 
para desembarcar. Iam todos a rmados. conduzindo 
estandartes e ao som el e musica mili tar. Colombo. 
revestido das suas insígnias. e empunhando a es
pada. f oi o primeiro que saltou, e tendo beijado a 
terra, com os olhos pa»a c ceu, ordenou que se 
levantasse ali uma grande cruz ele madeira, como 
signal da posse que tomava daq uelle bello pa1z 
para a corôa de Castella e Aragão. 

2.. E' ele crêr que o proprio Colombo ele 
prompto não Hze'sse uma icléa exacta elo grande 
descobrimento que acabava el e realizar. Suppunha 
elle haver ~portado aos confins orientaes elas 
Inclias ; e semelhante e11gano· deu lugar a que se 
chamasse' ·ú·rdios aos .naturaes. Da mesma illusão 

1)roveio o nome ele Inclias .occiclentaes q:te tiveram 
por muito tempo os archtpelagos_ que . f1cq.m entre 
as duas grari.des penínsulas amencanas e nC?. ocea
no Atlantico. Só depois elas sul?sequentes vtagens 

' . 
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á tena descoberta é que Colombo -~ o i c omprehen: cl enc.lo tecla a extensão el o verclacl" tro mundo qu .... dera ft Fiespanha e as consequcnéia s qu e c seu :feitc havia ele ter. 
· · t t o , .11·am 

3. Em Guanaham mesmc . cnt r ~ ·an · , os hcspanhocs que se achavam num paiz r_i qui ssimc . onde cs proprios elvag·ens já c-:::mhec:1am e aprc ,·citavam o ouro. em Jbjcctos de ornamento· E quando o alm irante lhes perg untou de -onde tJ~aziam o metal precioso. ell es ind icaram o S""2Jl , faz nclo signaes ele que para este r umo ha,·ia paizes cnde era encontrado em ext raordina ri a abundancia. E m busca elas r cg10es indicadas. Colombo descobr iu diversas ou tras ilha . en tre as quaes Cu! a e I-Iaiti. Nesta ultima . que -f oi denominada Hespaniola. encontrou g rand es cabedaes. D emorou-se no Hait i algum tempo, e ali construiu Ulll f orte para proteger-se contra os ataques dos canibaes · que habitavam o interior ela ilha. Este f c-rte fo i o primeiro estabelecimento de europeus na America. ~ 
4. Deixando na feitoria ele Hispaniola alguns elos seus , companheiros. Colombo levantou ferros ele volta para a Hespanha. chegando ali em · ·Março ele 1493 , sendo -recebido em Barceloúa. onde se achavam então o rei e a rainha. com o um triumphaclor. O alti1irante fez aos soberanos a narração ele sua viagem, entregando-lhes numerosos presentes. procluctos de seus novos doniinios. Levára tambem em sua companhia alo·uns inclios b . • ante os ~tuaes a admiração elos europeu~ não foi menOS VlVa do que 0 aSSOmbro que sentiam OS pubt:es sel;ragens. _Estava, portanto, Colombo investt.do. pode-se chzer, ele um prestig-io incompa·ravel. e coberto ela l:laiol~ g-loria que já aureolou . um nome. quer na h1stona. quer na leo·encl o a. 
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5. Seis mezes depois, Colombo punha-se ele 
vela novamente para as terras descobertas, apor
tando, em Novembro ele 1493, na ilha do Haiti. O 
forte e a feitoria já não foram encontrados. Em· 
luta com os selvagens tinham perecido os hespa
nhoes da colonia. Como uma punição de escar
mento capaz ele impressionar o animo rude elos 
selvagens, o vice-rei mandou sacri f icar um oTancle 

b numero de índios; e diz-se que a sua severidade 
foi acr' ponto de revoltar até a lg uns elos proprios 
companheiros ; tanto assim que informada a côrte 
hespanhola elo massacre e ele outros erros que e 
commettiam nos novos domínios de al ém-mar, 
obrigou Colombo a ir out ra vez á I-Iespanha j·ust i-

. ficar-se elas accusações que se lhe faz iam. 
, 6. Tendo t .onfundido os seus invejosos e des

feito as intrigas elos seus inimigos. voltou pela 
terceira vez á Hispaniola, onde seu irmão Bartho
lomeu já havia fundado S. Domingos. E então, 
levando coi11o seu companheiro um nobre de Flo
rença, Americo Vespucio, descobriu outras nume
rosas i·lhas, e chegou ao coHtinente. F oi este Ves
pucio que primeiro havendo publicado uma noticia 
dos descobrimentos feitos por Christovão Colom
bo, conseguiü dar o seu nome ao Novo Mundo, 
usurpando assim uma gloria que só cabia ao na
vegante genovez. - Mas os inimigos ele Colombo 
não descansavam. A fama já havia cessado ele 
proclamar· a grande · obra ~lo almirante, e o egoís
mo cruel , e todas as pai~ões torpes começavam a 
entrar en1 luta, disputando a presa cubiçada, en
tregue á filaucia e á insacieclade. do tempo. 

· 7. As machinações desta vez impressionaram 
mais profundamente o animo elos soberanos hes
panhoes. Procuraram com:encel-os ele que C~
lombo se havia aba.lançado áquelle emprehend1-
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· 1 t ·e11·o c·uJ· as ambi-mento como um snnp es aven ~11 - , ções cresciam na razão do apow que rece_bia d~ côrte : e que era assim que chega,~a ~ p1 etende1 . constituir no Novo Niunclo um r emo mclep~ncl~nte para si. O rei e a rainha julgaram veros1me1s e muito g raves as accusações e resol ~eram encarregar a F rancisco Bovaclilla ele exammar na America a ccnclucta ele Colombo. 
8. Este miseravel. di z um historiador com referencia a Bovaclilla, .chegou a enviar Colombo para a metropole carregado ele ferros. Quando do nav io se perdeu el e vista a ilha do Haiti. de onde h a via partido, o com mandante Alonso ele · Vallejo, propoz ao vice-rei livral-o elos ferros, mas Colombo declarou que estes não cahiriam sinão por ordem ele seus soberanos. O r.ei, temendo que o indigno tratamento inf lig ido ao almirante viesse a excita r murmurios, mandou pól-o em liberdade". Colombo ainda uma vez justificou-se ; mas a sua fortuna começára a declinar. O proprio destino parecia querer punil-o por ter-se exaltado tanto. 

9. D e sorte que 3. muito custo conseguiu Colombo os recursos necessarios para realizar em 1502 ainda uma quarta e ultima expedição .. Tempestade violenta o lançou á Jamaica, ficando os · seus navios todos inutilizados. Em pequena embarcação que lhe oHerece;·am os 'indígenas tentou g~nhar a _ilha elo 1-!aiti, na esperança ele prover-se ah ele meios para 1r ao continente ; mas elo Haiti f ci repellido. Já em toda pa1:te no Novo Mundo encontrava dominante o genio feroz elo · aventu~ reiro. Na Jamaica ele novo, sem na·~.rios , quasi .abandonado pelos companheiros, em luta com revoltas constantes · e sedições viü-se até expo-st ' f , · ' " o a ome, as mtet;1p~ries e ás doenças, porque os sel-vagens, desfeito o encanto elo primeiro momento . 
' 

------~--------~~ 
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e secluzidDs pela perfídia cbs colonos. ccmeçarai11 
a odiai-o. Colombo salvou-se então devido a uma 
feliz coincielencia, de que se aproveitou por subita 

· inspiração elo seu genio. - l\!Ias. acabrunhado ele 
desgosto, resolveú voltar para a I--:Tespanha: e no 
meio ela inelifferença ela côrte e elo mundo. ra lad o 
ele an-iarguras, falleceu em 1506. açs 70 annos ele 
idade. A rainha Izabel havia fa lleciclo de is annos 
antes. 

•. · 
CAPITULO X\' 1 

C 01/dÍÇÕCS pofit1:cas) SOC IGCS C CC0 /1 0 1/IICCIS da 
Europa poT occasião do descobrilllcnto 

da An1e1·ica 

. 1. P ara se fazer uma idéa ~cmpl eta do pro
fundo e immenso abalo c{ue produziu em toda. a 
Europa o successo ela expedição el e Colombo. é 

·indispensavel que se conheça bem. ao menos nas 
suas linhas g·eraes, a situação ela E uropa naquelle 
grande momento. Primeiro que tudo (e isto seria 

· talvez un1 motivo mai s immecliato e clirecto do 
enthusiasmo que o gra·nclioso fe ito clespertára)· a 
pcpulação ela Europa, no secttlo XV; póde ser 
a valiada em mai s de cem milhões de habitantes. 
Comparada com a populaçã o actual , superi or em 
mais do triplo, parece que não assume aquelle nu
mero as proporções d e um verdadeiro excesso; 
mas examinando as outras faces da situação do 
ccntinente aqtielles 100 milhões. no seettlo . XV, 
representavan1 mais, como causa determinante ele 
expansão, elo que os 400 milhões em que se cal
cula hoje o total ela população ·européa . 

. 2. Basta imaginar que os Estados da Europa, 
· 110 secttlo XV se· achavam todos mais ou menos 
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divididos e distanciados uns elos outros por cd~os prcfund; s. gerados em lutas pc1~fi adas . a mawr parte de natureza a projectar mu1tc longe os. seus cHeitos. Sahindo de t eclas aquelles estr emecimento e ccmmcçõcs da J da de l\ll écl ia . a s~cieclade elo Occiclente pa r ec ia concentrar-se em si mesma, suspiran te por alg uma coi a nO\·a que o ~e:-1 cor~c:ão talvez presenti. se, mas que o seu esp1nto 1_1ao e mo trava capaz ele perceber. E quandQ meditamo um pouco em tcdcs c · vastcs. clelicaclos:.e yariacli ss im s elemento que complicaram a situação elo mundo naquell e ne ta \·el per iodo da histeria humana . c que mais nos a ssombra é que no meio do tenebroso cabos claquella época se viesse a fazer . em poucos seculos m a is. a luz e a ordem. a esperança e o renascimen to que caracterizaram a eclcsão el es t empos modernos. 
3. D e ele o· f in s elo seculo IV. a civilização eurcpéa f oi sendo m odificada pela intervenção de nO\·os e valiosos factores. Começou por ver per. clicla a homogenéiclacle ethnica el es · poxos que -tinham entrado no continente pelo 1\!Iecliterraneo, :; e cem essa h cmcgeneiclacle a · unidade espiritual que era sua f orça. Emquanto os Germanos entravam pelo Norte e em menos ele dois sectdos incor-• pc ravam-se no organismo ela sociedade e elas raças greco-lat inas. out ras ondas ele . povos iam encontra r -se no I m perio R om.ano, · produzi üclo uma larga interver são de raças cujo destino definitivo não se poderia prever. N cs meiaclos elo seculo VII. os .Arabes invadem. grande parte elo Imperio do Onente, e en1 segmda,_ ncs princípios ele seculo VIII, , perlongando as costas septentricnaes da Africa, atravessam Gibraltar. e conquistam a I-Iespanha. _E ter-se-iam apoderado talve~ da grande ' mefropole elo mundo occidental ,- si Carlos 
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· lVIartel não detivesse, J. á no. coração da Gall1·a c ~, . as phalanges victoriosas do Islam. 
4. Não é possível calcular a radical trans:Eor-. 

mação operada na Europa por este l01wo embate 
de povos, q~1e se precipitari1 uns sobre o~tros, com 
a furia ele torrentes que não conhecem cliques. As 
raças do Norte traziam o valor militar e o e pirito 
guerreir-o, amortecidos já na Roma corrompida e 
decadente elos imperadores. O s Arabes, com o seu 
espiréto ele conquista, traziam no seu genio i:udo 
que tinha ele grande a ph ilosophia elo antigo 
Oriente; e ao mesmo tem1)0 que impunham o 
Koi·ão alçando o alfange, minavam mais no fundo 
a sociedade do Occiclente, creanclo escolas e f un
dando bibliothecas e associações ele sabias. 

5. Vem o f,eúclalismo em seguida, durante o 
qual aquella sociedade desordenada e exhausta 
parece que repousa cl'acjuellas longas e clolorúsas 
vi'gilias. .i\1as os v ícios que as tormentas tinham 
gerado continuaram a affecta r o novo perioclo: na 
(avaliaria percbrava o espírito g·uerreiro que o 
encontro ele raças havia deixado. Com .esse espí
rito guerreir0 concorre o preconceito religioso~ e 
o fanatismo e as lutas ele relig ião acaban-i de to r
turar e ele abater a alma daquelle mundo. Em-· 
quanto - os Christãos vão combater os . infie is· no 
Oriente, os papas e os reis disputam-se na Europa 
a supreri1acia temporal. · 

6. De sorte que cêrca ele um seCLllo antes da 
Úlade .i\1oderna, vamos encontrar na Europa· uma 
sociedade inanicla, .acabrunhada por 'longos seculos 
ele lutas. Recolhendo-se nos templos, refazendo pela 
fé toda sua alma para soffrer e esperar, af igura
_se-nos que a humanidade, naqueJia clol?rosa crise, 

· tinha immovel os olhos para os honzontes da 
terra, á ·espreita da aurora cujos ~ignaes já 
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anelavam pelo ceu. As conquistas, as revolü~Õe~, 
-as guerras de clynastias empobreceram ~1ornve1-
mente as populações. :ç-J os paizes mais proxtmos dos 
mares, o comm ercio era a occupação a que com
mumm ente se entregavam os homens ; e esse mesmo 
commerclo, além elas clifficulclacles naturaes que en
cont rava então, era enormemente perturbado pela 
cli scorclia geral elos príncipes e elos povos. 

7. Fóra elo commercio estavam os habitantes 
do interior e elos campos, applicaclos a uma L1voura 
quasi em estado primitivo, e além disso exercida 
por servos el e gleba, para proveito dos grandes se
nhores terri to riaes. A lém ele um commercio one
roso e monopolizado pelas classes ricas, e além de 
uma lavoura insufficiente para subsistencia da 
g rande maioria privilegiada e inactiva, póde-se 
dizer que não havia mai s industria. E sobre tudo 
isto, o gravame elos largos tributos com que os reis 
vexavam os seus povos, pela necessidade de susten
tarem exerc_itos colossaes e o luxo elas côrtes. O 
pauperi smo geral quebrantava, pois, os animas, e 
ao lado ele uma insignificante minoria ele felizes , as 
multidões gemiam opprimidas, mergulhadas . numa 
tristeza e numa desolação que não encontravam le
nitivo sinão nas esperanças de outra vida. 

· 8. E si se examina mais no intimo · o estado 
geral ela Europa, fica-se convencido de que a dis
cordia tinha raizes mais profundas na consciencia 
e _n~ e~pirito claquelle ten~po. En1 philosophia, a in
dtsctphna geral , a cat~encia ele uma vasta synthese, 
de um _corpo de doutnnas e de um methodo capazes 
de satisfazerem a mentalidade elo momento ele·_ . . , 1 
xava os esptnto~ entregues a teclas as hesitações 

·e a. totas .as cl~tvtdas que caracterizavam aquelle 
penoc o I:ustonco. ~nclava-se a espera dos Descar
tes q_ue tmham ~e vtr. Na· Ine--Iaterra, . ...., um monge 
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extraorclinario t1 JLLmpllava ela anarchia geral. em
Gora não chegasse a fazer a ordem n 'aquell e cl~aos ; 
mas quantas intelligencias, fó ra ela nevoenta e 
desolada ilha. conheciam as obras ele R oo·erio Ba-

? N I . . I · · to ccn. 1 c c omm1o c as conscJencias. os erros elo pa-
pado f oram até entregar á discussão os cloo·rnas 

· que a política ela ig reja hav ia imposto. e a r~ for
mas religiosas ·explodem em todos os angulos ::-la 
~uror~~1.. - J?clor oso sendo aquell e. em que a almz~. 
humana. fat1gada e exhau ta. se fechava n:1. c: 
suas amarguras, desesperada pe r crer na JXl i: e 
ncclescan so. 

9. E' neste momento. duma situação tão ex
cépcic nal , que vai sahir em bre\·e uma nO\·a éra de 
fé no destino e el e coragem para a viela . Como que. 
sem se esperar , ele um insta nte pa ra out ro. d esper
tam as velhas energ ias elas g randes raça:; que c 
mesclam , das nacionalidades que se integram . e 
crer-se-ia que o mundo tinha de novo. a agitar-se 
no seu seio. aquelle espírito ele D eus que no Genesis 
vivificava o a_bysm o. N unca se poderia encont ra r 
na ling uagem huma na um tei·m o, qL1e exprimi sse 
tão bem o que hou ve ele grande ~~~1iJ1_ tfio belio pe
riodc d~ histe ria. como o termo R ENASCIMENTO 

. par'a indicar os alvorcçcs. os entlmsiasmos com· que 
a alma elo seculo XV se sentiu r enovada para con- . 
tinuar affirmando a sua ind ef inida . evolução 110 

planeta. - Facilmente se imagina, portanto. o CJlie 
devia ter sido o descobrimento elo Novo-Mundo 
para aquellas gerações que ccmeçavam a despertar 
do longo somno em que as prostrára a Idade 
1\!Iédia. 

I , 
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CAPIT u LO X VII 

1. l?cconliecimcuto e conquista do T\1 
O'i.'? Niundo. -

Pri111ciras e.1:plorações 'II O co'lll111e11te 

1. Colombo. nas .primeiras duas viagens , havia 
ele ccberto. a lém ela Guanah ani. as . ilhas de Cuba. 
D cminica. ·:;.via ri a Galante. Guadelupe, A ntig-oa ; 
!\Ic.nt-Serrat. S . Cbri s tov~m . Santa Cruz e muitas 
.ut ras el a Antilhas . as im como a s de Sota~ento · 

A lém d e haver , portanto . reconh ecido todas- essa.s 
ter ra . Col mbo as fez expl orar, estabelecendo co
lcnias em teclas cu pelo menos na maior parte 
clella . Seu irmão Bar tholcmeu . que ell e collocá ra 
na qualidade ele adclantado em I-Iispani ola , já ha
\·ia. -ccmo e di s e. :f undado S. D omingos. · onde 
muito e di st ing uiu pe r sua habilidade com o admi
ni strador. e sobretudo pela coragem e firmeza com .. 
que reprimira em diver sas cccasiões algumas re
\·cltas ele indí genas e· dos proprios colonos. 

2. Nas suas viagens subsequentes. continuo~1 
Colcmbo a descobrir outras ilhas; chegou á Trin
dade e dahi galgou ao continente, explo rando toda 
a costa septentrional ela A merica do Sul. eles· ela 
embocadura elo Orinoco até o golfo ele Paraguaná. 
Colombo comprehendeu logo que tinha diante ele si 
campo vastíssimo a desvendar. Não fôra a cruel
dad E; ele seus inimigos, invejosos ela sua gloria,. e in-
continentes na faina ele crear-lhe toda sorte de em- .... baraços cem o intuito ele a,fastal-o elo Novo-Niundo 
para poderem disputai-o á vontade - e talvez que 
o proprio descobridor da America h ou vesse reco
nhecido todo o continente, poupando ás míseras 
populações indígenas os azares ela invasão desorde-
nada e as tristezas que o fanatismo e a filaucia 
desccmmunal foram fazendo por toda parte. 
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. 3 • . O governo metropolitai1o procurou loo·o or~ 
ganizar a administração dos novos domínios ~1ltra
m~rinos .. Bovadilla já havia sido, em 1501 , substi
tmdo no governo elas Inclias Ocóclentaes por 
Nicolas. Ovando; e em 1509 ,ao cabo de lono·os es
forços, Diego Coloi11bo, 1 o filho elo almirante 
succedera ao pai como vice-rei. Diego tratou cl~ 
collocar prepostos de sua confiança em. cliverso·s 
pontos, e activou a ex.ploração dos paizes já conhe
cidos e o descobrimento ele novas regiões. Em 1515 
teve D"íego ele retirar-se para a Hespanha, victima 
ele intrigas ele seus inimigos. 

4. Em 1504 já havia chegado a Hespaniola 
Hernanclo Cortez, e ali prestou serviços comba
tendo contra os indígenas. Ti nha este Cor tez em 
Cuba, e como governador, a um seu parente. V e
Jasquez; e portanto para ali t rasiadou-se. Cortez 

<·era de um· temperamento arrebatado, e em pouco 
tempo alcançou ele Velasquez a incumbencia ele 
sahir á procura ele novas ter ras para a corôa de 
I-Iespanha. A expedição, composta ele 11 navios, 
110 marinheiros, 553 soldados hespanhóes e cêrca 
de 200 índios e 10 canhões, chegou ao continente 
em 1519. João de Grijalva, (1) no anno antece
dente, já havia aberto caminho a Cortez, explo
rando o Yucatan e parte elas costas elo l\1exico. 

5. Cortez contornou o Yucatan até Tabasco, 
submettendo as pequenas tribus indígenas que en
contra v a. Proseguindo até S. ] oão ele Ulloa, ali 
fundou a povoação, hoje cidade de . V ~ra-Cr:1z. 
Neste ponto colheu noticias importantes a respeito 
do paiz e das grandes riquezas que ali . se encon
travam. Possuindo talentos de conqmstador, :fez 
formar ao longo da praia, e á vista dos Mexicanos 

{1) Francisco Hernandez ele Cordovn tambeni jú tinha 
pela primeira vez o Yucatan {1617). 

visitado 
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' .: f eno exe1·ci-to ~perando evo-estupe ·actos, o seu pequ • _ , . _ . . 
luções e fazendo exercícios de tiros para unpi_essw-

1., · - Mex1co o nar os naturaes. - "-emava entao no . • . 
inclitoso IVIontezuma, espírito tíbio e ammo melo
lente; o qual, assim que foi informado da c~egada 
elos hespanhoes, enviou-lhes um dos seus caciques· 
Recebendo o emissario elo imperador , declarou-lhe 
Cortez qt1e ali esta v a como enviado elo mais pode
roso monarcha el o Oriente (fazia então parte a 
I-Iespanha elo vasto imperio ele Carlos Qqinto) 
para celebrar com Montezuma um t ratado Cle al
liança e amizade. 

6. O preposto do soberano iticli o·ena, entre
gando a Cortez muitos presentes valiosos, fez-lhe 
a intimação ele ret irar-se immecliatamente do paiz. 
O capitão hespanhol respondeu á intimação ele uma 
maneira que bem revela o seu genio. Fez desem
barcar os canhões, e simulou na presença do em
baixador mexicano e do seu sequito um grande 
combate. ps indígenas, apavorados, acreditaram 
que os hespanhóes haviam baixa~o elo ceu é!-rmaclos 
do trovão. O effeito prodigioso de semelhante re
curso foi completado pela incrível teni.ericlacle de 
C01·tez, mandando incendiar as suas naus com as~ 
sombyo dos proprios aventureiros que dirigia, para 
que os subditos ele Montezuma fossem levar-lhe a 
noticia do que acabavam de ,;êr. 

_7. Alguns dias depois, voltaran{ outros. caci
ques, ~raz~nclo novos e ainda mais ricos presentes, 
mas dizendo a Cortez que o imperador lhe ordenava 
pe.re_mptoriamente que se retirasse de · ?eus do
tm_mos. En_t~·etanto, o chefe hespanhql invadia 0 pa1z, e auxt-1_1ado por muitos indios que conheciam 
aque~las regtões; foi avançando sobre a . capital do 
Mexico. Montezuma, indignado, ordena que se ne
guem todos os recursos aos invasores; e foi isso 
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• 
~maior. en)bara~o com que teve Cortez ele lutar . 
Des~)rOv iclos de v1veres, ante a per spectiva da f ome, 
s~ntmclc-se clegr~d~cl~s e perdidos num paiz onde 
so encontravam mmugos, os soldados hespanho~s 
reclamam em desesper o a volta immecliata para 
Cuba. 

2 . .Cortez vili-se em tão grave contingencia, 
que j á se dispunha ·a satisfaze r os seus soldados 
voltando para a grá ncl e A ntilha; mas neste mo
mentq_. alguns inclios do que o acompanhavam lhe 
apresentaram um cacique. cbde dos T otcnakas . 
inimigo ele lVl orú ezuma, e que propõe alliar-sc ao~ 
hespanhoes contra o impcraclur. E m ccn fe rcncia 
com H erna nclo Con ez . o che fe i ncligcna dá-lhe in
f ormações preciosas. e habili ta-o a fazer uma .icléa 
exacta ela situação em que se encont ravam no m o
mente c s cliffe rentes po\· s claq uell as regiões. sub
missos á soberania elos imperadores mexicanÓs. O 
caciq ue assegurou a Cc rtez que só pela f orça é que 
se conser vavam sob o domíni o ele "'vl exico teclas as . 

' pequenas nações vizinhas. a s quaes espúa vam ape
., nas ensejo propicio ele sa::ucl ir o pesado jugo elos 

seus crue1s oppressores. 

9. Este providencial incidente rean ii110u 
aquelle bando ele aventureiros, e Cor tei comprehen
dcu que tinha a explorar cont ra os Mexicanos os 
oclios de . que o despotismo imperial . se hav ia cer
cado. Havendo acolhido cem enthusiasmo a pro
posta do chefe indiano, entraram os h espanhoes 
em comnninicação com as populações que lhe eram . 
obecli·entes .e receberam logo cs recursos ele que 
tinhar'n necessidade. Viu tambem Cortez augmen
tadas as suas f i I eiras por _grande numero ele in~li
genas. anciosos por .uma _vingança havia mmto 
contida. Assim refeito, fot Cortez avançando pelo 
paiz, ._em to.da parte recebido como um libertador. · 
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CAPIT U LO XVIII 

· t d " fo7.io-M ·zm.do.-2. R ccouhecim ento e conqms.a .o ! \ 
Prillleiras lutas com os 1.1'1 digenas do conhnen.te 

1 . ..:-\s un icas populações i ncligenas, ela~ t rib~tarias elo :!VIex ico, que offerece ram res 1 s.~enc1a muito séria aos invasores, fo ram as ela reg1ao ele T lascala. Os T lascalanos haviam conquistado cont ra o Mexico, ·em luta porf iada, a sua inder~nclencia, con;;tituinelo-se em republica . Apes~r ele inimigos elos Nl ex icanos, porém, não aceita ram elles as propostas ele Cor tez. suspeitando que este 1~ão :fosse mais elo que um alli ado de 1\!Iontezuma . . P er i11ais que se esforçasse o capitão h espaúhol, · f irmes mostraram-se os Tlascalanos na disposição · ele não se alliarem aos invasores, e resolutos cuidaram ele preparar uma forte resistencia.· 2. Cortez, entretanto, com .a auclacia de que j á havia dado provas, continuou sua marcha sem se impressionar com a opposição que encon trava ; e tão conf iante ia na sua sorte, que só s.e apercebeu .. elos 'perigos a que se expunha quando se viu cerçaelo por numeroso exercito ele Tlascalanos. -Estes indígenas eram valentes e .pareciam movidos de uma profunda revolta d e. seus . sentimentos nacionaes. Não obstante isso, e apesar ela sua superioridade numerica. a desvantagem ele uma luta desigual os foi ~onvencenclo ele que a defesa era impossível. Por ~~:mas, ell ~s tinham apenas a flecha e a lança, · quas1 mo:ffens1vas contra a couraça elo soldado hespanhol. 
. 

3. C}s invasores varriam a tiros de mosquete e de canhao as cerradas phalanges que surgiam ele todos os lados. Tal mortandade iam fazendo. e tal . pavor espalhavam entre a gente indígena. cóm 0 HISTORIA DA AMERICA 

6 
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troar da artilheria e o relampago elas descargas 
por entre as nuvens ele fümo que se erguiam -
que os míseros Tlascalanos, depois ele uma incrível 
tenacidade na luta, tiveram ele render-se, reconhe
cendo-se vassalos ele Carlos Quinto. - Vencidos 
aquelles ímpetos de resistencia, obrigou Cortez 
ainda os Tlascalanos a fornecer-lhe, a lém de gi:an
des recursos de bocca, seis mil homens ele combate 

' ' 
e assim reforçado o seu exercito (cujo total se ele-
vava % cêrca de 10.000 homens), continuou a 
marcha sobre a capital do l\1exico. 

4. Chegando a Cholula, r ecebeu o conquis
tador um a viso escripto ele l\!Iontezuma, convidan
do-o a descansar ali. confiante na h ospitalidade 
dos l\1exicanos. Cholula era uma elas maiores e 
mais beiJas cidades do imperio. A povoação exten
dia-sc: por um amplo e delicioso planal to, num cir
cuito. de. algumas leguas. Além ele outros notaveis . 
monumentos, havia em Cholula um grande templo, 
na parte da cidade denominada Chuzultekal. Com 
o convite do imperador, mostrára-se um tanto sa
tisfeito o capitão hespªnhol , e ele facto parecia 

.desaperoebido de.; risco em que st: achava acredi
tando na sinceridade daquellê convite, quando teve 
coilhecimento do que planeavam os indígenas. · 

5. EmCholula não se consentira que entras
sem os Tlascalanos, porque eram ·inimigos do im
perador. Mas dois guerreiros desta tribu, sem se
rem percebidos, con?eguiram pe.netrar na cidade e 
suprehender a's manobras elos off_iciaes de Mor1te
ZÍ.tma. N ataram que se procura v a abrigar cuidado
samente mulhePes e crianças, e que ao mesnw 
tempo os sacerdotes faziam a Vistilipustli , o l\1art~ 
mexicano, sacrifícios ·e preces mysteriosas .-o que 
era r)resao-io certo de alguma · o-rancle· execução. 

b ' b . 

éom muita cautela, souberam os dois espiões que 
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á noite do seguinte dia, a um signal convencionado, ·deviam ser os hespanhoes batidos ele surpresa e assassinados. No mesmo instante em que f01 preveniclQ ela perf ídia, ordenou Cortez que penetrassem na cidade os 'Tlascalanos e que f ossem massacrados os habitantes ele Cholula. Não pouparam n~n: :elhos, nem mulheres, nem crianças. A carmf tema horrizou a al()"uns dos proprios hespanhoes. b 
- . 6. D epois deste cruel massacre e elas mawres affrontas f eitas ás leis e á religião dos lYiexic~lnos. continuou Cor tez a avançar , e recebendo em toda par te adhesão ele muitos chefes e reforços de toda _ ordem. Cheio de prestigio e á frente de s-eus numerosos soldados, chegou Cortez a 8 de Novembro ele 1519 cl iantedo lYiexico, inspirando um pavor inclescriptivel áque11as gentes. Collocou o seu exerctito em ordem de batalha e esperava o momento ele fazer t roar a artilheria. O grande panko que se apoderou da população perturbou ele tal modo o espírito do imperador e de toda a sua côrte, que não foi mais possível cuidar ela defesa. Esmorecido com o quebrantamento ela sua guarda e do seu povo, ., lYiontezuma resolve sahir a encontro de Cortez, indo em pessoa recebei-o fóra da cidade. 

1. -0 monarcha mexicano d eu áquelle acto as proporções de uma verdadeira homenagem ao conquistador. Apresei1tou-se no acampamento hespa.:. nhol com pompa extraorclinaria, conduzido num ri.co throno, aos hombros ele quatro inclios e precedtd? ~e cerca de 2 . 000 soldados de sua guarda. O capttao hespanhol o saudou á moela européa, emquanto o rr:onarcha indígena inclinava-se profundamente ate o solo: - o que foi de um effeitodesa?troso para a sua autoridade, porque os Mexicanos comprehenderam que .seu príncipe estava na presença de um superior. Em seguida, con-vidou 



-68-

l\~ontezuma o seu hospede a entrar na grande ca-
pttal. . 

8. Entraram, por.tanto, no l\1exico os hespa

nhoes ~~~11 cJar~f}.íl um ttro. l\1ontezuma entregou ao 
chefe triumphante um dos mais bellos palacios im

peria~s para sua residencia. No dia seguinte ao ela 

chegada, fez CoTtez sentir ao imperador quaes 

eram os seus intuitos, e l\1ontezu,ma deu as mais 

vivas mostras de acquiescencia a tudo que lhe ex 

punlfci o conqui stador. S i bem que seguro e con

fiante das impressões que causára aos :Mexicanos, 

tinha Cortez presente o que esteve para acontecer

lhe em Cholula, e por isso estabeleceu em torno elo 

seu palacio e da sua pessoa um serviço rigoroso ele 
vigilancia. _ 

9. Por algum .tempo esteve Cor tez na capital 

mexicana, estudando a situação e tomando as in

dispensaveis medidas destinadas a garantir-lhe a 

- posse completa elo paiz, cujas riquezas dia a dia 

despertavam a cobiça dos hespanhoes. l\llas, como 

era natural, o momento de panico passára, e o ter

ror que a força e as prodigiosas façanhas dos in

vasores h a viam espalhado ia-se agora desfazendo. , 

Os Mexicanos logo se habituaram a vê r nos sol

dados hespanhoes uns simples homens, tão frageis 

e mortaes como todos os homens, e pouco a pouco 

a reacção nascia contra a audacia daquelles odiosos 

ummgos. 
CAPITULO XIX 

3.Reconhecimento e conquista do Novo-Mundo. - . 

L utas no M exico 

1. Ao mesmo tempo que na capital começava 

a manifestar-se revolta contra os oppr.essores, em 

diversos pontos elo paiz o espirito nacional se le-

·-
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vanta va. Um facto sobretudo deu a Cor tez a me
cli'Cia elos embaraços que sobrevinham: o general 
mexicano Q ualpopoka atreve-se a atacar a povoa
ção e for te ele V era-Cruz, ( 1) .fundada por S:ortez; 
e cleo·ola os hespanhoes que ali encontra , env1anc~o a 

b . . " . cabeça ele um clelles ao Imperador pa ta que v~sse 
como as suppostas divindades elo Oriente mornam 
como os homens." · Cortez comprehencleu que ::ra 
cheo·acio o momento ele r·ecorrer a um g-rande golpe 
ele ~ucla-cia: seguido de 50 homens ele confiança, 
resolveu o capitão dirig ir-se ao palacio ele l\lfonte
zuma. 

2. T omou todas as precauções que a pruden
cia aconselha v a, e acompanhado de Velasquez ele 
Leon, sobrinho do governador ele Cuba, penetr ..1. 

audaciosamente e ele surpresa nos aposentos elo im
perador. M ontezuma se acha v a rodeado ele vassa
Jc.s. Cortez ordena a estes que se retirem ; e log·o que 
se encontra a sós com o imperador , prorompe em 
invectivas, lanç9-ndo-lhe em face a má f é cm11 que 
é tratado. Montezuma, hFmilhaclo, declara-se inno
cente do crime que os seus prepostos acabavam ele 
commetter em V era-Cruz. O· chefe hespanhol en
tão lhe pede que mande prender a Qualpopoka, ao 
quê annue promptamente ·o soberano. J\1as C01·tez 
reclama ainda que, como prova ele sua boa fé, 
Montezuma o acompanhe, e f i que sob a guarda elos 
hespanhoes, até que sejam dadas as satisfações 
promettidas. 

3. Durante algumas horas o imperador obsti
nava-se em repellir as affrontosas propo~tas de 
Cortez, quando V elasquez, de espada em punho, in
tervem bruscamente, e ordena a J\1ontezuma de se-

· (1) O quo é ~er<lndc , ·aliás é q'ue fôram h 
dos IJor Cortez que prm·ocarum ~-•·sist'n . os espanhoes ali deixa. indigcnns. ' em ., r epresa lias da :oarte . dos 
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gu~r o s.eu g~ne:·a! sob pena de .ser ni_orto ali mesmo. 
O mfehz pnnctpe, tremulo ele medo, obedece. Os 
:Mexicanos, ao vel-o · em poder elos hespanhoes 
desesperados investem sobre estes; mas Corte~ 
ordena a lVIontezuma que os contenha; e, á voz elo 
monarcha, o povo· se acalma. D esse momento em 
diante, é o capitão hespanhol que·m dieta leis no 
J\tfex ico. Qualpopoka , e out ros oH iciaes elos que 
hav iam. tomado parte no mor ticín io .el e V era-Cruz, 
são Shueimados vivos na pre ença d e multidões ele 
mexiéanos, horrori zados claquell a scena. 

4. Ao mesmo tempo, manda Cortez acorrentar 
o inditoso lVIontezuma, e este ul t raj e lança o mo
narcha numa estra nha ang ustia . - Sentindo-se 
completamente senhor el o l\tfex ico, r esolve a final o 
capitão h esr>anhol a ttencler á s supplicas elo impera
dor , ·e manda allivia l-o das pesadas cadeias. l\II onte
zuma exultou,_ e na sua alegria nem se apercebeu 
mais ele que ainda era .pri sioneiro de Cortez. -
Como. era d e crer , os hespanhoes logo se descuida
ram daquella melindrosa ~ i tuação : j ulgando-se de
finit'ivamente os unkos e supremos dominadores, 
entregaram-se a abusos e -excessos ele toda ordem. 
Entre as frequentes e crueis aff rontas com que 
irritava o animo elos 1\tfexicanos,. f oi Cortez até a 
impolitica, a verdadeira impiedade ele f azer des
trui r os ido los que se achavam no g rande templo 
ela capital , substituindo-os por imagens ele santos 
catholicos. 

5. Uma occasião, os hespanhoes provocaram, 
numa festa publica, um enorme conflicto com os 
naturaes, e desse incidente' se aproveitaram para 
assassinar cêrca cl·e 2. 000 elos mais notaveis ho
mens da côrte. Mas então, os sacerdotes levantam o 
grito de revolta, e toda a cidade se ins.urge como 
um· só homem. O palacio de Cortez fo1 cercado de 
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improviso, e desta vez não se attendeu mais ás or
dens do imperador captivo : quando ~or~tezuma 
appareceu falando a seu povo, _foi att1_ng1do P?r 
pesado projectil na cabeça. e ~ah:u examme. Insis
tiu Cortez c m o monarcha md1gena para que se 
convertesse, e aceitasse o baptismo: r ecus·ou-se po
rém. Niontezuma f irmemente, preferindo m orrer 
f iel ao culto de seus pais. A morte do imperador 
prccluziu em todo o Nlexico um cksespero ·geral: " 
acred itou-se que o paiz tinha de ser ar rasaco, e ex
t incta aquella geração. 

6. Ent retanto, um perigo, talvez mais sério 
elo que a indignação elaquella raça, solicitava a 
attenção el e Cortez para out ro lado. Diego Velas
quez . -g overnador ele Cuba, mesmo antes da partida 
de Cortez para o continente. começára a suspeitar 
ela lealdade elo eu parente. e chegou até a querer 
.impedir o emprehenclimento depois ele tudo orga
nizado. Com o exito que ia C01·tez alcançando, 
cresceram as suspeitas e ciumes ele · Velasquez, ao 
ponto ele expedir para o Niex ico. á frencle de 900 
hc-mens. um \·aloroso off icial, Panfilo de Narvaez, 
afim ele dest ituir aquell e capitão. l\!Ias Cortez g·uar
nece bem c seu posto na capital mexicana, e sai re
solutamente ao encontro do emissario de Velas
quez: bate-o. e vence-o em Zampoalla (em :Maio ele 1 520) . 

7 .. Liv.re claquelle erÍ1baraço. volta C01·tez' para 
o Mex1co. onde a insurreição se torna cada vez 
mais temerosa. Os 1VIexicanos haviam se apoderado 
ele uma alta torre que dom inava o palacio occupado 
pelos hest~anh~e~; e daquella posição lhes causavam 
males mmto senos. Cortez resolve tomar aos indí
genas a~1uella tor_re, e ao cabo ele heroicos esforços 
e ele mUita auclac1a conseg·uiu cheo·at· a' I)lat f f · ' · c~ ~ a orn1a elo . orte. -.i\h, o chefe hespanhol correu um gratide 
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nsco: dois índios, j-ovens e possantes, aga'rram-se 
a elle, tentando precipitai-o do alto da tcrre. cem 
uma abnegação que revela bem o desespero daquella 
infeliz gente, pois os rlois índios deviam perecer 
cem o chefe ·estrangeiro. lVIas Cortez, num rap iclo 
movimento, liberta-se elos de is herces. deixand o-os 
cahir sem ser arrastado· 

8. Comprehencleram então os Mexicanos que 
só lhes restava o expediente ele \·encer os hespa
nhces Jf.:=la fome: e ele facto. este r ecurso f oi ele 
effeito tremendo contra os inva ores. Em bre\·e 
teve Cortez que retirar-se. e a r et irada fo i meclo
nhé!. O filho el e lVIontezuma. Guat irnozin. t inha 
tomado a di recção da revolta: já h a via destruido 
as pontes -que ligavam o centro ela cidade ás mar
gens elo lago e procurava por todos os meios im
poss ibilitar a fuga dos 111JmJgos. F oi S1111Stra 
aquella conjunctura! e a salvação ele parte elo seu 
exercito foi ainda uma grande façanha de. Cortez. 
"Ide- diziam os lVIexicanos no fttr r elo seu cclio 
- ide, salteadores. para longe. soffrer a punição 
dos vossos crimes! Num atropelo horrível, é a 
custa ele perdas enormes. r et iram-se os hespa
nhoes, apt·oveitando-se ela escuridão ela noite .. . 
. noite fatal, como ficou sendo conhecida na histe ria 
da conquista. · 

9. Alguns dias depois. já distante da capital 
mexicana, e quando se julgava livre ele ataques, 
vi u-se Cor tez ele repente cercado por uma formida
vel multidão ele g-uerreiros, na planície de Othum
ba. Travou-se ali uma batalha sanguinolenta. Os 
l\!Iexicanos, enfurecidos como feras. luta\ram com 
va!Ór incrível, sem mais temer a propria artilheria, 
preferindo morrer a deixar de perseguir. os se:ts 
inimigos. "Os soldados hespanhoes - chz u.m hts
toriaclor - cansavam de matar." Os lV.lextcanos, 
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ás chusmas, de t oda pa rte surg iam. A final , .deveu Cor tez a victoi·ia a um g rande acto de temenda~e: com seus melhores soldados rompeu os batalho~s mexicanos, ~ tcmou-lhes o estandarte, a que attnbuia acÍuelle gente a sor te elas ani1as. Tanto bastou para que ell es. desvairados. se retirassem. 

CAP ITU LO X X 

4. R ecouhecirJnento e conquista do N Oí.Jo-1Vlm't.rlo. -
C ouq'llista def in iti'ua do NI e,1:ico 

1. Rehwi~7au clo-se em T lascala, cuidou Cor-~., . 
tez ele refazer as ll élS f orças. ap roveitando ainda alguns hespanhces ela expedição ele N arvaez. e outr s recursos que lhe vieram da Jamaica. Os tl <~;sca l anos . comprehenclenclo que o imr)erio do Niexico ia ser destruido, animaram-se no seu oclio. e offereceram mais gente a C01·tez para continuar a campanha cont ra os seus antigos oppressores. De sorte que, ·em poucos mezes. se achou Cortez ele novo á f rente de um grande exercito. Só Tlascalancs ccmmandava elle para il1ais de dez mil· 

~· · Reorganizadas assim as suas phalanges, poz-se Cortez ·em marcha e apresentou-se outra vez diante ela g rande capital. - Guatimozin, por seu lado, se havia prevenido ele bons elementos ele de·fesa, não só fortificando a cidade, como augmen-tanclo consideravelmente o numero ele seus soldaelos. - Ao cabo ele alguns dias ele cerco, ordenou Cortez o assalto, .e os ·hespanhoes ·penetraram na cidade quasi sem luta. Entretanto, essa falsa fortuna .era c~evida a um plano d o. novo imperador. Guatm1ozm, havendo posto em Jogar seguro as famílias . mexicanas, deixou que os hespanhoes .se internassem ·; e quando mais jubilosos e elesapercebi- . 
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dos se acha:am elles,_ ouviu-se no grande templo, 
onde se haviam reumclo os sacerdotes, ·o soar lu
gubre do tambor, signal ele ma:;sacre. 

3. No mesmo instante, multidões ele soldados 
mexicanos precipitam-se como torrentes sobre os 
hespanhoes, e trav~-se uma luta medonha. Os incli
g~nas eram em tal numero e tão temerarios, que 
nao davam tempo a que os hespanhoes manejassem 
as armas ele fogo. A carnificina fo i horror~sa! A 
muitª custo, conseguiu Cortez salvar-se com al
guns companheiros, fugindo ele ordenadamente. Os 
hespanhoes que cahiram em poder ele Guatimozin 
foram no mesmo dia queimados vivos, e uma co
lera sinistra accencleu-se em todo o exercito ele 
Cortez ao avistar-se elo acampamento o fui11 0 elas 
fogueiras. · 

4. Eram taes os elementos ele clefe a que Gua
timozin havia reunido, que só a coragem ele Cortez 
pccleria perseverar no empenho ele apoderar-se ela 
cidade. Utilizando-se ela artilheria e elas demais 
armas ele fogo que lhe r estavam, bloqueoú Cortez 
inteiramente a capital mex icana. Longo tempo es
teve a cidade reduzida a seus proprios recursos. Em 
todo o lago a !oeste ela cidade cruzavam embarca
ções de Cortez, as quaes assim impediam absoluta
mente que fosse illuclicla a Pv.igcrosa vigilancia que 
elle estabel·ecera. O que mais temia o conquistador 
é ,que chegassem de outros pontos elo im.perio au
xílios a Guatimozin; i11as felizmente para Cortez, 
a ultima dynastiá se tinha ele todo -impopularizaclo 
no 1\d:exico, a tal ponto que quasi todos os Mex_ic~
nos se consideravam como escravizados e oppnmi
clos pela prepotencia elos imperadores. 

5. O .proprio Guatimozin tinha· esperanças de 
que lhe viessem taes auxilias; e como dese.sperass_e 
com a demora clelles, resolveu , ~:,entar sahn· da Cl-

, 
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dade para por si mesmo trazer os socc? rros neces· 
sari os com que pudesse ao menos obngar os hes
panhoes a levantar o assedio. :Nias no momento e~ 
que. fazendo com que os seus operassem uma. clt
versão d o lado opposto, quiz ganha r numa canoa a 
ma rgem elo lago, f oi percebido pelos hesp~nhoes, e 
preso. E ta va, podia-se dizer , entregue a ctclacle. Os 
miseros mex icanos, vendo-se privados elo seu mo
narcha. perderam a ul tima -esperança de conservar 
a indepenclencia e a in tegridade do imperio, contra 
um inimigo tão habil e tão feliz. 

6 . enhores def initi vamente d a capital, trata
ram logo os hespanhoes ele ir tirando ela expediç-ão 
os proveitos immecliatos que f ossem possiv.eis. O 
primeiro cuidado de Cortez f oi reclamar de_ Guati
mozin uma la rga contr ibuição ele g uerra ; e como o 
mona rcha indígena se negasse obstinadamente a 
entrega r-lh e todos os seus thesouros, o chefe hes
panhol o submetteu a torturas h C?ITiveis, junta
mente com o seu primeiro ministro. Gu~timozin 
deu então provas ele uma coragem heroica e d e .um 
estoicismo aclmiravel. O seu companheiro ele mar
tyrio insistia com o soberano para que cedesse, e 
lamentava-se muito senticlamente do supplicio, 
quando o joven Guatimozin, sobre ·a fogueira , lhe 
disse: " E eu por ventura, estar·ei num leito de 
rosas ?" 

7 · Ante aquelle bellissimo exemplo ele nobreza, 
os proprios hespanhoes se commoveram, e C01·tez 
mandou suspender a dolorosa execução. :rvias os 
l\1exicanos, vendo salvo o imperador,· e ainda sen
tindo que ~e lhes. renovavam as esperanças ele uma 
desfo rra, msurg1ram-se outra vez passado algum 
tempo, e o chefe hespanhol para pôr ten110 ás re
;roltas constan~es cl~quella pobr_e gente, condemnou · 
a morte Guat1moz1n afinal, e o fez enforcar em 
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152~ .Tambem fôram mortos os principaes chefes 
mexicanos, e muitos elos sacerdotes mais ardente-
mente estimulados contra os invasores. • 

· . 8. Etn seguida, expediu Cortez prepostos para 
cltversos pontos elo paiz, lançando os lineamentos 
ela c..el ministração hespanhola. Nlas, como sempre 
acontecia, a autoridade ele Cortez encontrou-se 
logo cem as ambições ele muitos ele seus compa
nheiros, e a intriga destes o leYou a té a Hespanha. 
para ddencler-se elas accusaçõe qu e lhe eram fei
tas. J -Iavenelo-se justificado, viu- e cheio ele honras. 
e. firmada 3 confianca que msp1ra \·a ao governo 
ela metrcpole, f oi nomeado capitão general dos 
novos domínios d e Castella. 

9. Em 1530, com alguns recursos. voltou ao 
Mexico. c: si bem que não :fc e investido ele aut·o
riclacle civil. ainda prestou com o seu g rande pre t i
gio muitos serviços á Hespanha com o se verá. Em 
1540. desgostoso, via passar a· sua época na Ame
rica. V oltou .para a patria: e ali, um incidente em 
que o seu orgulho brusco se revelou, ve io a com
pletar a sua desgraça. Inutilmente esfo rçou-se por 
obter elo governo a justiça a que se julgava com 
direito; e em 1547, fallecia pobre e no meio ela in
differença geral. 

CAPITU LO XXI 

S. Reco11hec~'1nentv e conquista do N ovo-Mu·ndo.
Explo1·ad01~es de outras nacionalidades 

1. Já fizemos senti r o alvoroço geral .que 'na 
Europa causára o descobrimento da Amenca. O 
heroismo aenial ele Colombo desvendara novos e 

- infinitos hborizontes ao es1'lirito claquelle tempo, e 
quasi todas as nações, mar a vilh~das dc_t fortuna ela 
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Hespanha, ti nham ímpetos de seguir-lhe os passos 
na conquista elos mares. D e todos os povos eu ~·o
peus, porém, os que mais longe tinham expancltclo 
sobre os oceanos as suas vistas, eram os portugue
zes e os hespanhoes. As duas nacionalicbcles da pe
nin ula pareciam dominadas ele uma especie de 
ph renesi elo desconhecido; e a medida que novas 
ele cober tas se faziam, o echo elos süccessos, a lcan
çados pelas expedições que se succediam, mais co
ragem ia movendo no animo elos governos.~ 

2. Cinco annos depois ela primeira viagem 
ele Colom bo, a Inglaterra faz ia partir para o Occi
dente a expecl içáo ele J oão Cabot. O principal in
tui to desta expedição era encont rar passagem para 
o Pacif ico. Este pensamento de ligar os dois Ocea
nos pelo norte preoccupou durante muitos annos o 
g verno inglez ; mas só ao cabo ele varias tentativas 
é que se conseguiu t ranspôr o Oceano A rctico e 
isso (devido naturalmente aos grandes embaraços 
e perigos ela travessia) sem as vantagens que se 
calculavam para o commercio com o Oriente. 

3. :Mas Cabot , talvez mesmo sem restri11gir . 
assim o objectivo elo seu emprehenclimento, foi cui
dando ele descobrir novas terras 'naquelle rumo : no 
quê não fez mais elo que preceder á chusma ele na
vegantes que aHluiram logo para os mar es elo 
Norte. Talvez mesmo ·que os resul tados que colheu 
induzissem o governo inglez a procurar naquella 
parte o seu grande quinhão na partilha elo novo 
hemispherio. 

4. Seguindo uma linha parallela á rota do al
mirante genovez, aportou Cabot á Terra-Nova de 
cuja impor~ancia poucle logo fazer uma idéa á ·vista 
elos ~1?tave1s elementos que ali se lhe depararam . 
Auxthado por seus tres filhos, descobriu mais 

0 
Labrador e, descendo para o sul, as costas da Fio-
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rida. ~ab_ot en~retanto Iimito:t-se a constatar ape
nas ~ · ex1~te:1c1a de taes regrões. A península da 
Fionda, ~o cerca de 15 annos mais tarde é que foi 
rec.onhecida ~ explor.a~a por P once de Leon ( 1512). 

· 5. Portugal contmua v a a expedir para todos 
os mares as suas quilhas gloriosas. Em 1500 Pe
dro Alvares Cabral descobre um ponto elas c~stas 
do Brazil, e toma conta do paiz para a corôa por
tugueza. O que é ·certo, entretanto, é qu.e P ortugal 
não calrul-ou de prompto a importancia deste desco
brimento. Preoccupaclo com as riquezas ela Inclia, 
só mais tarde é que fez explorar a supposta ilha de 
V era-Cruz e reconheceu-lhe a vastidão e opu
Iencias. 

6. O hespanhol Vicente Pinzon (o qual com 
seu irmão Martin Alonzo tinha sido companheiro 
de Colombo, na primeira viagem elo almirante ) o r·· 
ganiza uma pequena expedição, e chega ao norte 
da America do Sul, explorando as costas •· da 
Guyana ( 1499-1501). Asseguram m esmo alguns 
que este rnaritimo conheceu, primeiro que os por
tuguezes, alguns pontos do littm·al do Brazil. Esta 
versão, porém, é muito combatida por outros. 

7 • O que é exacto é que em uma segunda via
gem, com J uan Diaz de Sol is, em 1506, Pinzon 
descobriu a embocadura elo ri-o Amazonas. Diaz ele 
Solis, uns npve annos depois, em 1515, volto_u á 
America, visitou as costas do Brazil, e clescobnu o 
Rio ela Prata ( mu.ito tempo conhecido pelo nome 
çle rio de Solis). Quando, intentando proseguir n_o 
reconhecimento do paiz, subia .esse rio, foi a expedi
ção atacada pelos Charruas, índios ferozes que a 
exterminaram. 

8. A idéa de. que, ao grande commercio marí-
timo muito interessaria a co'mmunicação_ con: o 
Oceano Pacifico e o In?ico pelo Atlantico, amda 
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impressionava o animo dos govern?s; e em 1~ 19 F ern{w de Nlagalhães concebe o projecto de encontrar passagem pelo extremo Sul. Desgosto~o con; D. IVIanoel, offerece Magalhães seus servtços a Hespanha, e parte com cinco navios para a An;erica. Reconhece toda a costa, desde o Prata ·ate a Patagonia; e descobre e atravessa o estreito que tem o seu nome. 
9. Entrando no P acifico, descobre diversas ilhas, e chega ao archipelago elas Filippinas, em uma de cujas ilhas foi morto em combate com os naturaes. O seu immecliato de! Cano contin.uou a viagem, e contornando a Afr ica, chegou de volta á I-Iespanha ao cabo de dois annos. "A nau Santa V icton:a - diz Draper- havia realizado o maior commettimento de que ha memoria nos annaes humanos". 

CAPITULO XXII 

6. R econhec·imento e conquistq, do N ovo-1V!undo.
Pri1nei1'as expl01'ações do P erú 

1. Pela costa occidental, continuava a Hespariha a reconhecer e a explorar o contii1ente, deslumbrada com os successos que alcançára no lVIexico. Já em 1513, Vasco Nunez Balboa, um dos mais dignos companheiros ele Colombo, havia .fundado a feitoria de Darien, na c.osta septentrional da America do Sul, no fundo do golfo que tem hoje o nor~1e da antiga colonia, junto do istht~o. Este Balboa foi um d?s ra~os homens dignos que naquelles tempos vteram para a America, e . talvez por ~sso mesrr,10 não tinha as qualidades indispensavets para tnumphar na faina da conquista. ·--2. Do ~lto das serras de Panamá, alongou Balboa a v1sta pelo Oceano Pacifico, e cada vez 
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mais maravilhado· dos esplendores claquella natu
rez~, e~nreredou para o Sul. Os indígenas falavam
lhe 1.ns1stentemente de um paiz aclmiravel e ex
cepcwnal pelos grandes thesouros que encerra 0 
seu solo. Mas Balboa encontrou cliHiculclades em 
proseguir, e passado algum . tempo teve ele retro
ceder, munido apenas de notavel copia ele informa
çõ~s sobre a existencia e situação do preconizado 
patz . 

r:..3. As narrações de Balboa desper ta ram o·eral 
I . b 

ent lUStasmo, e o governacl r ele Dari en poucle 
assim o rgani"zar uma expedição em regra com o 
fim de fazer o reconhecimento elo Perú. l\!Ias a auri 
sacra fa,mes punha em fermento todas as paixões 
torpes daquelles tempos, e uma luta tremenda tor
turava o animo ele todos os aventureiros que vi
nham ao Novo 1\/[unclo. E ra invariavel a sorte ele 
todos os chefes ele expedição: tinham que render o 
seu tributo á intriga e á perfi dia. 

4. Balboa não escapou aos fe rozes rivaes. O 
mais f orte clelles foi Pedro A rias Da vila; e este 
conseguiu supplantar o inclitoso servidor ela Hes
panha, a ponto ele leval-o ao patíbulo (em 15 17). 
Davila substituiu a Balboa como . governador de 
Panamá, e neste posto desenvolveu alguma activi
clacle. Fez reconhecer e explorar as costas ela Co
lambia, e tinha projectaclo uma expedição para o 
sul ; mas as preoccupações elo seu cargo, em luta 
com as desordens que os colon os provocavam com 
os inclios,'hão lhe deixavam socego para uma em
presa que exigia tempo e grandes sacrifícios. 

5. No emtanto os hespan[wes instavam con1 o 
. ' . 

governador para que resolutamente os . enca~ll_I-
nhasse até o maravilhoso EL-DORADO que se chzt.a 
existir para o sul, .e ~ia a dia, affluiam aventu.ret:. 
ros a Darien. Um desses aventureiros, Francisco 
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Pizarro, desde a lgum tempo se achava na A m et:ica! havendo se rvido sob as ordens ele Al c-nzo ele Üjed_a e ele N unez Balboa. D eix ou-se i ncencl~r de a mbtções este P izarro, e associando-se a DJO_go ~\lma~rç e ao pad re Hernanclo ele L uque , v tgano. ~le Panam[l. . organizou (em 1525) uma expechçao para 'ir explorar o Perú. 6. O emprehenclimento provocou logo o en-thu siasmo ele mui tos e contava a principio com a approvação e apoio elo goyernaclor Davila. O ~aclre Luques. que o·osava ele mui to prestigio pela sl'ia posicão e f or tuna era incumbido ele fazer os gastos cl; expedição, e' ele c nservar as boa s graças elo prepo to bespanhol. P izarro par tiu. pois, á frente ele 100 . cldaclc ; ma navegou durante 70 dias, ao ic. ngo ela costa , e sem nada encontrar elas fabulo~ a s ri 1t1ezas e elas lendas que corriam . Apenas av istavam-se ás vezes nas pra ias alguns indígenas em a tti tu ele hostiL 
7. V oltanclo a Panamá, não se deixou que-brantar : t ratou logo de f ormar nova expedição. ).f as Da vila. seu Í·nimigo, tudo _rec_uscu-lhe. Os seus sccics, porém, o habilita ram a pôr-se pela segunda· vez a caminho elas desejél!das terras. Ao cabo ele Jc.ngos dias. abordou Pizarro á ilha das Gorgonas~ a algumas leguas ela costa ela Colombia· A essa ilha f oi alcançal -o um emissario ele Davila · com ' ordem ele revogar a. expedição. Pizarro viu-se então numa embaraçosa conjunctura: os seüs companheiros em tumulto clamam 1)ela volta, e ao mesmo tempo os a~aques dos naturaes'_fazem esmorecer os mais animo~os. 

8. Em tal extremo, Pizarro deu mostras de u!1:a coragem .extraord~naria :_ traçou um gTande ~~-culo ~1o areal da pra1a em volta da sua gente, et:>tltou 1 esoluto ~ solenne· que aquelles que não qui-HisTORIA DA AMERICA 

7 
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zessem ser~lhe fieis naquelle transe, que transpu
zess.em o crrculo .. Os soldados, na maior parte sal
taram par~a fóra da linha; apenas com Pizan:o fi
ca~·am f. i1imes 12 l~omens, cuja lealdade e cujo he.: 
ro1smo passaram a legenda. Essas 13 creatnras 
fanatizadas pelo destino. viveram na ilha elas Gor~
gonas cinco longos mezes. sofhendo provações in
criveis. Tanto os atormentava a fome. como a hos
tilidade elos indígenas. N o meiü el~s martyrios 
alguns vislümbres ele esperanças luziam-lhes 
n'alnu .. confiantes na solici tude elo socios que se 
achavam em Panamá. · 

9. Afinal, ao cabo el e muitas instancias; H. ele 
Luques conseguiu que los R ios (o novo governa
dor ), fizesse partir um na vi o em soccorro ele Pi
zarro e seus companheiros. Quando avistaram elles 
das praias o navio em direcção á ilha, a sua a legria 
não teve limites, e Piza rro aproveitou o momento 
para convencer os amigos f ieis ele que o ceu os am
parava como preclestiriaclos para aquella obra. E 
assim, em ~r.ez ele voltar a Panamá, Pizarro utili
zou-se elo navio para continuai· o seu emprehendi 
mento. Costeando então o continente, r econheceu 
muitos pontos, travando relações com alguns natu
raes ; até que chegou a uma g rande cidade (Tum
bés ou Tumpiz), onde ficaram os hespanhoes 
cheios de espanto vendo um povo civilizado e costu
mes mais puros elo que os elos proprios europeus. 

CAPITULO XXIII 

7. Reconheéúnento e conquista do Novo-Mundo.
Pení: lu.ta ·entre os Incas e os invasores 

1. Em. 'L'umbés, Pizarro foi muito bem aco- · 
Jhido ~ tratado com gentileza e acatamento. Du-

' 
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rante alo·umas semanas, recolheu importantes informaçÕes sobre o paiz, e comprehencleu toda a vastidão ele conquistas que naquelle lado ela A me- . rica poderia fazer para a 1-Iespanha. Estava, por ém. d e prompto impossibilitado de tentar qualquer commettimento, porque se via ali sem recursos. E, pois, deliberou voltar a Panamá, tendo a f ortuna ele levar comsigo dois jovens peruanos que se tornaram seus amigos e que excellentes serviços lhe deviam prestar mais tarde. Os naturaes lhe deram muitos presentes : riquíssimo vasos de ouro e de pi·ata, diversos outros artefactos, animaes clo-mest icos. etc. 
2. Os projectos de P izatro tinham-se, por-tanto, ampliado muito· E ntenclendo-se com Almagro e Luques, deliberou elle ir á metropole. Ali, teve a fort una de ser ouvido com attenção e interesse pelo proprio Carlos Quinto : o imperador convenceuse ele que P izarro era ainda um dos grandes aventareiros que tanto haviam concorrido para dilatar .em todos os angulos da terra o imperio da Hespanha, e conferiu-lhe o titulo de vice-rei das terras que conquistasse. - De volta, em Panamá, reuniu as forças ele que pr.ecisava e partiu com cêrca de duzentos homens. Chegando ao Perú, fez desembarcar os sellS soldados, e expediu ]oo-o um emis-. ' 

b saqo a Atahba ou Atahualpa, In~a de Quito, então em guerra com seu irmão Huascar, de Cuzco. Ata-1iba res~ondeu-lhe enviando-lhe muitos presentes, mas pedmdo-lhe que se retirasse dos seus dominios. 
3 . . Entretanto, u_ma circun.stancia inesperada vem onentar o -conqmstador. Pizarro naquelle momento t.e1~1 a fortuna de_ receber .um cacique indi- ., gena, env1ado por Huascar- vencido ele Ataliba e . preso em Cuzco: O cacique infor.ma ao invasor ele tl~do que occorna no Perú, e pede o soccorro elos 
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hespanhoes contra o rei de Quito. Perc~b~u logo Pizarro que a occasião era a mais prop1c1a para apoderar-se daquelle paiz, assim dividido pela cl iscOI~cJja: ·e pois, avançou para o interior , sem aúenção ao pedido ele Ataliba. 1~ oi enc~ntrar o Inca ele Quito na planura de Caxamarca, cercado ele 40.000 guerreiros armados de fl echas. O conquistador pediu-lhe uma entrevista, e Ataliba accecleu a seu desejo, depois de assegurar-se .ela bôa f é elos hespanhoes. 
4~ Pizarro collocou em linha os seus soldados para receber o Inca. Ataliba appareceu num throno magnífico, e no m eio de mul tidão ele vas a llos . . Assiin. que o Inca chegou, approx imou-se elo thro-.no o paelré V icente ele V alvercle (cuj o fa nat ismo feroz tornou-se proverbial na America ) e apresentou-lhe uma bíblia, elizet1elo-lhe, por intermedio ele um interprete, que aquelle livro encerrava toda a sciencia humana e divina e as vontades supremas elo Deus elos· Christãos; que o Deus elos Christãos tinha na terra o seu representante, o P apa, e que esse representante havia conferido ao rei ela H espanha, o mais poderoso monardÍa elo Orien te, uma autoridade sem limites naquelle lado elo mundo. 

5. O Inca desgostou-se e repelliu o q{le lhe dizia Valverele, e acabou por lançar ao chão a b íblia que lhe era apresentada. F oi a desgraça elos .peruanos e elo seu . rei. Valverde, como um possesso, no mesmo instante ergu·e violentos. gntos: V i'llgança! v1:ngança aos in fieis I E os hespanhoes carregam ele subito sobre aquella pobre gente, fazendo uma horrorosa carnificina! Para mais de cinco mil "peruanos ali ficam mortos, e Ataliba cai sob as garras do com}uistador. - A quantidade ele ouro qtie viam por toda parte deslumbrava a tal ponto os hespanhoes, que a noticia elo EL-DORADO deixara 
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O era o ele ser para elles uma lenda : o E L-DORAD 
Perú· 

6. Ataliba propõe a Pizarro dar-lhe ·::::ur.J em quantidade suffici <:>nte para e~che r a . sala em. qt~eestava recluso, si o capitão qu1zes e pol-o e~1 hb~1 -clacle. Pizarro aceitou a proposta, e o infeliz pru:cipe fez a rrecadar dos templ.os e pelacios elo impeno quanto ouro nelles houvesse; e. em breve, os enormes cabeclaes reunidos marav1lharam os ~1esr~anhoes. - E mquanto se ajuntava o ouro necessano, alguns off iciaes de Pizarr.o procuraram reco~1hecer todo o paiz· F oram até Cuzco, a grande capital do Sul (cuja f undação se attribue ao proprio Capac} e ali viram 1-Iuascar, .em sua prisão. Huascar, sabendo elo que promettera Ataliba.. offereceu aos hespanhoes o dobro elo ouro, si elles quizessem recollocal-o no throno de seus avós. Esta proposta incencleu incrivelmente o ammo dos conquistadores. 
7. Mas Ataliba soube logo do que pretendia o rei ele Cuzco, e immediatamente deu ordens se·cretas para qqe fosse enforcado Huascar. Com isto os hespanhoes ficaram indignados, por.que esperavam aproveitar-se da contingencia em que se viam os dois monarchas. A consequencia foi negarem a Ataliba a 'promettida liberdade, mesmo depois ele . satisfeita a condição estipulada do resgate. Um incidente, em que a ignorancia de Pizarro tivera de expôr-se á extranheza do Inca, terminou por l~erder ele todo Ataliba. Pizarro o fez condemnar á morte, e o inf~liz pereceu estrangulado, sendo reduzido a cinzas o seu cadaver. -Achavam-se portanto .. os l~e~panh?es senhores do Perú, quer dizer ele ma1s um 1mpeno tão rico, ·pelo menos, e tão vasto como aquelle que C01·tez ·h a via conquistado no Norte. 
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. 8. Cuzco, porém, ainda se achava sob o dominic dos peruanos; ·C Pizarro para ali se dirige. Após algmis combates, apcclera-se ela belí ssima cidade, edificada, em meiaclos· elo seculo XI da nossa éra. segundo se crê, no meio ele uma ampla vallada nos Andes. Pizarro então resolve ir em pessoa superintender a exploração elo paiz para o norte, e incumbe A lmagro ele cont ii1uar as suas conqui stas para CJ sul. A côrte ele 1\IIadrid recebia com indizível satisfação as noticias que iam ela America, e tratava ele estimular o espírito elos aventu reiros. -Emquanto A lmag ro, investido el e plena autoridade na parte meridional, in ternava-se no Chile, ustenta'nelo uma luta tenaz cont ra a resistencia elos araucanios, Pizarro. vice~re i elo Perú . vai lançar junto ela ·costa (em 1535) os f undamentos ele L ima (cuj o nome l)rimitivo foi o ele Tres-Reis) destinada a ser a capital elo imperio hespanhol no C::,uJAmerica. 
9. Os hespanhoes no Ferú não se mostrar2..m portailto mais humanos elo que no lVIexico. Tal vez mesmo as fabulosas riquezas que encontravam no sul concorressem para tornai-os no P erú mais fer ozes ainda. E m Cuzco. onde Pizarro havia deixado com outros seu irmão Gonçalo, os horrores · commettidos, e sobretudo as barbaras extorsões e iniquiclades praticadas contra os indígenas. foram ao ponto de provocar uma revolta geral. Os Peruanos mais exaltados, sahinclo ela cidade e conci-. tando á vingança os guerreiros elo paiz, estabelecem o cêrco ele Cuzco, pondo em ·grande risco os prepostos ele. Pizarro. felizmente para elles, Alma

DTO que J. á retrocedia elo Chile, acossado dos na tu-o ' 
~ raes, vai soccorrer os companheiros, rompe o cerco, 

e apodera-se de Cuzco· ' 

' > I 
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CAPITl: LO XXI V 

8. J? cconhecimcnlo c conquista do N O'üó-JV! un_do. -Co nqu ista definitic •a do P crtí.: discord1a 
clltre os im· asorcs 

i . Ccmo no -:'Vlexico. iú começava a discordia a estr ncla r entre os ccnq.ui staclores elo Perú. A Imag ro, desde a lg um tempo. nutria d~spei to. çontra P izar ro. E . es despeitos avultavam a mechda que P izarro as umia preponderancia nos paizes conquistados. e t iveram ele explodir no dia em que .L\ Imagro viu o seu antigo ocio effectivamente il1\·e tido ela alta · autoridade ele vice- rei elo Perú e okrif icado na H espanha como o unico benemerito conquistado-r daquelle riquíssimo paiz. Almagro~ incon ideradamente. sem reflectir na s ituação excepcional em que agia. aventurou-se a movimentos de desforço. 
2. Havendo-se apccleraclo ele Cuzco, dali expulscu Gonçalo, irmão e preposto de Pizarro. lV1as este. que se sentia forte. pois além das forças que c rganizára. acabava de receber de . Panamá recurscs valiosos, marcha immediatamente sobre Cuzco . e junto desta capital. numa vasta planura, clá coi11bate a Almagro, vence-o. aprisiona-o e conclemna-c á morte. ·Aimagro deixou-se abater pelo inf c rtunio, humilhou-se a supplicar perdão ao vice .. rei ; mas e_st~ mostrou-se ii1exoravel, e o mais que · c:-ncecl eu :to1 que a execução s·e f izesse no p roPl·io carcere : -o velho A! magro, na ida-::le de 7 5 a~no~. (em 1538) f oi enforcado. . 

3. Pizarro em seguida faz nomear Gonçalo governador ele 9uito, incumbindo-o de prose; uir no norte elo Peru as explorações iniciaclas M' a;::, 
• • . c c • .l c s os negocws na vtce-realeza tornavam-se graves, im--
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pressionando sériamente o go\rerno ela metropole. A execução barbara e cruel elo velho Almagro suscitára odios violentos entre os colonos. Diego AImagr-o, filho elo primeiro e de uma índia do P anamá, auxiliado por alg uns amigos, assalta a cidade de Lima e vai elle proprio assa sinar o vire-rei em eu palacio. Pizan:o lu tou como um desesperado e só deixou de resistir quando c·ahiu desblleciclo. 
4 .• J cven arden te e ambi cioso, possuindo alg um t alento milita r, g osanclo ele · sym pat'hia entre os soldados, Di ego A lmagro se faz proclama r vicerei (em 1541 ) . Sentindo-se de um momento para Qutro cem ascendente sobre as t ropa . as suas .ambições c resceram e acaba ram por perdel-o. Para cohibir-lhe as velleidades,· mandou o governo ele I-Iespanha o padre V aca de Castro ( em 1542) e este, com prucJ.encia e acerto, bateu o rebelrle e ven·ceu-o no combate ele Ch.upas. 

5. N o anno · seguinte ( 1543) fo i nomeado v ice-rei do P erú d. Blasco Nufiez Vela· Este homem f oi imprudente e fez uma polít ica desastrada. Entre os dois partidos, o de P izarro e o ele A lmag ro. não soube ell e agir sabiamente. O par t iclo de A lmagr o o levára a commetter excessos e erros que a final lhe custaram â vida. Quantos se conservavam fi·eis e devotados á memoria de Pizarro fôram perseguidos ele maneira a troz. e por .todo o P erú cs antigos odios reaccencliam-se vivíssimos. 
6 . . P or aquelle tempo. Gonçalo P izarro (que anela v~ explorando o al to Amazonas com O rellana ) desgostoso r et ira-se para Quito; ·e ali , info rmado ela situação ·que se creá ra em Cuzco. organiza f orças, e vai atacar o vice-rei N uíí.ez . Vela. Os partidistas de Pizarro, que se achavam profundamente ü·ritados, aproveitaram a occas1ao · para 
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sublevar-se. O vice-rei f oi batido. e o Conselho de 
Lima vota pela ret'iracla de N uííez para a E uropa. · 

7, l\t[as o desventurado Nuiíez prefer e buscar 
,·al hacouto nas montanhas .• e a li. reunindo algumas 
ferras . tenta suffocar a rebelli ão. Seus esf o rços, 
porém. foram inuteis: vencido pe r F rancisco de 
Ca r vajal (antigo partida ri o ele \!magro que se 
pas5ftra para o partido ele Pizarro) foi o vice-rei 
decapitado em 1546. Em nada com isso m elriorá ra 
a ituação elo Perú . ele todo entregue a os clesastra
mentcs da_ duas facções que se lace ram. 

8. Triumphante e ch eio ele prestigio, concebeu 
Gonçalo Pizarro as mesmas velleidades que haviam 
determinado a perda ele joven A lmag r o : suppoz 
que pccleria fazer para si um governo indepen
dente ela Hespanha. Tão graves e coi11plicados 
tornaram-se os negocias elo P~rú. que o governo 
:Ja metropole deliberou encarregar ela pél'cificação 
definitiva o -padre Pedro de la Gasca, mais tarde 
bispo ele Siguenza ·e depois ele Pal encia. 

o9. P edro ele la Gasca conduziu-se com altà 
pruclencia e muito tino e firmeza. Gonçalo Pizarro 
estava .. resolvido a r esistir: tinha se fortificado em 
Lima e guarnecido outros pontos ele importancia 
estrategica. Contando com a dedicação dos seus 

-soldados, tornou-se Pizarro franca1i1ente um re-
belde con_tr~ o. rei ele I-Iespanha. lVIas, ele la Gasca. 
sem p~·ectpttaçõés, reuniu grandes forças. bateu-~ 
e desbaratou-o completamente em 1548 G 1 p· . . :ronça o :~arro, ,asstm como o seu valent~ prep~ ~:to Cé~r-
vaJal, alem ele outros, foi executado. 
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CAPIT ULO XXV 

9· Reconhecinumto e C07Iqirista do N ovo-JV!undo -' . Primeiras e:rplorações no Chile, 'II O Rio da 
Prata e na. C alijor11ia 

1. Eliminado Almagr o. tinha P izarro incumbido a Pedro ele Valdivia. que anelava em Venezüelaó da conquista definiti va elo Chile, por aquel le iniciada sem grandes proveitos. Valcliv ia, h omem prudente e energico. aceitou o encargo e .E oi mais feliz elo que o seu predecessor. I sto não quer dizer que fosse muito facil a li a subm issão elos indígenas. Em todos os pontos. aliás. com a invasão el os europeus, iam os naturaes sendo r echassados para o inter.ior á custa ele muitos esforços. E assim mesmo, de tempos a tempcs faziam elles investidas temer osas ·contra os usurpaclor es da sua terra. 
2" lVIas no Chile especialmente a resistencia que encontr~ram os hespanhoes foi desesperadora. A li vivia uma raça f orte de g uerreiros. a qual por vezes tinha chegado até a ameaçar a existencia elo proprio imperio dos Incas, e só fôra contida · em seus ímpetos por Huayna-Capac. Quando se viram atacados pelos hespanhoes, os araucanios for tificaram-se nas Ccdilheiras e offereceram aos invasores lengas e mortíferos combates. Estes araucanios foram cantados por Alcnso ele Ercilla, no seu poema a Ara.uca.nia.. 

3. lVIas Valdivia conduziu-se col'n a possível moderação .e segurança. e em pouco tempo estava elle senhor elas costas d o Chile. Valclivia foi ali um h omem .utilíssimo á Hespanha e tornou-se um benemeritc .pela solicitude com que tratou logo elo povoamento elas terras, á medida que as ia submettendo á sua autoridade. D~scle começo preoccupou-
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se elle muito sériamente com a colonização agrícola 
elo paiz. e quem sabe quanto representa ra para os 
dest inos claquella rica província do Novo-l\!Iundo 
o ace rto desses primeiros passos. D eve-se a Valdi
via a f undação ele Santiago ( 1541) , ele V alparaiso, 
ele Concepcion. ele Valcli,iia, etc. 

tg., Em luta com os araucanios, foram os hes
panhces internando-se; e ao passo que faziam a 
guerra aos incolas. iam explorando toda a~J_uella 
parte elo continente, e abrindo caminho para os 
va tos pampas ela ·banda oriental. - P or esse lado 
tambem não cessavam os esforços ela Hespanha, 
c os emissarios ele Valclivia iam ali encontrar-.se 
com outras expedições. A viagem ele Sebastião 
Cabot (em 1526) h a via despertado as attenções elo 
governo hespanhol sobre o rio da Prata . Cabot, 
seguindo a rota elo mallogrado Solis, havia subido 
o di to rio, entrado no· Paraná e descoberto o Pa
raguai ( 1528) . 

5. Entrando em commercio com algumas tri..:. 
bus indígenas, poucle reunir algumas palhetas ele 
ouro e de ·prata, e isto seclu~iu o animo da côrte de 
I-:Iesl)anha. a qual via ele todos os lados suro·ir'em 

b riquezas com que nunca se sonhára, . nem mesmo 
nas lendas. Mas Cabot havia inspirado certas des
confianças ao governo da metropole, e abandonado, 
vcltou para a Europa. Um serviçal de Carlos V, · 
Pedro ele lVIencloza, offe-receu-se ·então para com
pletar as explorações _ele Cabot, e tendo conseguido 
algun:s 1:ecursos e o tltülo de adelantado) veio para 
a Amenca em 1535. · 

. E)· Logo que chegou á embocadura elo rio da 
~rata (por ess_e tempo _ainda rio ele Solis) achou. 
tao bella a pai agem, tao puros e salubres . 
que fundou ,immediatamente a povoaçã os alfes! 
origem ela actual mao·nific·l ccl'daclec elO CBitte . 01 . :::. c c . c. e . uenos-
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Aires. Exp_ediu Iogo ·diversos prepostos, tanto para 
o Paraguar, como para o sui e Sudoeste, no afan 
ele r_-econhecer promptamente todo o vasto paiz. Faz 
assim ~endoza explorar grande parte elo interior , 
em muitos pontos fundando povoações que se tor
naram em pouco tempo f lorescentes . 

. . 7. A America_ elo Sul estava. pois, quasi .toda 
VISitada pelos Europeus. As co tas ori entaes. eles 
do Amazonas até o rio ela Prata, t inham sido 

. corr:i\Ias por diversas expecliçõe , como as de Gas
par de Lemos, em 15()1 e ele Ch ri stovam Jacques, 
em 1_516, e mais tarde ·em 1526. Estas expedições, 
entretanto, não exploraram suffici.entemente o 
paiz: apenas eram destinadas a garantir a posse, e 
a guardar as costas elos novos domíni os; pois as 
nações ela Europa já começavam aviclas a encon
trar-se no Novo-Niunclo. Quando l\!Iartin Affonso. 
eni 1531. vem ao Brazil , já aprisiona, junto ao cabo 
de Santo Agostinho, tres corsarios francezes. 

8. Na America do N orte. a Hespanha activa 
- as suas ·explorações. Cortez já havia expedido para 

o nort-e do l\lfexico a F erclinand Grijalva. incum
bindo-o de reconhecer a costa oriental naquella 
parte, onde se succeclem os exploradores. Grijalva 
descobre em 1535 a California. Gaspar Côrte-Rea! 
tambem faz nas costas elo norte muitos qescobri
mento's. e explora diversas reg10es. Entretanto, 
parece que a Hespanha não deu muita ·importancia 
á obra ela conqui~ta naquelle rumo. Tal:rez mesmo 
que ella renunciasse a concorrer por. ali c?m as 
outras nações, pois já eram demasiado vastos os 
domínios que reclamavam a sua solicitude .. 

9. O mesmo pouco caso · parece que flzera a 
Inglaterra elos esforços ele João Cabo~. - . Só a 
França, na península do Norte, competia afanos~
mente cem a Hespanha. Em 1506. Aubert clescobt e 



(J3 

o Cabo Breton; em 1524, V erazzini continúa a 
desvendar novas terra,s, e explora toda a costa 
oriental até Terra Nova. Em 1534, Jacques Cartier · 
parte ele França com dois navios e 60 homens, re
conhece e explora a Terra-Nova (da qual Fran
ci ·co I se apossára) e visita outros pontos. N o anno 
eg uinte, volta Cartier , explora A nticosti , na em

bocadura el o S. Lourenço, sóbe este rio, visita, so
bre uma pequena ilha na confluencia do Ottawa, a 
pov ação incligena ele H ochelaga, f uturo assett!;o de 
Montrea l. e reconhece a maior parte elo Canadá . 
A i nela uma vez (em 1541 ) volta Cartier á Ame
ri ca e e tabelece def initivamente a colonia ela 
Nova-França ( hoje Canadá ) - Pócle-se, portanto, 
dizer que, cincoenta annos depois elo descobrimento, 
se achava a America toda reconhecida e em muitos · 
pontos explorada. 

CAPITU LO XXVI 

Primeims inmzigrações. A so·rte dos indigeuas 

1.· Os primeiros .europeus que vinham para a 
America obedeciam exclusivamente á ambição de 
fortuna. Des ela primeira viagem ele Colombo, es
·palhara-se na Europa a noticia ele que as terras 
cl~scobertas erat~1 admiraveis e excepcionaes pelas 
nquezas maravllhosas que nellas existiam, e sc
bret~tclo pela abunclancia de ouro e .de prata. E á · 
meclt.cla que se des~~briam as diversas parag·ens do 
cont~nente, as nottct.as tom~vam maior vulto, por
que tam sendo confl~madas de maneira espantosa. 
Em pouco tempo, nao havia mais lenda, por es
tranha que fosse, que ccnlo pura verdade não 
corresse o velho mundo escaldatJdo . . 

- A · ' ' ~s tmagma-
çoes· conqmsta elo Mexico e en1 seO" 'd . 

' :::,UI a a mats 
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extr~orclinaria ainda elo Perú, acabaram l)Or pro
va'r que realmente o mundo descoberto excedia a 
tudo quanto o egoismo desordenado da época po
deria sonhar. 

2. Basta r·ecordar que Pizarro, assim que se 
apoderou do antigo imperi o dos Incas. al ém elos 
cabeclaes fabulosos que r emetteu para a H espa
nha, e do que para si reservou. distribuiu a cada 
soldado cêrca de 300 marcos de ouro pu ro. D iz 
um historiador. que d le enviou uma qui nta pa rte a 
Car1.8s Quinto~ ficou-se com uma outra qu inta 
parte, e distribuiu os tres quintos r e tantes pelos 
soldados, cabendo a cada um (eram elles cêrca ele 
200) 172.000 francos ! " h i toria - accrescenta 
o autàr a que nos r·eferimos - não oHerece ne
nhum exemplo d e soldados tão subi tamente enri
quecidos." Tudo isto imag ine-se como assum ia 
proporções inconcebíveis passando o oceano, e 
ver-se-á como era natural que não houvesse na 
Europa uma: família que não desejasse mandar 
para o N ovo-1\i.Iundo um r epresentante seu, a re
colher a sua porção do precioso metal. E' assim 
que, ás chusmas, emigravam para a America as 
populações. Emig1'avam) porém, não é o termo 
apropriado: corrié)..m presurosas á procura de the
som-os, para gosal-os d·ep0is em socego na patria 
terra. 

3. Iviesmo admittindo que as primeiras immi
grações não fossem compostas uni·cam~nte de 
aventur-eiros avidos de fortuna, de gente Ignoran
te, cuja cobiça agitava-se á idéa seeluctora .ele 
abeberar-se nos numerosos Pactolos. ela Amenca 
- 0 que é innegavel é que o exclusivo ~novel que 
as dirigia ·era a ambição ele riquezas. N mguet~. se 
lembrava nem tinha que saber que as novas te11~s 
eram riquíssimas de elementos nat,uraes; aprovei-



-95-

taveis á custa ,ele esforço laborioso, ou . que na America o trabalho honesto e as industnas legiti:_ 
t . de modo· mas eram sufficientes para garan 1r . . amplo o bem-estar á multidão ele fa1~11has ancwsas ele fugir ás tribulações ele uma v1cl~ amargurada na velha sociedade exhausta da E uropa. O que todos buscavam eram os precon~sacl_os cabedacs cuja noticia percorria a E uropa mte1ra como um largo calefrio, symp.tomatico da g rande doença em que se resolviam talvez o cansaço e as obses-

d I '-' sõe de longos seculos e oucuras. 
4 . .iVIas, accrescente-se ainda que a ma'ior parte dos que vinham para o Novo-Mundo com as primeira s expedições sahiam, ou elos carceres, ou das camadas inferiores das grandes cidades : quer dizer - ou eram criminosos degradados, ou homen pervertidos pela miseria e pelos vícios·, e para os quaes a viela ele aventureiros, favoneada ·de todas as esperanças, era um vasto horizonte aberto no e cttro ela sua desgraça. Imagine-se, portanto. o que deviam ser os primitivos colonos ela Amerir.a, e os desesperos e estouvamentos com que iam entrando num paiz onde o brilho d.o . ouro os deslumbrava d e todos os lados. Longe elas metropoles, fóra elo alcance ela mão de ferro ela autoridade, entregues ao pleno domínio ela força - a índole, a natur-eza. moral dess·es homens ao·itotr-se irreheavel, incontinente, n·um amplo theat~o onde o unico limite que encontravam aos seus ap~etites e aos excessos que commettiam era a · resistencia do mais forte. 

. .s. E eis ahi a massa de gente que tinha de elnmnar as populações indígenas do N ovo-JVIunclo. Por t_ocl~ parte anela v a essa gente proclamando' 0 seu cl1re1to de raça mais· culta e mais nob 1·e e se · l l 1' · ' ' 111 ver c esc e ogo nos habitantes elas terras conquis-
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tadas mais do que raças inferiores e vis co t-

· 1 
, n 1 a as 

quaes tll11a o europeu os mesmos privilegias que 

tem o homem sobr-e toda a a nimaliclacle. E por

tant?: _em toc!as ·as col_onias. foi-se cuidando logo 

de tn ai o mawr proveito possível ela pobre besta. 

Começaram os euror)eus l)Or oi) J_l. o·a . . ,. 
0 c I OS 111 ( lOS a 

tocl~s os trabalho~ g ros · eiros ele que -t inham ne-

cessJ~acle, ao ser vrço ela navegação f lu vial. á con

cluc_çao ele_ bagagens. nas longas e.xcursõ~s pelas 

flo1 ~sta s, a pe ca c a ·caça. etc. \ o mesmo tempo 

que If71punham taes deveres ao homens. apoder~

vam -se elas mulheres. e a submettiam a to:la es

pecie de tor pezas imaginaveis e a todo er vico do-

m esti co necessario. 
· 

6. Ass im que a · jazida ele curo e ele prata 

f c ram sendo descober tas. a a rte el os pobres incli

gei_1as f oi s·e tor nando ma is du ra, porqu·e o traba

lho elas minas . executado ob a \·e rga ta elo senhor 

a vido e cleshumano, era superior ús forças ela in

feliz gente. não aHeita ús oTa ncl e fadigas el e 

esforço continuado e longo. As ch ronicas cl'aquel

les temp:Js regist ram os incidentes ma is horr oro

sos occorriclos no recesso elas minas, episocl ios 

co.n}m oveclores cl'esse incrível marty rio imposto á 

raça maldita . 1\!Iultcs.cl 'aquelles míseros conclemna

dos. succumbiam a li mesmo no lcbrego recin to elas 

minas, exhalando o ultimo suspiro sob o fl agello 

impiedoso dos verdugos. Acs gemidos e ás suppli

cas r-espondia-se com a v ic lencia crescen te do 

açoite, até o clesfallecimento elas victimas.-. 'Tudo 

isto fazi~-se em todas as possessões da Hespanha 

e ele Portugal r)rincipalmente ; pois que a França 

(a· terceira potencia que concorria com essas duas· 

no N ovo-l\1undo) em todas a;; ·paragens procurava 

entrar apoiando-se na alliança dos indígenas. 
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7. A consequencia immecliata ele semelhante 
systema foi a eliminação ou o. aco~samento cl~s populações americanas pa ra o Jll ten or do conti
nente. onde afinal iam tendo ellas apenas uma ao·onia mais lenta. Desde que começaram a res~tir e a revoltar- e, a situação elos infelizes foi-se. 
cada vez mais aggravanclo, pois vi ram-se logo na contingencia ele serem escravizados e reduzidos á mais duras coneli çõr:"3, ou ele f ug irem para os sertõe . - O modo como os colonos reprimiam as revoltas elos inclios é bem conhecido; não ~1avia atrocidade a que não r ecorressem para escarmentar o de ditoso·· barbaros. O castigo mais co:mmum , entr etanto, era o suppliciamento elos caciques : ataclus á boca elos canhões, f aziam-se-lhes vcar os pedaços palpitantes, á vista .ela multidão apavorada que tiritava ele susto e el e horror. Taes excessos eram commetticlos em toda parte, sem ·a mais ligeira repressão, pois a avidez era o movei supremo ele todos os aventureiros, desde os vicereis até o ínfimo soldado ou o mais brutal elos colonos. T odos tinham interesse em occultar aos governos elas metropoles o que se passava na Ame-· rica. e pc rtanto nem elas côrtes poderia vir o · re

meclio contra os crimes ele que se fizera theatro o 
continente. 

8. Em pouco te.mpc. os indios . acostumaram
se a fugir para longe; e então, a caça aos infelizes foi um immenso e hediondo pasto offereciclo ao 
h~roismo elos colonos. Organizavam-se expecliçoes numerosas para, em tumulto sinistro, bater · as florestas, á cata dos tristes animaes. ( 1) Che-

. r (1) Sobretudo nas Antilhas , :1s babaridndes commettidas contra os: m_~ >!:<~as cxccd€m n tudo quanto a imaginação possa conceber. 0 p. -· i;~ o • esar . Ca~tu es.tre':"ece de. 1-.orror Q de vergonha ao relatar ro · •
1
n•:•. mats mvcrosm:eJS c me15 pavorOSO$ do martyrio ali h d 'dos jJc a .. r1ste ;.-nçn. , 
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gava1:1 a fazer criação el_e cães. de fila e a· educai-os 
espectalment_e para a fama_ ele agarrar nas mattas 
homens e cnanças, como s1 fôram verdadeiros re
b~nhos alça~os. Nos angustiosos transes, muitas 
d aquellas .tmseras <;reaturas preferiam o suicidio 
e ~ervir , de repasto ás matilhas, á desgraça e ào 
avtitamento ~la clo!orosa esc r a vielão que as dispu
tava. Os mats altivos e insubmissos mal se abri
gavam nos cumes elas montanhas, e tão entranha
dos oelios concebiam contra os europeus, qqe tres 
secul~ depois ainda irrompiam em devastadoras 
correrias pelas povoaçõe , mostrando que no seu 
coração não cicatrisa vam jámais as chao·as aber-o . 
tas pela barbaria elos invasores. 

9. E foi então que vendo-se privados elo po
deroso concu!·so elo braco indígena ( poi que to
elos os homens fort es preferiam errar pelas pa
ragens mai s desoladas elo ccn ti nen te) f oi então 
que os colonos cuidaram ele aproveitar o se.rviço 
das mulheres e elas prcprias crianças; e os dramas 
que se passaram no fundo das minas e nos eitos 
das lavouras confundem-se na nossa imaginação 
com as notas mais estranhas e lug ubr·es das cre
ações dantescas. As chronicas referem que muitas 
vezes, as infelizes mãis, amparando os filhos, 
succumbiam aos excessos a que ambos andavam 
conclemnaclos! Fica-se a pensar - ao lei-as - na 
enormidade elo tremendo sacrifício que se impu
nha assim. a unia raça ele homens ainda virgens 

.elas torpezas · e das allucinações claquella época, e 
a crêr que, nas ni-esma·s almas que avassallavam a 
terra em nome elo carinhoso e doce Jesus, aquella 
inexcedível piedade e aquella misericorclia supre
ma elo Nazareno emmucleciam suffocadas sob os 
desvairamentos e os ímpios tripucl.ios elo geme, 

elo mal. 

. , 
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CAPITU LO XXVII 

htcorporação das raças aJJorigenas no organismo 
da sociedade Q;Jne1'icana 

1. O mar tyrio, longo e tremendo, da infeliz o·cnte mal encontrava sympa thias e raras vezes ~ 

~ de?pertava revoltas em alg uns coraçoes generosos. Os gemidos da triste raça não chegavam m;,nca até a E uropa, onde aliás as supplicas que padeciam homens equiparados a bestas não podiam causa r estranheza aos Sepulveclas, cujas coragens se exerciam nos horrores da Inqui sição· Esses poucos corações que se abriam para sentir o grande sacrif ício, t inham de pôr-se em luta com os colono , incorrendo quasi sempre na aversão das proprias autoridades. - A chegada de missionarios catholicos ao N ovo-1\I.Iundo assignala a época em que começaram os inclios a ter por si ao menos a voz e os movimentos piedosos que f oram attenuanclo um pouco a rudeza com que eram tratadas as populações americanas. 
2. Entre os homens qqe mais sincera e declicadamente ampararam as raças indígenas contra os ex-ecessos e atrocidades elos primeiros immigrantes, conta-se o padre Bartholomeu de las Casas, um elos mais nobres patriarchas que registra a historia· ela civilização elo ·continente. · Las C~sas~ ain?a muito joven, acompanhára o pai na pnmetra viagem de Colombo. De volta, na Europa, -entrou na ordem elos Dominicanos, e trasladou-se para o N ovo-1\I.Iundo quando ouviu falar da,_obra ~os. c?n~uistac~ores (talvez em 1514). Fm. a pnnc1p1o mvestldo ele autoridade adminis-1-ratiVa, com a qual suppunha qt.\e poderia exercer 



·' - 100 ~ 

ma_is ascendente sobre os ·colonos; mas não foi 

f.ehz como governador ele Cumana. Nomeado 

bispo de Chiapa, dedicou inteiramente sua lono·a 

vida a proteger os indígenas ·contra a cruel e i~1-
saciavel avidez dos hesp.anhoes. Este homem 

viveu cêrca de cincoenta .annos entre a America e 

a Europa, e' clamar perante os i·eis contra a pro

tervia dos conquistadores. Entre g'rancle numero 

de tribus da. America Occiclental, o nome ele las 

Cas~s era pronunciado com a mais a lta reveren

Cia ; e lVIarmontel, no seu bello poema em prosa 

intitulado Os Incas) refere mesmo qu e algun s cla

quelles povos chegavam a adorar uma imagem elo 

seu protector. 

3. Des dos primeiros clecennios elo se

cuJo XVI, começaram a affluir para a America 

numerosos missionarios ele elifferentes ordens: e 

o que é preciso que diga com justiça a historia 

(sem mesmo abdicar o direito de aclcluzir consi

derações de outra ordem) é que a sorte dos índios 

melhQrou alguma cousa com a intervenção desses 

missionarios. Sobretudo nos domínios ela H espa

nha, cs padres, com uma coragem inexcedível , er

guiam-se entre os selvag·ens e os colonos, che-

. gando muitas vezes a travar lutas com as pro

prias autoridades. Além disso, embrenhavam-se 

pelos sertões aff rontanclo perigos de tcda ordem, 

e pondo sempre acima de todos os sacrifícios a ca

techese elos indígenas. Entre esses apostolos dis

tinguiam-se os Jesuítas e os· D ominicanos, os Je
suítas principalmente para aqui trasladados com 

todo o vio·or .e com todos os enthusiasmos que mo-
o . 

via a nascente instituição. Empregavam elles a 

sua solicitude e o seu esforço infatigavel na fun

dação de missões) onde ·montavam seus collegios e 

capellas, destacando-se de tempos em tempos pelas, 
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fl orestas circumvizinhas, em busca muitas vezes 
elo martyrio. . 

4. Emquanto os Dominicanos J<U11 para as 
terras elo Pacifico, os J esuitas levantavam no Pa

. rao·uai a sua obra mais notavel e mais soliela. fun-
t::> • u dando. especialmente ás margens elos rw_s ru-

guai e Paraná, um vasto estado theccrattco, fa
mosa obra que ali durou mais ele um secu!o. -
- Por sua vez, Portugal tamhem se aprovetta elo 
esforço elo missionario, convencido de que a""con
qui sta elas raças inclio·enas não seria poss~vel. á 
força de violencias e atrocidades. Com o pnme1ro 
gov-ernador geral chegaram ao Brasil (em 1549) 
sei padres da Companhia ele Jesus, entre os quaes 
o padre l\!Ianoel ela N obrega. Logo depois (em 
1553) vieram mais dezesseis padres, em cujo nu
mero figurava aquell e celebre José de Anchieta 
que, alliado a Nobrega, tão importantes serviços 
prestou á colonização elo paiz. - l\!Ias si, como 
dissemos, a sorte das populações indígenas me
.lhorou incontestavelmente com a entrada dos mis
sionarios, convem agora que demos uma icléa elo 
reg-imen que os padres estabeleciam nas suas 
redncções) para podermos fundar em dados com
pletos o nosso juizo sobre o modo como se fez a 
incorporação elo selvagem amencano nas raças 
ad v.enticias· 

5. Guiando-nos pelas observações de Felix 
Azara, r~gistracl~s. na sua preciosa obra Viage-ns 
na Ante·n .ca 111 endwnal) resumiremos uma noticia 
elo systema adaptado pelos J esuitas tio Parag·ucti, 
onde dles exercet~am. uma acção mais ampla e mais. 

· c?mplet~. -:- Os mthos não c-onheciam outra auto
nclade smao a elo pacli"e. - O padre os alimenta, 

·veste-os, e. C01_110 recompensa ele sua submissão e 
ele sua asstclmclacle no trabalho, lhes pt'omette .as 
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alegrias do Paraíso. - Um perfeito communismo é estabelecido nas redttcçõcs: nada pertence aos inclics, tudo é entregue ao pad re. e a este compete distribuir pelas família s c necessario. O que sobra é guardado em vastos armazens. para se r vendido pelo padre e para provei to ela Ordem. Só a O rdem - póde comprar e vender. - A unica e supr ema lei na 1·educção é a vontade elo padre. - Para divertir os indios e tornar-lh es agraclavel ·a viela , o padP.e celebrava festas freq uentes . com banquetes e dansas. - O padre aprendia o clialecto elos índios agremiados, ao mesmo tempo que evitava cuidadosamente que estes falassem o hespanhol. -. Os índios viviam trabalhando e rezando. - R aros chegavam a aprender alguma coisa mai s que uns rudimentos ela doutrina chri stã . e is o ele cór. ·Para o padre - instrui l-os seria perdel-os. 
6. Nas reducções era impedida a entrada de todo estrangeiro. e raras vezes mesmo se commun!cavam os habitantes ele uma reducção com os de c-utra. - E eis ahi o i·egitilen a que os I esuitas I reduziam as populações indígenas elo Paraguai, regimen que se caracterizava por uma submissão absoluta, pelo cancellamento da personalidade do selvagem, pela ·ignorancia, pelo fanatismo -e pelo odio votado a todo estrangeiro. - Não ha duvida - repetimos - que menos infelizes eram os indígenas no Paraguai, sob a tutela dos J esuitas, do que sob o guante de ferro do conquistador ou sob a escravidão barbara que soffriam nas colonias, -onde imperava a cruel avidez elos europeus.: mas tambem, o que é incontestavel é que se fica perplexo para pr-eferir definitivamente entre os dois meios de matar o espírito ele uma raça. Naquelle momento, certamente ·as . almas piedosas todas se inclinariam para o regm1-en das redu-
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cções: entretanto, á hi ste ria muitas vezes nã_o 
aproveitam. como factores r eaes, avulsos . benefl
ci que lhe não obedecem ás leis e que ficam ~a 
\·ida eles povos como simples incidentes c!ue nao 
deixam vestígios. Como hav ia - basta mterro
gar - cçm1 o havia ele durar aquella fortuna elos 
? L:a ranys no Paraguai? 

7. A conquista, portanto. fazia assim elos 
selvagens ela America t res espe::ies ele hon12ns : o 
barbaro m nericano) alt ivo e f orte, representante 
da virgens opulencias el e antigas raças; que pre
f ere. á civil izaç~to pelas poi·tas que se lhe abrem, 
o azares da sor te tremenda no seio elas f lorestas, 
ncs alcanti s elas montanhas. a protestar eterna
mente. como si g uardasse na desgraça a lem
brança e a saudade ela viela livre que fôra sempre 
o eu apanagio na profundeza elos sertões ; o ·indio 
doilla.do como besta .. clecahiclo ele sua condição an
tiga. prostrado pelo azorrague aos pés elo senhor 
cl eshumano. di rig iclo como animal na tarefa; e o 
indio-machina cbs Teducções) bruto fanat izado, 
incapaz ele pensar e ele agir, sem ambições e sem 
estimules. - Fôram estes ultimas os 'elementos 
rtue se incorporaram á massa ele populações que 
dcminam preseutem·en'te na America .A mixtão 
ele raças. portanto, teve aqui como factores o que 
havia de peior na Europa, e tudo quan:to a con
qui_sta 1~oucl~ clett~~·par entre os indígenas· As pri
me~ras tmmtgraçoes eram compostas quasi exclu
sivamente ele indivíduos do sexo masculino e estes 
em regra por laços illegitimos, uniam-se' ás mu~ 
J.heres incligen~s, reduzídas á mais vil condição. E 
quando as umoes se faz ia'n1 entre os ela . , m esma 
raça V~l1Ctda e clegr~dacla, o resulta:do era a per-
petuaçao, por geraçoes e e·eraço-es, d . . ...., as m1senas a 
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que cedera a parte avassallacla e envilecida elas m
felizes populações. 

· 8. Que poderia sahir, pois. deste · encont ro ele 
raças, dado nas condições que acabamos de r·e

_ferir? Que poderiam dar: o europeu - avesso á 
disciplina fundada na moral. prepotente e covarde 
(qualidades que não se separam ) avido e crüel ; o 
indígena que se aproveitou - rebaixado, odiento, 
Yingativo, pedido. tecla essa obra das violencias e 
dos âimes ela conqui sta? - E ste lastro enorme e . 
tremendo tinha que pesar por longo tempo no 
fundo elo organismo, e portanto elo caracter moral 
da Ameri.ca historica. Com o sangue indígena, 
assim injectado na sociedade americana . não vi
nham os vigores. as qua lidades normaes elas r::tças 
mescladas, mas os vícios e as mi erias - f ructos 
dos processos coloniaes; - o fanat ismo e a escra
vidão por um lado, e por outro a tyrannia feroz, 

·O instincto elo mal. a perversidade irresponsavel e 
·o incontinente egoísmo elos conquistadores. Os 
vestígios desta anomalia fundamental no facto ela 
assimillação elas raças indígenas não podiam cles
apparecer en-i poucos seculos. 

9. Si, ·como factores ethnicos. os indígenas 
f ôran:1 o que temos visto, como elementos eco~ 
n omicos tiveram elles ele restringir a sua acção á 
incapacidade a que o's conclemnou a exc-epcional c 
dolorosa condição a ·que se viram reduzidos. Foi 
conservada, em summa, a ignorancia nativa da 
raça, f c i pervertida a energia ela índole e o pn> 
prio vigor physico da família americana. Quanclq 
S·e visita hoje o interior da America do Sul, e se 

·cbser~ram os .costumes e se lamenta a desídia geral 
em que ~1o seio da natureza prodigiosa vivem po
pulações tão vastas - o nosso espírito como que 
vai tendo a sensação exacta da immensa desgraça 
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cem que se fez a conquista , e se · estabeleceLl ~1o 
Novo-Mundo os fundamentos das sociedades his
tcricas. E é preciso dizer ainda que os grandes 
males que temos _ii1clicado são mais flagrar~es _no 
lado oriental do continente, onde as populaçoes 111-

cligena e achavam em g rau muito mais alto de 
r g re sã.o. Nos paizes occiclentaes, os elementos 
que f oram incor·porados eram muito superiores, 
e por isso a interversão ele raças não foi ali tãQ 
desastrosa como se verá da historia das nacicna-

' iidaeles elaquella banda. 

CAPITULO XXVIII 

O h'afico dos 1z egros. hzcorporação da raça 

africana 

1. A cega e. cruel avidez elos conquistadores 
e elos primeiros colonos produziu ai,nda males 
muito mais vastos e mais profundos para a defi
nitiva constituição ethnica da sociedade ameri
cana. O valor com que os missionarios amparavam 
os indígenas contra as prepotencias elos colonos, e 
a insubmissão de quanto havia nas raças ameri
canas de n1ais altivo e heroico, deixavam apenas 
á mercê elos insacia v eis exploradores as mulheres 

· e um diminuto nu.mero de braços masculos, insuf
fici entes para satisfaz,er á ganancia desesperada 
dos que ·buscavam o Novo-Mundo com a idéa fixa 
de fazer f_ortuna em pouco tempo. As minas que 
se descobnam reclamavam trabalhadores f artes e 
os europeus n~o $C res-olviam ao sacrifício dos ~e
nosos Iabor~s a custa dos quaes só ped iam ser 
e)las aproveitadas. 

2. Na conjunctura, em que 
lonas, de ver per'didas, por falta 

se v r ram os co
de braços, as 
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grandes riquezas que lhes cabiam sob as mãos 
apparece a idéa de empregar-se na mineração e 11~ 
lavoura os , negros da A f rica, homens robustos 
affeitos ás

1 
grandes fadigas e ás incleni·encias elo~ 

clima~ equatoriaes. Dizem os historiadores que os 
prcpnos padres aconselharam esse recurso; e al
guns asseguram m·esmo que Las Casas levou até 
semelhante prova as suas sympathias pelos índios. 
Desçhe 1517 começaram os hespanh oes elas Anti
lhas a introducção de africa J) OS. ( 1) Por esse 
tempo, faziam-se explorações nas costas occiden
taes da Africa; e os exploradores viram logo que 
a situação e os costum es dos natu raes perm itt iam 
facilmente conver te r em rendoso negocio a prat ica 
rlcs hediondos crimes a li tão communs. O chefe.c:: 
elas tribus africanas vendiam linementc c · seus 
subclitc s, e os inimigcs apa nhados em combate . 
Em tecla o interior el o ccntinente o ~ ::;mmerci o ne
fand o ele creaturas humanas fazi"a-se em larga 
escala, ·e desde tempc s immemoriaes . Os arreba:
nhamentos em massa eram fe itos pelos proprios 
chefes cu mediante autori zação de!les. E m gran
des levas, eram os negros conduzidos para o· lit
toral, onde a troco ele missa11gas,' eram vendidos 
a traficantes ele profissão, embarcados em navios 
especiaes, em cujos porões muitas vezes ficavam 
em promiscuidade milhares de infel izes, homens, · 
mulheres e crianças. 

3. Durante a long:a travessia, grande número 
ele negros morriam, 'pois os torpes carregament_os 
eram sempre dizimados pela peste, pela .asphyx1a, 
pela fome ·e por toda sorte ele privações. Chegados 
aos portos da America, eram expostos, como gran-

. · . . E ropa ae introduzia 
(1) Entretanto, muito antes des•a epoca J& nn u 

o preto africano como escravo. 
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eles manadas de bestas, ao .exame elos compradores. 
Começava então para a raça africana a nova viela 
at ravés ela qual chegou ella, de um salto pôde-se 
dizer, a incorporar-se na sociedade occidental. O 
seu g rand e e doloroso e:xodo pelos marty rios ela 
esc r a \·iclão com move ainda hoje as almas nobres; 
e nãc ha duvida que constituem . esses martyrios 
uma immensa e apavorante trageclia, a mais estra
nha talvez ele quantas abalaram ele assombro toda a 

· sentimentaliclacle do presente seculo principa?mente. 
En~ retanto (sem que com isso se at tenue o horror 
que nos in spira a t remenda instituição) ante o 
juizo sereno ela histo ria, o espantoso infortunio, a 
braclante injustiça, as torpezas elo regimen servil,
começaram a clesapparecer, como em regra clesap
parecem os processos e os incidentes que se desti
nam a dar os :factos geraes, as grandes ·syntheses 
ela civilização, subordinadas a leis necessarias e 
supremas. 

4. Ora, as raças a:f rica nas achavam-se num 
. deplora vel estado de regressão -ou ele atraso. O ne
grc que passava elos desertos ela Af rica para as la
vouras e minas ela America parece que só tinha ele 
aproveitavel immecliatamente a força physica. Era 
estupiclo, mesmo ele uma bruteza que raiava ás ve
zes pela imbecilidade ; era desregrado e indolente; 
avesso á disciplina, supersticioso e contumaz. Essas 
mísera; creaturas tinham. ele ser domadas pela 
força. frabalhavam deba1:xo da vero·asta do feitor 

1 • _ b ' 

e so _a_ commm~çao_ de castigos impiedosos é que •os 
trazra na obec!1encra _e 1:a _ordem. Nas grandes fa
z:_nclas, o regtmet~ ~hsctplmar era rigorosissimo: 

. na~ ?as ta va a r~hgtão (a qual nunca destruiu no 
esp1nto elo negro o fetichismo de orio·e111 ) 

. . • • • t> para 
asseg m a1 a 1 egulandacle na senzala . 

• . • _ · c e nos eitos : 
empt egat am-se entao os castio-os . 

· t> mats tormen-
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t.osos, capazes ele escarmentar-lhes a rude sensibi
hdacle. Os senhores chegavam até a valer-se de 
aig:u.n:_ dos apparelhos de súpplicio usados pela In
qlllsiçao. 

5. O soffrimento,. talvez que se eleva crêr veio 
a despertar a consciencia ela raça. A tortura 'obri
gou. o negro a pe1~sar no seu destii1o, á força ele 
sentir o seu martyno. Chegado á velhice, o africano 
deixa v a-se dominar por uma especie ele . vaga nos
talgia~ dansanclo o seu sa.1'1'rba, ao som lugubre de 
c~nções que lhe recordavam a terra distante, per
dida para sempr e, o velho africano chorava, numa 
resignação espantosa com a so r te. aceitando os 
males que padecia, como si fôram , imposiçõe ine
l'ucta veis· ele uma suprema misericc rd ia . cujos se- · 
greclos ning uem pócle desvendar. O branco para ell e 
era um ser de ou tra esphera. Diante elo enhor fi 
cava sempre ccm o si es tivesse em presença el e ente 
sobrehumano. Assim degradado até a animalidade, 
o negro entrega v a-se a toda especi-e de vicios, e 
principalmei1te na embriaguez ia como que afo
gando o sentimento ele · sua desgraça. Raras vez·es 
chegava a protestar contra a tyrannia do senhor. 
A não serem alguns movimentos, com tendencia 
assignalada, n o Haiti; e 'a não se lhe levar á conta 
de intuito positivo ele rehabilitação alguns qu·ilom
bos formados nos domínios portuguezes (entre os 
quaes o ele Palmares é o mais consideravel) o afr~
cano só muito excepcionalmente chegava a reagir 
cem explosões de colera assassina contra o despo-

tismo elo senhor. 
e. Este elemento ethnico, já ele Sl inferior, 

entra v a, portanto, · na sociedade americ~na pela 
porta da esc r a vi dão: e aind~ assim. o que e v~r~lacle 
é que, pelo menos na Amenc0- Onental, sob1 e~u.clo 
nas Antilhas, a assimillação d~ raça negra f01 111-
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comparavelmente mais geral, mais completa ~ ef
f ecti v a elo que a elos indígenas. E m pouco mats de 
tres seculos, o trafico cessou, e logo, com o con"'" 
curso ele muitos claquell es proprios a quem apro
vei tára immecliatamente, fô ra .a instituição abolida. 
E o que se viu ele prompto é que os soff rimentos 
f oram esquecidos : entre pretos e brancos (si f i
zermos ~1 lguma resti·icção quanto aos Estados 
U nidos el o N ar te) não f icaram pr econceitos. nem 
c ntra os antigos senhores guardaram os ID)ertos 
o mínimo resentimento. As chronicas elos 'tri stes 
tempos. as lendas em que anelam misturados os ge
midos elos escravos e a dureza elos senhores; os ro
mance que registram o"s mais ·clamorosos lances 
el o sacrifício ela raça negra; os poemas em que a 
piecléicle elo genio canta os padecimentos ela g·ente 
desventurada - já não causam hoje mais elo que 
uma sensação medíocre. 

7. O processo f oi doloroso, mas foi efficaz. O 
que hoje todos sentimos, nós os americanos, é quasi 
uma especie ele d esvanecimento : o nosso espírito 
como que se acha extasiado ante esse grande espe
ctaculo que o hemispherio novo deu ao antigo mun
do, ele verdadeira pacificação historica, ele congra
çamento ele raças tão diver sas, apercebidas ele que 
no f miclo de sua alma revive uma fraternidade pri
mitiva que as idades, os climas, as vicissitudes se
culares não puderam matar. Tem-se mesmo um 
desejo sacrílego de bemclizer a escravidão', si é ver
dade que a escravidão f oi aqui o unico mei o de res
gatar, num instante, a irmandade perdida nos seus 
transviamentos por uni vasto continente inhospito 
desolada num mundo, onde não poderia ev~luir en~ 
tregt.te a esforç~s seus exclúsivos. E' então que re
fl ectnn os ele mats alto sobre o estranho phenomeno 
e comprehenclemos como emquanto na Africa aincl~ 
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o negro é selvagem, ou errante nos areaes 1 . 
d d 

·1 · c c , c egt a-
a o, 1111 vezes mtseravel na hberdade 1 d · . · ) a c escen-
encta do ant1go esc r a :r o t~a America ·sente-se igual 

e quanta~ ve~e~ supenor as raças escravizacloras . 
8 . E prectso que se recorde ainda: na Afrie::a 

actualmente, a escravidão é porventura mais. hon o~ 
rosa do que aque1la que existiu na America L a' , z· c. c o 
preto e wre como livre é a caça, a besta errante das 
florestas, emquanto pócle evitar os seus algozes. E , 
n:esmo, quando o mísero é feliz para f icar cem a 
vtda, nem ao menos se lhe deixa a esperança de 
uma redempção por vit•. E' o que e poderia ·chamar 
uma eterna escravidão : emquanto houver deser to. 

'ella durará! Com franqueza : por quem será a noss<:~ 
.caridade, por quem serão todas a misericorcl ias ela 
civilização christã: pelo escravo que aqui padeceu e 
que hoje é homem livre, ou pelo preto que continúa 
a penar nos areaes ard entes ela Africa? Não pócle 
ser intuito nosso fazer a apolog ia ela escravidão : 
estas considerações têm por f im collccar devida
mente na historia o facto que ma is commoveu a 
consóencia humana no presente seculo. A socie
dade occidental tem uma . existencia hi storica ele 
pelo menos tres mi l annos. Durante tecla esta longa 
série de seettlos, ella .soffreu amarguras inclescri
ptiveis. Nada de quanto se inflingiu aqui ao afri
cano era novo na terra : tudo, e muito mais ainda, 
já havia pesado sobre as raças brancas .. . E .até, 
no momento em que aqui padecia o seu martyno a 
fah1ilia africana - que horrores não cabiam sobre 
a cabeçéj.' elas raças historicas? ~o· em tanto. em 300 

. annos apenas, o preto foi redimtclo, e poucle erguer 
na America a sua fronte de homem. 

· 9 . O grande facto ela esct:avidão. só de~xou, 
portanto, · uma face á critica phtlosoph1c~: at~ _que 
ponto 0 sangue da raça degradada poude mflun na 
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ethnogenia def initiva da sociedade am~rican~? Em que proporções exerceu-se a influ enci~ reciproca das duas raças? Houve algum provelto, mesm o tardio, que ~ompensasse ás raças brancas a a.cção deprimente elo africano e sobretudo elo r egtmen servi l ? E m que pontos elo cont inente f oi mais completa a incorporação da raça a f ri cana? ·- Eis ahi a. questões que suscita .hoje o nefando regimen ela e craviclão. O estudo dellas, porém, escapa aos limite deste compendio, e na presente lição o nosso uni co intuito é dar ao phenomeno historico o :-~gar que lhe per tence, assig na la nclo ao mesmo tempo, e a traço gerae . o modo como e fez na Americ0. a ass imill ação ela raça negra. - E m resumo. portanto, temos ahi t res elementos bem cli stinctos entrando na constituição ethnica ela sociedade ameri cana . devendo-se notar que nos diversos paizes não f oi do mesmo valor a influencia exercida por inclio·enas e por africanos sobre o elemento pn;ponclerante. Nas nacionalidades elo Pacifico em reO'ra , . b ' f oi a maior e mais profunda a influencia elos ii1cli-o·enas ; na Republica A rgent ina e nos Estados Unidos elo Norte ficou mais immune o elemento adventício; nas A ntilhas parece que o negro sobrelevou os outros, ~ no B razil indígenas e africaúos contrabalançam-se, e é pouco accentuada. a unidade, a pureza ela raça predominante. 

CAPIT LO XXIX 

' 
1. Estabelecimento da adm·Z:n istração na A nterica. 

Cot"cm·ias de Portugal 

1 A ' 1'1 · . . mec _I C a que Iam sendo descobertas e con-c!~ustaclas as cltversas paragens elo continent~ ame-ttcano, os governos das metror)oles iatn - -encatt e .. 
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gaa~o d_~ respectiva administração a prepostos de 
~ua COI~fmnça. Em re~-ra, os chefes elas expedições 
e que f1cavam exe.rc~nclo o mando nos pontos con
qmstados .. Mas a 1mportancia crescente elos paizes 
descobertos, e logo as constantes cliscorclias levan
t.ac~as entre· os ·conquistadores aco'nselharam os g~
v.ei nos hespanhcl e portuguez a organizar clefini
tJvamente a administração ele seus novos e vastís
simos clon~inios. 

2. Ao cabo ele algumas expedições que come
çaraJ~J a exploração ela parte oriental ela America 
do Sul ( taes como as ele Ch ri tovam J acques. em 
1516 e mai s tarde em 1526. e a .Je .lVIar ti n Affonso . 
em 153 1), a cô rte ele Lisboa . compenet rada ela con
veniencia ele apressa r a co lrmização el os vastos ter
ritorios descobertos por Cab ral. e mai a inda ela 
necessiclacfe ·ele affi rmar a sua posse effecti\·a no 
continente, resolveu ent regar a tarda ela coloniza
ção a gentis-homens ou fidalgo portug uezes. cem 
o dever ele fazerem povoar e cultivar o cli"tos ter
ritórios. Dividiu-os, portanto, em secções. com a 
denominação de cfonaf"m:ias ou capitanias. em nu
mero de 12. - Dessas donatarias, algumas pros
peraram, como a de S. VICENTE (da qual :fo·; clo
nata.rio .Martü1 Affc nso ele S cuza): a ele PERNAT\·I· 

nu co (doada a Duarte Coelho )~ e a da BAHIA, etc. 
3." Mas, na maic r parte, as clonatarias fi.cara1i1 

e.m quasi completo abandono. ou contil)uaram inex
ploradas e improductivas, devido isto á inepcia ou 
á infelicidade elos respectivos dona ta rios; e o go
verno portuguez comprehencleu que . era pr~c~so 
cuidar solicita e energicamente elos seus elom1n1 0S 
ultramarinos, por isso que algumas nações da Eu-

. ropa, como a França e logo depois a I-Iollancla, 
procuravam insisten~e~1en.te . assenl:ore~r-s~ ele 
pontos elo cobiçado terrttono. - Ass1m, JUlgou-se 
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I · t 1 0 ] 0 111·a solJ Ltma autoridade acert:ac o r eunir ·oca a c . unica, e creou-se um governo com o n~me,. a pnn: cipio, ele Go_verno Geral d a Nova L usJta m,a._ O ! Governador f oi Thomé de S ouza, chegado a Bah1a ( con t ilui cla em sécle elo g overno ) a 29 ~l e ~[arço ele 1549. T hcmé de S ouza f undou a- cJclade de S. Salvador . e etn seguida v isitando di ver sa s para:o·cn elo Sul , deu providencias no sentido ele m elho~ar a adm inistração ela justi ça e as condições ele 
. defesa el os por tos· 

Li.. II.m 1532 já ha via ~tlartin A ff onso fun- . clacl S . Vicen/.e. e no primeiro planalto elo interior a povoação ele J ira.tin inga. E ssas povoações prospera ram muilo, con ta ndo com o g ra nde concurso elas t ribus indíg enas que dominavam naquellas pa;.agei1S (Goianás) ; e o g overno · portug·uez procu re~! com el-t1penho dar-lhes incremerito. Duarte ela Costa, que em 1553 substituíra a Thomé . de Souza. encan-egára o padre J osé ele A nchieta ele f unda r em P ira tininga um coll egio pa ra instrucção eles índ ios e centro ela missão que ass im se estabelecia na parte S ul da colonia. A nchieta fundou o collegio de : . P aul o a 25 de Janeiro de 1554 e aveio-se, em luta com cs colonos e os mmn elucos tão habil-) " mente, que mereceu da posteridade o titulo . ele apostolo e thaumaturgo elo N ovo-Mundo. - Foi durante o governo ele Duarte cl~ Costa que os francezes se _apoderaram da bahia elo Rio de Janeiro ( cnc\e f1caram cêrca ele doze annos, ele 1555 . a 1567). 
· ~· A exp':cliçã? _ele V illegagnon chegou a impressiOnar mmto senamente o o·overno por-tuo·uez · o 1' d o o ' p01s, a em · e se haverem fortificado bem no porto, c s_ francezes travaram alliança com as numerosas tnbus tu~)ys elas redondezas e puzeram assim em grande nsco as povDações da capitania de S. Vi-HISTORIA D.\ AMERICA 

9. 
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cente, Uma vasta rebellião dessas tril)tls . t. . l 
d

. · ·1 . ms tgacas 
e rngx as mesmo pelos francezes te. .. t 1 1 . rl - • 1 la a vez 
c estrmu.,o completamente a colonia · ])Orttlo·t _ 1-

l · - f c . t:> 1eza c o 
su . ~~ nao o~sem a coragem e o zelo patriotico elos 
pad1 es Anch1eta e N obreo·a - l\tíes111 · 1 

_ • t:> • - o venc1c a ou 
clesíe1ta a revolta geral elos inc\i o·enas t. 
_ _ _ _ , • _ • t:> c • con mua v a 
ent1 ~tat~to _no }.__r o ele J anet r o. como um espanl--all-io 
a fe1~ona ±ranceza; e por isso, o governador l\!Ien~ 
de_Sa, ( qu~ em 1?58 sub_stituira a Duarte ela Costa) 
veJo c.~_ L1sboa mcumbtdo especialmente de expul
sar os mtrusos : o que afinal conseguiu, em 1567, 
com algum esforço, fu ndando por essa occasião a 
cidade de S . Sebastião elo Rio de J aneiro. 

6. Em 1572, o Governo ele L i ·1 o a divid ia o 
Brazil em dois governos. CClll écles na Bahia e no 
l~io de Janeiro : mas cinco a nnos depois (em 1577) 
reconheceu-se a conveniencia ele uni fi ca r e concen
trar a acção da autoridade. e de novo a colonia pas
sou a s~r administrada por um só governador geral 
_com resiclencia na Bahia.- D ois an nos mais t arde, 
P ortugal perdia a sua indepenclencia e com todas as 
suas colonias f icava sob o domínio do rei ele H es
panha. - Si P ortugal, preoccupado com suas ou
tras ,possessões na Africa e na Asia, não tinha tido 
com a grande colonia ela America o zelo que esta 
devia merecer, ainda mais censuravel desídia reve
lou o Governo hespanhol, pelas cousas elo Brazil. 
Deve-se, entretanto, ·confessar a bôa fé com que a 
côrfe de lVIaclricl tratou sempre a colonia como do
mínio ela nação portugueza. - Durante os 60 an
nos ele Governo h espànhol, o Brazil teve que lutar 
contra alguns estrangeiros, entr-e os quaes os fran
cezes e os ing.lezes (que atacaram cliver~os p01~tos 
elo litoral) e sobretudo os hollanclezes, cup_pertma
cia teve ele ser vencida á custa ele herorsmo. -
l\1esmo -sem grandes recursos officiaes ela meti·o-
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pole, ad iantou-se a inda _a c? nquista e explor ação 
1 I t t 10 tanto r)ara o n orte ele g ranc e parte c o ·ern or , < 

ccmo para o interior. . 7. A re tauracão ele P or tugal ( 1640) p1 o-
cl uziu g rande entht; iasmo entre os . colonos elo 
Brazil , e a primeira coisa que se fez f o1 logo ~ra_tar 
el a expu! ão elos hollanclezes. Nessa obra patr_wtlca, 
ele ele 1645 se esf orçavam , entre outros muttos, o 
chefe indio Camarão, o negro Henrique Dias ( c ir
cum tancia que parece dar uma feição symboli :.:~ ' a 
e ta g_uerra) . Andr é V iela! ele 1 eg reiros, o il~1eu 
J oão F ernandes V ieira, Soares l\!Iortno, F ranc1sco 
Hebello. e tantos outr os heroe . Apesa r elas ordens 
\·inclas ele Li boa (e que pareciam dadas só para qtte 
os holla ndezes vissem ) o INDEPENDENTES conti
nuaram a luta r energicamente cont ra os usurpa
dores. P or duas vezes ( a 19 ele Abril ele 1648 e a 19 ele Fevereiro ele 1649) nas duas g randes bata
lhé!s fe ridas nos montes Guararapes, derrotaram os 
INDEPENDENTES o exercito hollandez. 1\!Ias os in
trusos for tificaram-se nas posições que occupa
vam ; e durante cêrca de tres annos resistirani 
a inda ás investidas dos pernambucanos, inteira
mente abandonados aos proprios r ecursos, pois o 
Governo ele Lisboa, compromettido por um armís
ticio ele 10 annos com a H olla ncla, quasi nada podia 
fazer em favor delles. 

8. Só em 1654 (a 26 ele Janeiro) secundados 
pela esquadra que, sob o commando de P edro 
Jacques ele Magalhães, equipár.a a CoMPANHIA no 
CoMMERCIO DO BRAZIL1 conseguiram os I NDEPEN
D~NTES expulsar os hollanclezes para sempre. -
Ltvres destes temerosos concurrentes, tiveram os 
colqnos ele entrar em novas lutas. A custa ele oTan
de_s esforços p~1cleram destruir (em 1697) ab for
tmclavel repubhca ele PALMARES (em Alagôas) 
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, onde se haviam acoutaclo cerca ele 30.000 escravos 

fugidos dos engenhos, e em seguida, atormentou a 

colonia a guerra elos nw.melucos contra os em.boa

bas) por cat~sa elas ricas minas ele ouro descobertas 

no interior pelos paulistas (guerra que parece ter 

sido um symptoma bem caracterí stico do confliéto 

em que breve teriam ele ver- e americanos e adven

tícios). - Dois annos depois, a alliança ele P-ortu

gal &om a Inglaterra contra Luiz XIV, rei ele 

França, dava · pretexto á expedição ele Duclerc 

contra o Rio ele Janeiro ( 1710) . Ariesa r ela inexpli

cavel fraqueza d o governador-geral :Francisco ele 

Castro lVIoraes, fo i Duclerc vencido. 

9 • .l\llas logo a 12 de Setembro elo anno se

guinte, penetrava na bahia ele Guanaba ra o celebre 

almirante francez Duguay-Trouin . apoderando-se 

facilmente ela cidade, abanclcnacla pelo governador 

Moraes. D epois ele satisfeita uma g rande contri

buição ele guerra, Duguay-T'rou in retirou-se elo Rio 

de Janeiro; e dessa época em dian te ( assignalacla 

peJa par de Utrecht- 171 3) a autoridade de Por

tugal só teve que encontrar-se algumas vezes em 

collisão com pretenções da Hespanha. - E o Bra

zil prosperava normalmente, não obstante a clesiclia 

e os erros elos governadores. A cidade do Rio ele 

Janeiro tomou notavel incremento sob a adminis

tração ele Gomes Frei~-e ele. A ndrade, conde de Bo

baelella ( 1733-1763) e como os hespanhoes podiam, 

pelo lado do Sul, . ameaçar a integridade do im- . 

menso territorio colonial, resolveu o governo de 

Lisboa transferi r ela cicl;cle ele S. Salvador da 

Bahia para a do Rio ele Janeiro a capital dos dqmi

mos ultramrinos (em 1763). 
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CAPITuLO XXX 

2. Iistbelecim.ento da adnúnistra.ção 11a Ar1nerica. 
a) Colonias de H espanha.- O Me:t·ico 

1. 1\ Hespanha, primeiro que P ortugal , cuidou 
de oro·anizar as suas vastas colonias americanas; e 
era n~ti to natural o seu afan, não só á vista elas 
enormes riquezas que a surprehencliam ele dia para 
dia, como porque, defin itivamente destruido " po
derio mcuro na península, p governo hespanhol não 
tinha preoccupações de importancia que derivassem 
a sua attenção para outro lado. - A exploração e 
conqui sta de toda a America hespanhola haviam 
sido feitas pelo espírito ele aveiüura ,estimulado cli
rectamente pelo rei. Os Cortez, os Pizarros, os 
Mencloza, etc., partiam da E uropa ·certos de que, 
além dos thesouros que pudessem immediatamente 
recolher, teriam a~ vantagens de governar os paizes 
que descobrissem ou conquistassem. E ' assim que 
esses av.entureiros se sentiam no Novo-Mundo, 
distantes ela côrte, entregues a todos os ftti·ores de 
suas ambições; e as lutas continuas que travavam 
entre si chegaram a impressionar muito sériamente 
o governo ela metropole. 

2. Como necessidade inacliavel tratou, por.: 
tanto, o governo hespanhol ele nomear para a Ame
rerica representantes ela real soberania. Fez mais 
elo que isso: _creou na administração um cleparta...: 
mento espeCial_ pa_ra ?s ~1egocios ela America. · Já 
Eerna~1c~o hav1~ 1_n~t1tmdo, mas só Carlos-Quinto 
orgamzara clefmlttvamente o celebr"e CoNSELHO 
DAS lNDIAS, destinado a superintender todo 0 ser
viço que ·se n~lacionasse com as colonias do ultra
mar. ~m -Sev1lha, constituída em unico entreposto 
da pemnsula com as r)ossessões hav1'a t 1111 ' a camara 

~ ' 
~--------~----~ 
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. ele commercio, denominada CASA DE CoNTRA

TACION, incumbida de inspecciona r todas as opera

ções mercantis entre a Hespa nha e a A merica. Por 

intermedio de agentes numerosos que visitavam 

os navios á chegada e á par tida . esta camara deter

minava as mercadorias que podiam ser im por tadas, 

ou expor tadas, regula v a a par t ida elo nav ios. as 

·equipagens; a s despesas ele bordo, e decidia toda~ as , 

questões que se relacionavam cem o m ovunento 
mar~timo. 

3. Os clomii1ios h espanhoes elo N ovo-Mundo 

fôram divididos ~ pr incipio, em 1535, em duas 

·vice-real.ezas - a elo 1ifexico ou N ova Hespanha e 

a elo P erú. E m seguida fó ram creaclas mais duas 

vice-realezas - a ele Nova-Granada e a ele Buenos

Airres, independentes todas entre si. A lém dessas 

q\:1; tro vice-realezas, hav ia. no norte as capitanias 

geraes ele H avana e ele Guat imala, mais ou menos 

sujeitas ao vice-r-ei do 1\!Iexico; as ele P orto-R ico e 

ele Caracas, subordinadas ao vice-rei ela Nova

Granada ; no sul , a do Chile, subordinada ao vice

rei ele Buenos-Ayr es. Nia is tarde fôram sendo 

creaclos outros governos gera.es. e mesmo os vice

reis collO:cavam preposfós seus nos pontos mais 

.afà staclos elo t erritorio sob sua a utoridade e com o 

titulo ele governadores. Os vice-r eis e ~té os capi_

tães-generaes exerciam um poder sem limites, e 

r odeavam-se ck f austosa côrte á imi tação ela côr te 

ele :Madrid. O unico poder que contrabalançava um 

pouco a autoridade quasi absolu ta elos .vi-ce-reis era 

o elas AuDIENCIAS, tribunaes modelados pela 

CoRTE DE C r-IANCELLARIA ele 11aclrid. As AunmN

CIAS ex erciam .jurisdição s;1prem a em certas cau

sas e pediam admoest a r os v ice-reis. Corres~on

diam-se di.r ecta mente cem o Conselho elas Incitas · 
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4. Cada vice-rei, al ém elos secr etaria s indis
pensaveis. tinha como mini stros os INTENDEN':Es) 

incumbidos eles neo-ocios relati vos ao commercw e b . 

;1 finança s. Nas ·localidades o intendente da p~o-
, ·incia tinh a os seus prepostos. encarreg·aclos da ar
recadacãn das rendas. - O s colonos, ele começo, 
re clam ~~ram logo e conseguiram uma especie de 
cc nselhos m unicipaes . com o titulo ele AvuNTA

.\ rEXTOS : mas no interior . ma is ou menos ele ac
cordo cem o ystema d os padres. .estabelece,·am-s~ 
as E0:cO .\JJ E?\T uAs . isto é. Ye rdaclei ro f eudos, en
tregues ao soldados que prestavam ser viços na 
conqui sta . P or essa s E:\Tco:-r l ENDAS eram repar
tidas a . famíl ias indígenas avassalladas, as quaes 
J icaYam numa perfeita condição de servos. Os pro
pri etar i s das minas t inham o direito de reclamar 
para seu serviço o numer o ele índios que julga'ssem 
necessa ri os, pagando-lhes uma insignificancia, e 
issó mesmo em generos imprestaveis. E' a isto que 
se chama v0 lVIITA. isto é. obrigação elos índios ele 
t r<tbalha r em tae~ condições. 

5" E' precise notar que a NlrTA Ja era uma 
g rande concessão :feita aos inclig~enas; 'pois que, a , 
principio. chegava-se até a vender os infelizes ( 1). -
O contractc ele venda era feito pela manhã e já á 
tarde. c desgraçado nã·o era livre para Ir, a mil 
passes. vêr a mulher e os filh os. · O missionario 

' inglez Thomas Gage. que visitou clm:ante muitos 
annos a America · hespanhola. descreve commoviclo 
os scHrimentos cruei s e as baTbaridacles incríveis 
impostas á raça desventurada. "Cerca ele um se
cu lo depois elo descobrimento, diz o referido Gao-e 
os indígenas já não tinham mais o velho es12iri't~ 

(1) Diz um historiado!· <::.2 

por 2 r.olrlos -:> G dinheh-<>3. 
indio robu~to •. olo 
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de sua raça, altivo e nobilíssimo. para zelar da sua 
jndependencia." Assim mesm o. entretanto. póde-se 
asseverar conscienciosamente que o que caracte
riza t'cdo o clcminio colonial é a . constante mani
festação desse espírito de indepenclencia, a prot.es
t;:u; sempre contra a tyrannia elos conquistadores. 

8. Entre as medidas que mai s ,-exavam e 
cpprimiam · os indígenas. estava tambem aquella 
conhecida pele nom e de REPARTil\ fll~ N TO. a _qual 
consist.ta, a princ1p10, num pr i,·il eg io. concecl iclo 
a cs governadores de clist ri cto ( Corm~c;IoOJn:s) ele 
fornecer aos indígenas os obj-ectos ele uso e os ge
nercs alimentícios ele que 1i ecess ita ssem. Acredita
se que as intenções elo governo ela met ropole eram 
bôas, prccuranclo, com medidas de tal natureza. re
primir os abusos a que se entreo·a yam . em reg ra, 
cs seus pr·epostos na administ ração das colonias. 
·Mas, cu pela ineffkacia de taes providencias, ou 
pela sua má execução, devida á g rande distancia e 
á clifficulclade ele repressão elos abusos. os decretos 
reaes ( ÜRDEN A NÇAS) tinham sempre como effeito 
·cc·mplicar .mais a. situação da raça vencida. A pesar 
das ordens emanadas cont inuamente de :rviadrid, 1 

cs j)roprios vice-reis andavam com ·encidos de que 
cc rrespcndiam aos desej os da metropole esforçan
do-se pe r destrui·r tudo que tinha de viril a raça 
ameri-cana. - De modo que emquanto pelo. R EPAR

TIJ\ÜENTO suppunha o governe hespanhol evitar as 
exacções a que dava lugar o commercio com ?s 
mi~e i'CS Índios. na execução a medida produzia 
ainda maiores males elo que os da situação que se 
queria -remediar. 

7. N cs pdncipios. parece qu e effecti vame1~tc 
cs -excessos f oram um tanto attenuados; mas nao 
demc,r_ou que o REPARTI MIEN TO degenerasse .el~1 

r ecurso -e pretexto ele tyrannicas e vergonh·Jsas mt-
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qu~clacles . Os índios passaram log o ~ ser .ma1~ ex
pl c raclcs elo que anterit rm ente. Obnga vam-n o~ a 
ccmprar por preços exorbitantes generos d~teno
raclc .s . ani maes doentes e moribundos. P or fm1 , re
CJtt intavam as explorações: faziam os índios com
J ~ rar bjectos de luxo. taes c mo lenços e meias de 
~da (quando os infelizes a nda \·am descalços!) 
11a val has ( quando os homens eram imberbes!) 
cculcs. anneis. etc· "Para completar a obra. diz um 
hi. tcr iaclor. os padres, al ifts ainda os melhores"ami~ 
gcs cem quem contavam. lhes iam arrancando ·o 
pouco que lhes deixava a i nsa<.: ia v e! ganancia elos 
a,·entureircs. ele el e os ,-i ce-r eis até .o ínf imo 
-funccionario real. " 

~L [ ' ass im que até cs principias do sect.tlo 
pé.L ~ <:dc . em todos os pontos da America occidental, 
onde a raça ameri cana se achava num estado muito 
mais notavel ele progresso, a tarefa elos v ice-reis foi 
quasi que sómente cuidar de conter e punir as re
belliões desesperadas que por toda parte explodiam. 
Cremes benLque o heroismo incomparavel ela raça 
c nqui stacla. durante tres longos seculos de dôr, ha 
ele da r ainda a algum genio f uturo cs fundamentos 
mais bellos para a vasta construcção ela epopéa 
americana. cuj os lances estranhos já figuram es
! )~:ll:sos nas chronicas e nas lendas, como immensas 
nebu lcsas que vão gerar mundos. Nessa epopéa 
hãc ele -entrar tambem os mestiços, em cujo sangue 
se transmittia, por assim dizer, o oclio elo conquis
tado cont ra o conquistador. 

é. 'Esta situação, caracterizada, com~ acaba
mcs de vêr , pela revolta elo indígena contra cs des
varios da força, era g·eral nas costas ch ::?acifi.::.J, 
scbretuclo. 1\!Iesmo, entretanto, no lado oriental, 
onde as tribus errantes estavam muito inferiores . ' ainda assim havia symptomas da gerq.l aversão, si 
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O
bem que _menos c_oncretizados em factos ele valor. 

· s propnos·mesttços ela America oriental 
- • · · • c c parece 

que nao tmham subsistente o esj)irito Otl · 

· , o sentt-

men~c de raça,_ tanto que a parte que tomaram nos 

mcv1mentos contra a met ropole é insio·nifica t 

1\tf · I 1 I · . . .. t:. cne . 
·.·· as c o ac o occtclental, mestiços e mcltgenas puros 

í c1_'am sem1~re os element?s ma is . formiclaveis que 

te,. e peJa_ f_1 ente a tyran111a colomal. Em todas as 

g~rancles ll1Juncções uu e se impunham á metropole 

figUltr'lvam un s e -outrJ s. cabendo me m~) dizer-se 

q:1e a America ~onquistacla por sua vez conqui _ 

tara a Europa. libertando-. e el os reis e fi cando com · 

a herança. que lhe poucle deixar o velho mundo. -

:Mas. narremos agora. 

C. \ PlT1..' LO XX X I 

3. Estabelecimento da ad111in istração na A 111 e-vica. 

b) - . Co!onias de 1-fespanha.- JV!exico 

( cmt t inuacdo ) 

1. Tínhamos cleixaclo. no capitulo XX, C ; rtez 

d ominando o vasto imperio el o ::vrexico e os paizes 

vizinhos. Si. bem que org ulh oso de suas conquistas, 

·o celebre aventureiro não ce deixou deslumbrar peJa 

glcria de h a ver accr·escentaclo de · tão ricas posses

sões o imperio colonial ela Hespanha. Apressou-se 

a dar noticia ·cletálhaela ele seus :feitos directamente 

a Carlos-Quinto e começou. sem perda ele tempo, a 

c rganizar por si mesmo a administração e a pro

seguir no reconhecimento e exploração do· conti

nente. tanto para o norte como para o sul do lV1e

xico. A tarefa era gigantesca. pois que não se tra

t·ava de assentar instituições novas sobre um povo 

que pudesse ser pela força unicamente dirigido, 

como podia fazer-se na America selvagem; mas 
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sim quasi .que ele reconstruir uma so_ci eclade, que os 

choques ela conquista haviam clernuclo, sem com

tudo h a verem cancellaclo no coração ela raça sub

jugada o sentimento ele nacionalidade, o amor ás 

institi.liçõcs ele truiclas, á s crenças e a os costumes 

pr prio ·. mais resistentes por certo elo que todas 

as c .n ·t rucções poli ticas. . 
2. , Stm desconh ecer s PTancles defeitos, e 

mesmo os erres ~ sobretudo as iniquiclaeles do con

quistador. a histüria tem ele ·fa zer justiça cao seu 

gcnio. á act iviclade que desenvolveu na nova phas€· 

em que entra ram os neo·ocios com que tinha de 

av ir-se . it f irmc.:za ele animo e á decisão prompta 

cem que attencleu ás necessidades que se ·creavam. 

O primeiro cuidado ele Cortez. assim que se viu se

nb c r elo 2\tlex ico ( 1524) f oi reeclificar a cidade 

( T cnochtd/a 11 elos i\ilexicanos) levantando pala

cio ·. construindo ruas e. praças á européa, e tratan-: 

el o de remediar os males materiaes que a devastação 

ela conquista havia produzido. Organizou a policia, 

as j u tiças, a administração local (á moda da. Hes

panha) e por intermeclio de agentes seus estenclen- · 

elo pelas demais cidades elo 1\llexico os beneficios 

que realizava na capital. Foi adiante: fundou hos

pitaes. -estabeleceu manufacturas, favoreceu o des

envolvi mento ela i.nelustria agrícola e ela pastoril. 

Procurou attrahir immig rantes hespalihoes dos já 
estabelec idos nas Antilhas e conseguiu ele seus 

soldados que mandassem vir da Hespati.ha as res
pectivas famílias: . 

3 ., Pediu Cortez a Carlos-Quinto que lhe en

viasse missionarics. mas homens s imples e intelli

g ente_s. capazes ele auxiliai-c. Não crctiz que viessem 

aclvcgaelos. para evitar àssim "é1ue se iri.trocluzisse 

na _colcnia c- esp i rito_ de chi·cana e ele intriga". Ex

clum tambem os mecltcos, porque entendia que estes, 

l. 
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11ão conh~cendo as molestias do paiz, fari am maio
res soffnmentos tentando alliviar os indigenas.
Parece que C01·tez chegou mesmo á impruclencia de 
revelar. pelo me~1os umas certas velleidacles que 
deram lego motivos para as suspeitas que fôram 
ca~1 ~ a do seu cles_valimento_ perante o rei e a côrte; 
pc1s. no seu ~f-an c! ~ <:_rgan Jzar, fo i· até á cunhagem 
cl~. mcedas e a fun~!Jça? ele canhões. - O que é 

. digno de referenc1a a meia é o estabelecimento ela 
impreiiisa no lVf.exico. mandando vir opera rias ela 
I-:Iespanha e fazend o publicar em revi ta a chronica 
dos successos que se hav iam passado. uma noticia 
minuciosa dos paizes submetticlo . e levando des t'
arte até á côrte o echo do reclamos mai ~ instan tes 
da colonia. 

4. Cc rtez fazia tudo isto no meio ele revoltas 
continuas elos mexicanos, trava ndo em cli ver os 
pontos elo paiz verdadeiras campanhas para fazer 
valer a sua· autoridade. A lém ele taes emba raços. os 
proprios com panheiros ele Cor tez ( uns, invejosos 
elo seu mando, out ro s. despeitados com a· opposição 

·que fazia o conqui stador a seus excessos) procura
vam por tcclos os modos complkar a situação dos 
ne.o·ocic s, e iam até 1VIadricl. onde moviam intrigas 
e crea vam prevenções ele toda o rdem contra ó do
minador elo lVIexico. Sem da r o uvidos ás machina-

. cões, e n.tretanto, ia Cortez executando os seus pro
jectos. convencido de que prestava os melhores ser
~ri ços á sua patria, e mais ainda de que na côrte não 
encontrariam echo as perfídias de seus inimigos. · 
EnP·anava-se porém, confiando demais ·em seu 
pre~tigio, e e~perando por uma jt~ st i~a que já tinha 
illucliclo o proprio Colombo. Os mt_n_gantes ~onse
gni ram gerar clesconfianç~s no ~sp1nto da corte, .e 
pc uco tempo depois que tmha s1do nomeado capl
tãc-general ela N ova-I-Iespanha, · viu com surpresa 
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dolorosa cassados os seus títulos e a~ltoridade, 
sendo P cnce ele Leon incumbido ele exammar-lhe a 
conclucta. . . . 5. Ponce de Leon, si bem que não t1vesse 11111-
tado a Bobacl illa , fez com que o ex-capitão-general 
par li se para a I-:Tespanba ( 1528) a justif ica r-se 
perante o propr io r ei. E' ele crêr mesmo que o pr~
prio Cortez fosse o prim eiro a r eclamar e~se cll
reito, cer to ele que a sua presença em Niadnd mu
daria os sentimentos ela côr te. ala rmada c~ntra a 
sua pessoa . Effectivamente, o famoso conquistador 
f ·i cumulado de honras, e seus actos t iveram plena 
approYação. enclo além d isso c_onfirmaclos os seus 
titules .. Ainda uma vez. porém. se illuclira, pois que, 
não bstante as di tincções que r ecebera em 1\!Ia
cl ricl . a prm·iclcncias geraes e effecti:vas que ha
\"i<l m sido tomadas sobre a administração da N ova
H e panha privavam a Cortez ela maior parte de · 
sua auto!·iclade. Apesar ele desgostoso voltou ao 
1\!Iexicc . e sem a rrefecer no seu afan, continuava a 
descobrir e explora r novas regiões para o norte, 
na Çalif ornia, havendo já anteriormente destacado 
para o sul o seu valente off icial Pedro Alvarado. 

6. Achava-se Cortez preoccupado com a diffi
cil tarefa ele submetter as povoações ela California 
e outras elos paizes v izinhos, quando teve noticia 
ele haver chegad o ao 1\1exico D. A ntonio de Nien
doza, .ele f?-cto 1 o v ice-rei daquella parte dos domí
nios ele Hespanha· Isto sig nificava que Cortez era 
ele todo posto de lado pelo governo da metr-opole, 
pois tinha ele ficar c:>peranclo como um preposto elo 
vice-rei. Amargt~rado e desillucliclo, resolveu então 
Cortez voltar para a Hespanha definitivamente. 
Em Madrid, entretaii.to, parece que lhe renasceram 
as esperanças, ou pelo menos teve ainda velleidacles 
de vêr-se ele novo amparado no animo do seu so-
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berano; mas, como já se disse. um incidente 
110 q_ual ainda uma vez revelou o seu caracter ~ucla

cwso, acabou por. perclel-o ele todo. ( 1) 
7. D. Antomo de .Meneloza foi um adminis

trador con~ci~ncioso e digno. O seu principal em
penh_o c?ns1stll1· em r ecommendar-se á sympathia 
dos mcllgenas, procurando vencei-os pela ·benio·ni
dade, sem deixar ele fazer cumprir com firm~za, · 
tanto quanto era possível , as ordens elo governo ele 
.Madri@, A pesar do seu espírito ele t olerancia, en
tretanto, teve ele assisti r á cont inuação elas selvao·e-

- b rias que, em nome da :fé, desde começo e pratica ra 
com a r elig ião elos povo vencidos. não só no derro
camento dos templos ( teoca!h ) como na eliminação 
ele todos os sacerdotes aztekas. N o extermínio elas 
barbaras e sanguinarias praticas elo cul to mexica-. . . . . . . no, os propnos 111ISSJonanos v1am a pnme1ra ne-
cessidade ela colonia, e os ma is piedosos me mo re
conheciam que toda a obra a :fazer-se no Mexico 
deveria asserítar sobre o desappa recimento com
pleto, ainda que pela f orça, elo antigo cul to do paiz. 

8. Ao mesmo tempo que se destruía tudo que 
pudesse recorda r a religião banida, cuida va.,.se de 
propagar o catholicismo. A instancias elo celebre 
franciscano Sahagun, o vice-rei Mendoza creou 
logo um grande collegio para instrucção elos jo
vens índios. E ste padre Sa:hagun (2) foi compa
nheiro de Las Casas, e emulo elo grande apostolo 
nos serviços que prestou á civilização historica elo 
N ovo-1\IIundo. Sahagun instruiu · mais de cem m e
xicanos, e por todo o paiz ia destacanc!o estes dis
cipulos. como missionarios ( 3) incumb1clos ele pre-

( 1) Passou os seus ultimos dias ob~<;.uro ·~ desdenhado pela côrte. 
vindo a fallecer em 1547 . . . . R 'b ·. 

(2) Nome pelo qual ficou conhecido o padr e Bernm dmo 1 cna · 
(3) I s to antes mes mo do concilio provincial de 1585 (o . ae_g undo 

celebrado no Mexico). E s te concilio deliberou que fossem os md1genas 
ndmittidos ás ordens sacras. 
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gar a nova fé entre os irmãos. A ?br_a dos padres encontra v a no Niexico as mesmas c!Ifftculclacles 9ue a embaraçavam em todos os ponto da A menca, sendo sen~pre a mais penosa dessas clifficulclacles a cobiça cruel elos colonos, A li , como aconteceu tambem -na America lusitana, a autoridade ecclesiastica teve que entra r em conf licto alg umas vezes com a elos vice-reis. 
9. D . A ntonio ele l\Jencloza fo i substituído por V elasco. O 2° vice-rei. ba vendo encontrado o .1\IIex ico em paz relativa, t ratou ele acti v a r as exploraçõe . animando alg un aventureiros a completar o reconhecimento elas r egiões que f ica \·am ao norte, sobretudo ela Cali fo rnia, a respeito ela qual corriam lendas e phantasticas narrativas que incendiam as imaginações. E ntre as diversas que tomaram aquelle rumo, teve resultados mais positivQS a expedição ele que f oi chefe um Francisco Ybarra. Este, não só reconheceu e explorou grandes zonas ao longo ela costa, como f unclou ·algumas povoações em que estabeleceu hespanhoes e inclios Jél convertidos. Parece, entretanto, que taes feitorias f oram mal succedidas, e que só mais tarde a tenacidade d os jesuítas é que devia lançar ali .os fundamentos ele colonias dura veis, como veremos. 

CAPITULO XXXII 

4· Estabelechnento da ad11únütração na America. - c) C olonias de H espanhci. !11 e~-rho 
(conclusão) 

1

1 · ~mquant~ se faziam taes serviÇos ·ao norte ~lo ~extc?, ~edi? Ah~arado conquistava o rico .e 1mpm tant1ss1mo 1111peno de Utatla . 1 
r . 

c n, ao su na 'asta zona que comprehendia toda a reo·t·a~o 1' ' .t . 
• 

c o 1n11 ro-



phe com.? Yucatan até o isth.mo. Apesa r ele toda a 
sua h§lbllt~ade e 1~rudenc ia, A I varado · teve que en
f renta1_- all com ce1·ca. segundo a lguns. de 230.000 
guerre!ros, e dispondo contra essa formiclavel :força 
numenca apenas ele umas poucas peças ele canhão 
e algumas t.entenas ele sc lclaclos . ( 1) E m toda 
parte do pa1z encontrava Alvaraclo uma res·isteilcía 
desespe1·ada. E ra tal o f urc·r com que se defendiam 
os naturaes de Guatimala . que muitos. na violencia / 
da pr-leja. procuravam agarrar a cauda el os cavallos 
para derriba r o anima l c o cave1 ll eiro. Um<1. cca
s ião, o proprio A lva raclo te\·e qu tra\·a r. com o rei 
dos Q uicha . T ucum-Umam, t remendo ccmbatc 
singular, em que cle\·eu a . a lvaçãu ta l vez a um ele 
seus prepostos. 

2. Ao cabo ele uma o·ueua em t reo·uas, a 
victoria alca nçada pelos hespanhoe no dia 14 c! ~ 

Maio ele 1524 poz f im á revolta geral. e cl etcrl1li
nou a submi ssão el os heroicos .f ilhos el e Utlatan. 
Durante ·longos annos. porém . não cessaram elles 
de protestar, ele tempos a tempos, contra a ex
tor.são de sua indepenclencia e liberdade. - Até 
1527, o Guatimala const ituía um governo gera l 
inteiramente e immediatamente subordinado á 
vice-realeza do lVIexico. Suj eitos· ao governador 
elo Guatimala. havia g o,·crnadcres p rovinciaes, 
com o os d e Nicaragua, ele S . Salvador , elo 1-I ondu
ras. A 18 de Dezembro de 1527 r·ecebe A lvarado 
o titulo de capitão-general . A cidade de Valla
clolid ele Com áyagua f ôra a principio a séde do 
g overno . . Em 1542 f oi cr eacla m:1a A U DIENCTA e 
p}·.eferiu-s·e, por mais central, a ctdade de Graças
a-Dias para capitál . Em 1555 fo i o governo da 

(1) Contava A lvarndo 300 ·in fnntes hespanhoes, 

200 ·~lnscah, no~. 100 m ex icanos c .J cnnhõc;s . 

135 cavalleiros, 
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capitania tran sferido P.ara Guatimala, e depois 
para Panamá. 

3. Dessa época até fins elo secul o XVII, o 
que caracteri za a existencia politica desta l~art.e 
c1 s c1 minios hespanhoes são as lutas com os mdt
genas e as rixas porf iadas entre os gov~rnadores 
da cl i.versas províncias. cont ra os quaes tmha sem
pre que correr a au toridade dos vice.-reis elo r..tie
::-;: ico, onde afinal primeiro se normalizaram , rela
ti\·amente . a polí tica e a administração, J á11 em 
meiaclos elo eculo XVII, Clavigero ( 1) apresenta 
a cap ital m e::-;: icana como uma g rande e rica ci
dade. T h mas Gage e Gemelli Careri fazem tam
bem a clescri pção clella com enthusiasmo. - P or 
es e tempo. já era tão rigoroso e oppressivo o re
gimen que os vice-r eis impunham, em toda parte, 
que os proprios mestiços já não cccultavam a sua 
ant i pa~h ia aos hespanhoes puros ( capetones) que 
cs tratavam com orgulho e menospreço. Até aos 
pad res missionarios custava supportar a arclideza 
e ganancia elas autoridades. 

4. Em 1624. chegou a da.r-se luta entre o 
arcebispo Alonso ele Zerna e o vice-r ei marquez de 
Gelvez. O mc-tivo dessa contenda f oi a ener()'ia ;::, com que o prelado combatia as vergonhosas es-
pectJiações elo vice-rei. Gelvez levou a sua irrita
ç~o ao ponto ele fazer prender o a rcebispo e en
vtal-o para a Hespanha. 1\!Ias o povo, que apoiava 
a Alcnso ele Zerna, protestou violentamente, che
g~nclo mesmo a tacar o palacio elo governo. Pócle-se 
cl~z~ 1: que era uma revolta unanime de americanos 
( mcl.tgenas e mestiços) contra a im.pieclade e a fi
lautta ela lug ubre tyrannia que era exercida erri 
nem e ela I-Iespanha. Gelvez t eve · comsigo apenas 

(1) " Storin antiqun <lei Messico", 4 vols . 
HISTORIA DA AMERICA 

!O 
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uns quantos capetones que ainda esperavam a reno
~;ação do seu valim<:;nto. l\1as eram taes a aversão 
e a resistencia formal que a sua política trefeo·a e 
iníqua havia provocado, que, havendo a côrt~ ele 
l\1.adrid incumbido um novo vice-rei de .restabele
cer _a ordem pu_nindo ?s culpados. d_eclarou e te que 
a nmguem podta pumr, porque tena ele punir toda 
a população clo. l\1exico. 

5. Taes manifes'tações _1 a eram irrecusaveis 
symlt.,tomas ela competição def init iva em que iam 
ficar no N ovo- lVIunclo o velho espírito eui·opeu e 0 
espírito novo que ia assig nalar toda a existencia 
social neste hemispherio da terra· - A não serem 

1 essas manifestações que se repet iam. al iás em toda 
a America e sem arrefecimento, ante cada vez 
mais violentas. ele cada desastr·e como que haurindo 
coragens heroj.cas para prova~ mais tr emendas -
nada ele importancia extraorclinaria occorreu no 
lVIexico até o ultimo quartel elo seculo XVII. -
Em 1680. as costas ori entaes começaram a ser vi
sitadas pelos flibu steiros, cuj a auclacia tornou-se o 
flagello elas numerosas feit orias ela ·A merica, da 
Africa e ela Asia. Navios armados na E uropa, com 
apoio elos reis mui tas vezes, cruzavam os mares, 
atacando cidades quasi sempre indefesas, e impon
do ás populações pesados encargos como condição 
de resgate. E isto, quando as expedições não eram 
fei.tas propriamente poi· conta elas côrtes e não to
mavam p0$S·e elas colonias vencidas. 

6. Ataques de tal natureza soffreram quasi 
todas as colonias ameri-canas, sobretudo nas epocas 
em que as respectivas metropoles estavam em 
guerra com' alguma potcncia maritima. Em 1683/ 
dois hollanclezes ·e um f rancez ( Grammont) a 
frente de 1. 200 homens de desembarque. entram á 
noite no •porto de Vera~Cruz. Os mexicanos, nãu 
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obstante surprehenclidos, offerecem uma r~sisten-
. cia tenaz. Um elos chefes hollanclezes, por em, h~
vendo-se apoderado da unica for taleza que _defenclta 
o porto, dirige d 'ali os canhões contra a ctclacle, ao 
mesmo tempo que operando desembat:que ele gente, 
ataca v a por terra a guarnição da pr~ça . D~u-se 
cntáo uma verdadeira carnif icina , e afmal a c1clade 
teve ele entregar-se. Mas os flibusteiros limitaram
se a recolher as riquezas que lhes f oi possível apa
nhar e se retiraram. Doi . annos depois, o n~smo 
Grammont voltou ás costas do lVIexico e tomou 
Campeche, pilhando-a e incendiando-a ao aban
donai-a. 

7. P or esse tempo ( f ins do secttlo X\ 11) os J e ui tas realizavam na costa occidental do l\!I exico 
a conquista pacifica e a colonização que os vice
reis não h a viam conseguido com a audacia estre
pitosa dos aventureiros. Os padres fundaram em 
toda a península da California numerosas ·J:e
d:ncções; e muitos cielles embrenharam-se pelos pai
zes inhospitos do norte, a vi dos ele pôr a provas a 
coragem e a fé que na aln1a daquelles homens va
liam mais do que os exerci-tos de conquistadores. O 
vice-rei e o proprio governo de lVIadrid julgaram 
tão importantes os serviços prestados n 'aquella 
zona pelos J esui tas, que não trepidaram em- conf e
rir-lhes uma autoridade quasi sem limites, pondo 
sob as ordens do Provincial os administradores 
ClVlS. 

8. Encerrando ·esta lição, accentuemos o es
tado :geral do . 11exico e elo Guatimala até os fins 
elo ~eculo XVIII. Todos os incidentes. que ficariam 
melhor collocados numa his·toria particular lio·an _ 
se pe~a alta signifi:ação que a.presentan~ ele 'ac~;rd~ 
un~1:m1e ele amencanos contra a permanencia da 
pohtlca hespanhola. E é de justiça que reconheça-
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mos a.o 1\!Iexico o merito excepcional de haver con
substanciado nos grandes lances ela sua historia . a · 
assignalacla tenclencia que veio a caracterizar a 
viela de todas as colonias elo N ovo-Mundo, e que se 
accentuou profundamente nas nacionalidades que , 
se constituira'm. Parece mesmo que o inexceclive! 

· ardor patriotico de que, na inc0mparavel epopéa 
ela emancipação, deram provas os grande heroes 
mexicanos, eleve ser attribuiclo á estranha violencia 
e á feroz ·crueldade com que naquella terra entra- · 
ram o mosquete e a· espada impiedosa elo con-
quistadores. · 

9. Uma outra circunstancia que dá te temu
nho i1' recusavel elos motivos que gera ram a icl éa li
bertadora, e impelliram os americanos do .l\!Iexico 
a concret1zar, como afinal em todos o outro pon
tos se fez, numa injuncção sobera na . os im pulsos 
que, desde principio, haviam animado a nova :famí
lia humana que nascia para a hi storia - é por 
certo o factO bem significativo ele que entre os 
chefes gloriosos que capitanearam os movimentos. 
ela emancipação, figuram , ao lado elas t r es raças 
que se insurgiram confraternizadas, muitos padres 
que disputavam o novo marty rio, ·e que, por assim 
dizer, offereciam á patria sonhada o concurso ela 

I • 

piedade christã, como si a guerra ela inclepenclenc1a 
fôra uma guer.ra, santa, feita, em nome .do ideal 
qüe surgia alliando todo um mundo, ás phalanges 
ela tyránnia. 

CAPITULO XXXIII 

S.Estabeleâmento da adm-inistração na Amen:ca.
d) C olonias de H espanJw. - Nova Granada 

1. Entre a vice-realeza elo ]\![ex i co (na qual se 
comprehendia, além da de Havana, a capitania de 

,. 
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Guatimala) e a elo Perú, havia um v3:stc_ e riqtlissi
mo ·paiz que eles elos primeiros tempos t111~1a attra
hiclo a attenção elos numerosos aventureiros que 
procuravam o Novo-Mundo. O proprio Colom_bo 
cheo·ára a conhecer grande parte da costa; e a pnn-o . 
cipio. deu-se a todo o paiz o nome ele Terra-Fu-me_. 
Desde 1528. com o intuito ele an imar a colonização 
desse extenso terri torio, Carlos Q uinto o havia en
t regue á activiclacle ele uma rica fam ília ele argen
tarios ele Augsburgo (a família vVelser) . .Esses 
aventurei ros. em vez de col onizar, cuidaram ele 
aufe rir ela exploração elo paiz os maiores proveitos 
immecliatos; e nesse afan, f oram com os indígena~ 
ele uma barbaridade inimagina vel. A côrte ele Ma
drid havia permi tt iclo vender como escravos os ín
dios anthropophagos : e tanto bastou para que a 
a vicl ez desentranhada cl'aquelles negociantes vis
sem por tecla parte comeclores ele carne humana, e 
portanto índios a escravizar. 

2. Foi assim que os processos usados no inte
ri or c!~ Africa pelos traficantes de h omens negros 
ti\ieràm na A merica um requinte ele perversidade 
qüe nos parece inconcebível. Os niiseros indígenas 
eram conduzidos em longas f ilas, presos por cordas 
pelo pescoço e ainda carregados ele farelos. Si al
gum dos infelizes acloecia ou cansava, para se 
poupar~_m o trabalho de desatai-o ela fila, corta
vam-lhe a cabeça, fazendo escapar o resto do pes
coço. Estes vVelser exploraram a Terra-Firme até 
1555, em vez ele cuidarem elo povoamento do paiz 
por europeus, ccmo desejava a côrte ele Madrid. 
E t~ão ob~tante a intercessão solicita elos missio
nanos, _alem ele haverem descurado inteiramente 
os serviços ele que se tinham ilJ.cumbido . , massa~ 
cravam hornvelmente as populações indig,enas, 
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provocando ali tambem animadversão geral con
tra os conquistadores. 

. 3. A provü1eia ele Calamary fôra doada a 
D .. Pedro ele Hereclia, e e te: parece que mai a 
seno tomou a tarefa ele coloni zar o paiz. I-{ereclia 
fundou sobre uma ilha. na embocadura el o rio 
lVIagclalena. a cidade ele Car thagena. Era tão rico 
em metaes o paiz. que só o quinto ele ouro puro 
em poucos annos remett iclo para Madrid subiu á 
fabu~sa cifra ele 20.000 quin taes! A lém disso a . . ' 
nqueza ·extracti v a. e logo a agrícola tornaram- e 
importantíssimas, e por tanto, Carthagena fl o
r esceu rapidamente, e começou logo a provocar a 
cobiça ele aventureiros inimigos ela Hespanha. 
N os fins d o seculo XVI já Carthagena era uma 
cidade muito conhec ida pelo seu grande commer
cio (·pois tornou-se o entreposto da Terra-Firme 
com a Hespanha ) e sobretudo pela fa ma ele suas 
extraorclinarias riquezas. 

4. Em 1583, um marinheiro inglez (Francis 
Drake) que concebera di o ele morte contra os 
hespanhoes, constituiu-se em flagell o elas posses
sões ela I-Iespanha. devastando as costas occ_iclen
taes ela America até a California, pilhando outras 
cidades marítimas da ·banda oriental. Carthagena 
não resistiu a seu ataque, e f oi obrigada a entre
gar-lhe grandes som mas em ollro e faz.endas. 
l\lfais tarde foi .ainda victima de outros p1ratas. 
Tudo isto fez com que os prepostos do governo ela 
I-Iespanha concentrassem seus esforços nas obras 
de defesa elo portá. - Emquanto Heredia traba
lhava no desenvolvimento de Carthagena, uma 
grande expedição se preparava para explorar a 
par.te occidental do territorio, onde l~ndas .corren
tes indicavam a €xistencia ele inestJmave1s the
som·os. 
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5. F oi incumbido ele dirigir essa expedição 
G nzalve X imenes de Quesacla. O pad re Las Ca
sas e mais tres outros mi ssionarios acompanha
ram os aventureiros. Ao cabo ele muitos mezes ele 
trabalhosa viagem, chegou a expedição ás terras 
ele ·b ogot~t. O príncipe desse reino acolheu os hes
panhccs com muita cordura, mas logo comprehen
cleu que ia ser victima da perfídia e crueldade elos 
invasores. e tel-o -ia combatido si não fôra a in
tervençã; ele Las Casa , cuj o nome em ~celas 
é.HJ Uella ~··eg i ões era ouvido com veneração. As 
riquezas immensas que ali encontraram procluzi
ra;ll n animo dos hespanhoes um deslumbra
mento que não se ele creve. 

ta. ::'das . o que mai s surprehencleu os aventu
reiro f oi a civili zação que ali encontraram. seme
lhante á elo Mexicc. O soberano ele Bogotá vivja 
cercado el e uma côrte sumptuosa. O reino tinha 
uma hi ste ri a. A tradição popular guardava lem
brança ela origem elas instituições. Numerosos 
templos e palacios attestavam. pela sua fascinante 
riqueza e luxo, o adiantamento elas artes. Nos 
har e.ns do soberano, havia cêrca ele 300 mulheres, 
e IY' g rande templo as Vestaes cuidavam elo culto 
ele fcgo. O que horrorizou a piedade elos missiona
rics f oi o que no Mexico já os havia confrangido: 
o sacrifício elos innccentes. 

7. De Bogotá ainda os hespanhoes avança
ram para ]oeste. desthronanclo os princi·pes incli
genas e massacrando as populações. Foram até 0 
reino de Tunca, e á cidade santa ele Soo-omosco 
n~ etropole religiosa elo reino de Bogotá, e 

0
onde ha~ 

v1a un: templo ele estructura maravilhosa e aclmi
ravel sobretudo como verdadeiro monume11t . 1 · 

1 I .. 
1
. o ca 

are 1eo ogJa me Igena, e pela grande somma ele. ri-
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quezas nelle reuni_clas. Esse t empJ ,~ infel izm ente ... 
?.Ll qu~m sabe, fehzmente :foi dest ruido por um 
mcendJO ·. · · com o s i o deu tutelar ::bqu~lb t r i t~ 
gente qmzess~ poupar-lhe ao coração algu m es
pectacL~lo ma1s dolo roso elo que aquelle com que lhe fena os olhos . 

8. Esta expedição voltou carreg·acla ·de ouro. 
mas tendo ele so:ff rer longas e peno a vicissitudes 
nas montanhas e em luta incessante com o índios. 
~eu-se logo noticia ele tudo para 1\!I aclricl. e o 

governo h espanhol cuidou solicitamente ele I:eo·u
lar.izai· os neg ocia s ela colonia, constituindo bali 
uma nova vice-r ea leza com a clencminação ele 
N e va-Granada. A principio. as autoridades resi
cl_iram em Cantli.agena. e da li se transferi u a ca-

. pita! para a antiga cidade de Bog otá . reconstruída 
cem o nome ele Santa-Fé ( 1537) . ?\!(ais tarde, 
creou-se uma capitania g eral ao nordeste da va ta 
reg ião, com o nom e ele Caracas. tendo como ca
pital a cidade ele ig ual nome, fundada em 1567. 

9. A histeria desta parte elos domínios bes
panhoes não offerece até f ins do seculo X \ III 
auasi nada de impor-tancia ou ele inter e se para a 
histe ria el o continente: os successos reduzem-se a 
simpl·es chronicas do período colonia l. ali. como 
em tecla a America. assig nala clo pelas lutas elos 
J)cvos inclio·enas contra o despotism o elos vice-reis b . 

e el os governadores. A organização administra-
tiva foi ali a mesma elas outras possessões. O paiz~ 
de uma uberclacle ·e ele uma riqueza mineral extrn
ordinarias. tem ou grande incremento . quandq aq 
esforço elos mestiços, e dos hesr)anhoes já nascidos 
na America, juntou-se a acção elos incligenas des
cidos das m ontanhas. 
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CAPITULO XXXIV 

6. Estabeleámento ·da administração na A11terica. 

e) Colonias de H espauha. -O Perú 

1. D eixá mos, no capitulo XXIV. o Perú en

treo·uc a uma verdadeira anarchia. Pedro ele la 

Ga~ca h a via preferido deixar o eu elifficil posto, 

tomando qua i clandestinamente caminho para 

H espanha; e o governo ele lVIaclrid resolvera ,t-ntão 

nomea r vice-rei a D. _A ntonio de 1\!Iendoza ( 1) 
cc-nele de Tancl illa . L ogo ele chegada teve o novo 

,-ice-r i de abafar a 1·evolta elo mais terrível gr'...lpo 

de de ccntentes capi taneaclos por tm1 Luiz de 

Vargas . • o cabo ele alguns encontros. foram os 

rebeldes Yenciclcs e V argas. com outros cabeças, 

passado pelas armas. Este ·cond.e ele Tanelilla pa

recia ter notaveis qualidades de administrador ; e 

pelo seu espírito sereno mostrava-se sempre mais 

propenso á conciliação do que . ás . victoriás da 

f orça ma-terial. si bem que não lhe faltassem a 

firmeza ele animo. a unidade ele vistas e ele -a.cção 

inclisr)ensaveis para conduzir-se nas emergencias 

mais clifficeis. ~ sua entrada no P ·er'ú é uma . 

prova de tudo . isso ; mas infelizmente, aquelle paiz 

não pcucle gosar dos beneficios ele sua polit1ca, 

porque Tandilla falleceu logo. 

2. No meio elas cliscorclias que entre. os con

quistadores .explodiram no dia seguinte ao do 

a vassallaniento elos peruanos, a antig·a nobreza do 

paiz, a dynastia elos Incas, -o que havia em ·summa 

ele ·mais viril ~1aquel!a raça - viviam cc-mo que

brantados, fenclos ameia elo susto e do pJ.vor que 

lhes causava aquelle inesperado cataclysmo. A 

(l) O mesmo que já s:over,-,nra, 
(Mexico). 

como vice-rei, n :Novn H~spanha · 
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dignidade proverbial elos que t inham nas veias 0 sangue ele Capac, o alto val or moral elos sacerdotes e dos grandes homens ela côrte que· haviam sido poupados - .. anelavam succumbinclo no meio "daquellas tremendas conflagrações em que estrondava o genio s ini stro· abatido sobre aquella pati·ia infeliz. Não f osse o desvairamento, o verdadeiro estupor em que ficaram os peruanos, e •em mais ele uma conjunctura poderiam te r- e aproveitado da sua f0 rça numerica para exterminar em uma hora os s_eus inimigos. e escarm entai-os para sempre. O an:imc sereno, os intuitos . ele congraçamento do vice-rei Tai]dilla, tinham gerado esperança no coração claquella gente. ao m enos para confiar numa justiça que fosse até a tolera ncia ele permittir aos filhos e verdadeiros senh ores elo paiz a fo rtuna de vive r .t rancjuillos e Pe peitados. 1\tlas a morte ele vice-rei e sua substituição por D. H ur. tado ~el e J'l'lendGza. marquez ele Caiíete, clesill udiu de tecla os peruanos . 
. 3. Resignaclcs, pcr tanto, procuraram, a maic r parte elelles. affazer-se submissamente á triste condição que lh es impunha a sor te; mas, - um grande numero dos mais altivos e r e,neis retiraram-se para as montanhas, num exílio espontaneo. como si f ossem ele novo pedir á natureza inclemente das selvas o carinho da féra , mai s supportav·el talvez que a fereza elos h omens. T odo o interior, para o oriente ela . Corclilhejra, foi assim innúndaclo por legiões de fugitivos, que iari1 nos alcantis, e no recesso das florestas esconder a :ma cc lera santa, suH.ocar os seus odios bradant•es contra o flagello que os atormentava. Logo· depois · . da chegada d o marquez de Cafíete, o ultimo des.cenclente e l·egitimo herdeiro dos Incas, SairiTupac, com a alma cheia de magoas, . como um 
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precito que parte para o degredo, com o um bem

aventurado qtl e perdia o seu pa raí so, rd ira_-se 

. tambem para as alturas ele V illa-Pampa. segurdo 

ele numerosos fie is. 

4. A li viveu durante muitos annos. inaccessi

vel aos olhares e ás mãos ela perfídia, p referindo 

gem er lJem lono·e claquelles novos senhores que 

mandavam agora na patria, e que . só tinham ou

\·iclos para os tumul tos e o est·ertor elos massacres. 

Em tom o elo príncipe des-olado, foram-se r e..""'.min

clo muitas elas antigas famílias nqbres, g uerreiros 

e acerclotes. As montanhas onde v ivia Sairi fo

ram a sim tornando-se valhacouto ele todos os mí

seros per eguiclos. Quem sabe lá quantas vezes 

passcu pelo coração claquelles exilados elo destino 

a esperança el e vir ainda a ter em V illa-Pampa a 

re urreição ela patl·ia morta! 1\!Ias af inal, Sairi

Tupac teve a fo rtuna ele mon ;er sem sahir dos 

Aneles ; e os peruanos que ali viviam continuaram 

f ieis a acompanhar na dura sorte o irmão ele 

Sai ri e out ros memb!·.o~ cl~ }~p1_ilia d o ;3ol. - Ao 

marquez ele Cafíete sHbstitmq Di,ego ele Cuniga, 

cuj o governo não teve" importancià alguma . . o 
mesmo se póde dizer elos vice-reis que se · segui- . 

ram, Canbe ele Nieva e Garcia ele Castro. Em re

gra, estes homens vinham á America apenas com 

o intuito ele fazer f o-rtuna, e essa preoccupação 

quasi nunca lhes deixava calma e Jazeres para 

emprehenclertfm coisa alguma que pÚdesse apro

veitar a um paiz que nada lhes merecia. O vice-rei 

Francisco ele T oleclo, que succecleu a G~rcia ele 

Cast1~o. t?rnou-se o typo mais perf,ei.to elo tyranno 

colo111al ; e os successos que assio·nalam 0 . o seu. 
ommoso governo merecem uma fiel e minüciosa 

rd e1·encia. 
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5 .. Aconteceu que desde que Sairi se retirara para. Vllla-Pampa começaram a correr entre os clommaclores elo Perú boatos, ele quando em 
q.uanclo, de que o Inca ali gosava as suas colossaes nque~as. Com taes boatos, ás vezes. anelavam suspe~tas de que .Sairi esperava reunir poderoso 
exercito para cahtr sobre os hespanhoes .e restau
rar. o thron~ elos Incas. As clua ve r ões eram 
mmto propnas para inquietar o animo ci s clomi
nado;;es. Já por di ve rsas vezes h a via- e me mo 
pensado ·em organizar expedições para ir a V illa
Pampa ; mas no Perú a inda havia muito thesouro 
a recolher sem canseira ; e os vice-reis nunca ti
nham socego. para pensar no caso. A F rancisco ele 
T oledo estava r eSJervacla a tarefa ele clesassombrar 
ele todo os hespanhoe daquelle espantalho. . . ou 
ele concluir a obra elos Pizarro, reclamando algu
ma cousa que ainda r estasse em poder dos inclige-

. nas e a que a civilização tivesse direitos ... Come
çou o vice-rei T oledo enviando a Tupac-Amaru, 
irmão ·do faJleciclo Sairi, uns re:missarios. a convi
dal-o para volver com todos os seus á viela pacif ica 
de Cuzco, offerecendo-Jhes toclas as garantias d~ 
segurança e bem-estar. Amaru não poucle, á vista 
mesmo elos emissarios, dissimular as desconfian
ças que lhe inspirava semelhante convite, e ele ~c
corclo com seus vassallos respondeu a Toleclo com m~1a formal e absoluta recusa. Os manda.tarios do 
vioe-rei pintaram ·etitão com as -côres m~i s negras 
o ·perigo que em Villa-Pampa, ali ao lado da sobe
rania hespanhola, se estava formando com o ~s
sustador incremeúto que toma v a, de dia para cha, 
0 nucleo de guerreiros estabe-lecidos naquellas ·pa:
Tagens e sob as ordens de um chefe como Tupac~ 
Amaru, nobr-e, valoroso e ardente como todos os 
filhos de lVíanco. 
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6. De tal modo descreveram o que se pa?sava 

nas montanhas; e com tal firmeza deram testemu

nho eloS' projectos hóstis do Inca herdeiro, que o . 

vice-'rei. alarmado, declarou guerra a Amai·u; 

ccmo i o fizesse a um príncipe soberano. Esta 

guerra iniqua e covarde é certamente um dos 

succes os mais extraorclinarios elos tempos colo

niae na vice-realeza elo Perú ; e os lances que a 

illu tram, de heroismos surprehenclentes e de in

famias sem nome, dão-lhe proporções de um?.. tra

geclia ele communal que ha ele fazer sempre estreme

cer a alma humana ele piedade pelo santo direito da 

viela. A guerra aos pacificas exi lados ele V iHa

Pampa encontrou pretexto na necessidade de re

primir correrias dos incligenas, e ataques que eram 

feitcs a negociantes hespanhoes. Preparou-se uma 

fcrça de 250 homens, commancladas por um Gar

cia ele -Loyola, e fez-se invadir com estrepito as

sassino. o asylo daquelles míseros sobrevhrentes 

eles Incas e ele seus leaes companheiros de infortu-: 

nic. O que se passou ali nos sertões, no meio elas 

serranias alterosas, bem pócle s•e.r imaginado. O 

que as tímidas creaturas podiam fazer era fugir 

continuamente, de montanha para montanha, 

através ela floresta immensa, i11as não tão grande 

que excedesse a impiedade elos inimigos. Garcia de 

Loyola afinal alcançou e prc;ncleu o Inca, sua fà

milia e seus .amigos, conduzindo-os para Cuzco, 

onde fez entrada apparatosa e triumphal. 

7. Então, .começou um •processo· monstruoso 
' 

não sómente contra · o Inca e sua familia, mas 

contra todos os mestiços que podiam reclamar 

bens :x.torc!uidos _a seus pais durante o periodo 

das chscorchas. N ao se ammando a fazer perecer 

toda aquella gente, accusada de ' conspiração · , 0 

vice-rei T~ledo baniu a maior parte para 0 Chile 
. ' 
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para diversos pontos do interior e para a He.spa
nha. ( 1) "Nenhum daquelles infelizes voltou elo 
exílio - lemos algures: succumbiram to.dos ao 
desespero, _á miseria e á nostalgia." Tres f ilhos de 
Amaru (2 men.inos e 1 menina ) e mais 33 mem
bros da dynastia foram deportados para Lima, 
onde todos morreram no espaço de 2 annos. O 
Inca foi condemnaclo á morte; e a ex:ecução ele 
semelhante sentença, á qual assistiram · m~ts ele 
300.(?00 pessoas, ullulantes ele clôr , é uma elas 
scenas mais horríveis da historia ela conquista . 
Amaru, como os seus antrepassaclo , padecera o 
supplicio, alt ivo e sereno. No momento em que o 
povo inteiro, como si fôra um unico peito. Óln
çava, damante, os hespanhoes, o proprio T oledo 
que ·contemplava o sacr if ício elas janellas elo seu 
palacio, sentiram-se apavorados. Os padres pedem 
então a Amaru que faça cala r aquella gente. e o 
Inca, havendo, com um . simples gesto, imposto 
attenção, f.ez-se ele subito um silencio ele deserto! 

8. Em 16 annos de governo, Francisco ele To
ledo reuniu uma fortuna colossal, e voltou par;:t. a 
Europa can,egaclo de ouro e de riquezas sem 
conta. Suppunha eJle que na Hespanha' ia encon
trar applausos á sua conclttcta; pois o seu enipt
nho era fazer acreditar que os excessos que com
mettêra se justificavam pela necessidade ele elimi
t1é.lr compl-etamente no P.erú os elementos que P•1-· 
cl!am ameaçar o pleno domínio da Hespanha. lV[~s . 
('l11 Madrid foi recebido com frieza e até com ant.I
pathia e prevenções. Chegou mesmo a ser prc
c.essado pelos seus crimes, e morPeu na ves·pera do 

(1) 0 ultimo descendente tlús Incas fico1:1 pr_isioneiro ·~m c:~ta t' 182o época em que foi proclamada a Cons t1tU1çao hespanhola .• "tf' a e d ' h!S' to!·iador de responsabilidade. A Hespanha occultava .t.< 0 :Jegun o um 
isto á Europa I 
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dia em que devia ser preso, dizem que de desgosto 

e ele ,vergonha. - Passaram-se muitos annos, sem 

·1nais elo que successos que apenas interessam á 
historia· particular do Perú: quasí sempre deS(Jr

clens intestinas entre funccionarios da H·espanha. 

As energias nativas ela raça indígena pareciam de 

todo sopitadas. l\1as pelos fins do seCLllo XVIII, 

recomeçam os symptomas do antigo espírito que 

não morrera. mas que andava latente no sangue 

incl igcna. e que só esperava por momento o:~por

tuno para resurgir daquella apparente exhaustão 

e 1nercia em que s'e o julgava para senipre sup

plantado. 
9. Em 1780. uma f ormiclavel revolução de 

indígenas e mestiços estrondou, capitaneada por 

um José Gabriel Condorancrui , que se dizia c!(:::; 

oenclente dos Incas, e que tomara o nome ele seu 

pretendido avô Tupac-Amaru. · Os insurgentes 

cheo·aram a apoderar-se ele algumas províncias; 

mas afinal foram vencidos e Tupac-Amaru II 

cahiu em poder dos hespanhoes. Fo-i-se até á crueL

dade de suppliciar na presença do infortunado a 

mulher e os fi lhos; depois cortaram-lhe a língua 

e o esquartejaram. Longe c'e se submetterem, po

i·ém, os peruanos continuaram a lutar desespera

damente. Dirigidos por um sobrinho de José Ga

briel, chamado André, cercaram a cidade ele So

rata, onde. os hespanhoes se haviam recolhido -:om 

suas famílias. A' custa ele •esforços tenazes, con

seguiram entrar victoriosos na praça, onde fize

ram horrível carnificina . Mataram mais ele 20.000 

hespanhoes. Nem um homem ele guert·a lhes esca

pou: apenas foram poupados os paclt,es. Este im

menso desastre estimulou profundamente as auto

ridades hespanholas, e r·eclobraram-se esforços 110 

sentido ele reprimir ~energicamente a insurreição. 
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Assim mesmo. os peruanos enÍrentaram os exercitas reares durante cêrca de . dois annos, e ao cabo ele uma luta tremenda, a revolução foi suffocacla deixando entr-etanto conio proveito a abolição d~ 1·eparúm.ient o. 

CAPITU LO XXX V 

7. Estabeleci,mento da adn11:nistração na A merica. o e) Colonias de H espanlza. - O Chile . 

. 1. O ChiJ,e. que formava uma capitania geral dependente do Perú, já di emo que teve ele de principio do per i c-do co 1 on i ai a f oí"t una de merecer mais solicitude da parte elos go ,·er naclores. desde Valdivia até as vesperas ela inclependencia . Sendo qm paiz rico em elementos natu raes e abundànt issimo de riquezas extractivas . tomou- log rapiclo incremer1to. Entretanto. ape a r elo acer to com que f c-i ali dirig ida a colonização. tornaram-se excepcionalmente form idaveis as revoltas elos indígenas contra cs ccnquistadore . 
2. Algumas tribus, e en t re -ellas a m aJOr parte dos araucanios, povo ag uerrido ·e valente, acostumado a lutar contra os Incas do Perú, nunca chegaram a ser sub_mettidas, e res1st1ram por muito tempo e por fiadamente aos _ hespanhoes. Ainda hoje, v ivem numerosas famílias desgarraelas nas montanhas, preferindo as intemperies das oTandes altitudes naquella zc na á sorte ele raça b 

. . vencida. Muitas dessas famílias passaram-se para a Patagonia, refractarias á vida historica. 
3. Nias a güerra mais treri1enda elos araucanios foi começada com violencia em 1553, e durou mais ele sessenta annos. Os lances mais extraordinaric-s dessas J:ongas e cles·esperaclas lutas foram 
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clescriptos por Ercilla na sua Araucania. O poeta 

tinha tomado parte nas lutas e f ôra, portanto, tes

temunha el os successos que f iguram no poema, 
cujo rneri to principal consiste na exacta pintura 

ela natureza e do caracter do homem americano. 
E ntre out ros, Voltaire fez grandes elogios á obra 

de E rcilla. 
4. A guerra terminou pelo rechassamento da 

maior parte dos indígenas para o ext remo sul, e 
pela submissão ele muitos, fat igados ele uma resis-

:J d 
tencia inut il. Mas o odio subsistiu profundo, e e 
tempo a tempos fazia explosões mais ou menos 
temerosas. Por diversas vezes, em varias épocas, 

foram destruídas as cidades ele Concepcion, de 
] alcahuano, ele \T a le! i via e outras povoações. 
I-louve tempo em que os indígenas não deixavam 

aos hespanhoes o socego inclispensavel para a la
vra elas minas. 

5. E era isso exactamente o · que mais podia 

molestar os colonos; pois que o sub-solo elo Chile 

continha riquezas espantosas que rivalizavam 
com os inexgotaveis thesouros do P.erú. Basta 

imagin9-r-se qüe só dos arredores de Valc.ljvia, se
gundo um chronista, conf irmado por :Nloli"na, a 

extracção de ouro e de prata rendia cerca de 

1 . 000 ·escudos por dia l De sorte que o grande nu- . 

mero ele braços empregados .na industria metal
lurgica tinham que suj eitar-se á contingencia de a 

todo momento ter de trocar ~las armas a ferra-
menta elas minas. · 

6. O Chil·e, eles elos primeiros tempos, havia 

sido considerado como uma das regiões mais im

portantes do N ovo-Mundo, e attrahido sempre, 

por isso, as vistas geraes dos ~europeus que busca

vam· o continente. O governo hespanhol deu logo 

á província uma· administração mais ou menos · 
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autonoma, quasi de todo independente da do Perú 
e só mais tarde subordinada á vice-realeza d~ Buenos-Aires. 

7. Em 1575, obedecendo á necessidade im
periosa de fazer economias, foi supprimida a 
~u~IENCIA do Chile, ficando apenas como pro
vmcia, com o ~eu gov~rnaelor. Mas, em 1709 era 
restaurado o tnbunal e regularizada a administra
ção, tomando a colonia um largo impulso até a 
época da inelependencia. A não ser.em as rebelliões 
cofistantes ele indígenas e mestiços, a organização 
a yida a·dministrativa elo Chilre foi menos accielen~ 
taela que a do Per,ú, aliás que a ele todas as outras 
colonias hespanholas. 

8. Desde começos da colonia, aquella, porçãQ 
dos domínios de Hespanha teve a fo rtuna ( tanto 
para a sua organização adrninistraJtiva como para 
o desenvolvimento de seu patrirnonio econornico) 
de contar com factores excepcionaes, cujo con
curso só explicam os competentes pela índole dos 
primeiros oolonos, e por •effeito de circunstancias 
particulares que actuararn nos primeiros tempos 
da colonia. E si. apenas isso não fosse sufficiente 
como causa, estaríamos no Chile em face de um · 

·problema para o sqciologo: como é que da mesma 
raça para ali se destacou urna sociedade política, 
cuja índole não parece ser a mesma dos povos 
vizinhos ? 

9. Limi:trophe com as províncias do Prata, a . 
historia do Chile tem mais affinidades com a da 
vice-realeza de Buenos-Aires, ·contrariamente ao 
que poderia parecer a quem o vê approximad? d.o 
P.erú pela. viação marítima, além de pela contl.gm
dade territorial. Durante os tempos colomaes, 
Buenos-Aires, Chile e Paraguai estiveram sempre 

·-
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em relações immediatas, s1 bem que só nos fins 
do secülo passado se prendessem politicamente. 

CAPITULO XXXVI 

8. Estabelecimento da administração 11a A111.e'n:ca. 
f) Colonias de Hespa.nha. -Rio da Prata 

1. Ex·plorando o paiz para leste, e perseguin
do os 'indígenas. às colonos elo Chile conheceram 
as vastas e 111agn ificas regiões a oriente da cor- . dilheira. Em 1543, Diego de Roxas, com um grande troço de exploradores, descobriu a bella e rica 
zona q.ue formou depois a província ele Tucurrian. 
JVIais tarde ( 1585) Juan Nunez ele Pt~ado . come- _. 
çou ali a colonização, fundando a cidade · de Tu~ 
cuman ; a qual tão rapidamente se desenvolveu 
que em 1670 era erig'icla em bispado. Pelo Prata, 
já vimos como Pedro M·endoza entrava em 1535. 
Com Mendoza tinham vindo muitos aventureiros·, h~spanhoes ~ até .inglezes e hollandezes, em nu
mero. de cêrca de 2.500 pessoas entre homens .e 
mulheres. Parece que o intuito ele Mendoza era de 
facto iniciar a coloniza~ão do paiz, para evitar talvez · que os portugueZJes por ali se quizessem ex
tender. Além de muitos r·ecursos para execução de 
seus projectos, trouxe lVIencloza plantas diversas 
e ani!Jlwes domesticas· para ·estabelecer a criação e a lavoura nas novas terras. Com elle vieram os 
primeiros cavallos; ·e a criação tornou-se logo, nos campos de Buenos-Air-es, de grande importancia.
Mendoia destacou para exploração do interior· e 
sobretudo do rio. Pa_:aguai, a Juan -Ayolas, J~art Sal~z_ar e a. seu 1rmao Gonzales Mendoza. Estes, submdo ·o no, fundaram (1536) 0 forte que to~ 
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mou o nome ele Assumpção, em breve tempo cons
tituído em cidade e capital da província. · 

· . 2. Pedro de l\1endoza, ·. atribulado ele deso-os
tos, e fraquejando ante as difficulclacles que o en
contrava na sua missão, foi infeliz e succumbiu. 
Substituiu-o J uan Ayolas. Este,' activanclo as Px
plorações, subiu ainda o Paraguai até as nascen
tes, e chegou ao Perú. 11as, d e volta, f oi assassi
nado pelos selvagens. Alvaro Nunez Cabeza de 
VaÇ.y succecleu a Ayolas no governo. E ste. homem 
de coração e ele intelligencia adian tou muito as ex
plorações e a colonização. ( 1) Sobretnclo. o que 
mais recommenda a Cabeza de Vaca é o espírito 
de ,humanidade com que tratou os indígenas, pro
tegendo-os contra a protervia dos colonos. E por 
isso 111esmo incorreLÍ na antipathia dos eus oHi
ciaes, ·aó ponto de vei-os revoltados contra a · sua 
autoridade. ·capitaneados por D omingos Martins 
I rala, chegaram á violencia de depô r o governador 
e enviai-o para Hespanha. Irala apoderou-se então 
.do governo. A côrte de Madrid encontrou motivos 
para justificar a conducta elos officiaes, 'e confir
·mou a Irala no posto ele governador. Este acto e 
outros semelhantes· não concorriam pouco para 

·complicar as situações apormaes que constante
mente se creavam na Arn,_erica hespanhola. Pode
s·e explicar esta falta de firmeza da parte ela me .. 
tropole, mas nunca justificar. Os ·prepostos da 
H ·espanha procuravam, por iss.o, de preferéncia 
impôr-se pela força ao apoio da côrte: quem m.ais 
podia mais dir·eito ·tinha sempre a ser r~econhe~Iclo 
e amparado: e para poder mais, que não fanam 

os chefes ? 

(1) Cabeza de Vaca chegou a atravessar . os ' vns~s sertões de 
)oeste da capitania de S . Vicente, partindo do httoral, e mdo por terra . 

até Asaumpção. 

.! 
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3. Este D omingos Irala mostrou qualidades 
de preço na política e na admi"nistração, sem lhe 
descontarmos por isso a dureza de raça con: que 
tratou os selvagens. Assumindo o governo viOlen
tamente. para corrigir a politica de seu lwe_de~es
sor. teve elle ele portar-se com os índios ma1s me
xoravelmente elo que talvez desejava. Procurando 
c tabelecer definitivamente r·elações Interiores 
com o Per;ú, teve de dar combate a numerosas e 
aguerridas tribus elas regiões da cordilheira; e de 
1542 a 1557 sustentou luta porfiada contra as 
mesma , consegu indo afinal fazer a comi11unica
ção planeada, como estava nos interesses da me
tropol•e. No tempo deste governador é que come
çaram a ser formadas as famosas reducções dos 
J esui tas ás n; argens do rio Urugai e depois ás do . 
Paraná. e de cuja organização já t ivemos ensejo 
de fa lar. 

4. Segue-se um período de cerca de .50 annos, 
durante os quaes succedem-se lutas entre os che
fes hespanhoes e choques mais ou menos temero
sos dos colonos com os indígenas. O governador 
ele Assumpção chegou · a extender sua autoridade 
por todo o sul · ela America, des do Chile •e da Bo
lívia ( isto é, a parte oriental elo Perú) até a· região 
comprehenclida entre a lagôa elos Patos e Rio da 
Prata. · Logo ·que a aclniinistração ·ele tão ex,tenso 
berritorio foi confiada a Hernando de Saaveclra 

' ' compr·eheneleu este o·s enormes inconvenientes que 
resultavam da impossibilidade em que se via 0 
goVlerno colonial ele attender aos interesses ele tão 
cl~latacla zona, ·~ f~z . sentir isso mesmo ao governo 
da metrc:pole, ms1stmdo por 'uma providencia que 
?bviasse a esse inconveniente. Attenclendo a tão 
Jl_ls~o reclamo, e~1 1620 o governo hespanhol cÚ
vtdm o Paragua1 .em duas províncias - a desse 
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nome e a de Buenos-Aires - subordinadas como a do Chile, á. vice-realeza_ do Per'ú. · ' 
. · 5. A-província de Buenos-Aii·-es comprehen
. dia os districtos ele Buenos-Aires, de Enti,e-Rios, 

ele Corrientes, de Sa1~ta-Fé e do Uruguai. A cidade 
· de Sa1~~a l\lfa_ria. de Buenos-Air-es, que havia sido; 
como Ja se d1s9e, fundada por Mendoza em 1535 
íôra atacàda e destruída pelos índios; e só come~ 
çou de novo e definitivamente a ser colonizada em 
158ü;' tornando-se a séde do governo da provín
cia. Apesar das g randes refregas que soff ria, de 
tempos a tempos, da .parte das populações indíge
nas, Buenos.;.Aires, pelo seu clima delicioso, pela 
sua posição e por seus recursos naturaes, assumin 
logo proporções de um nucleo colonial muito ·im
portante, e impo.z-se como o .ponto em que devia 
concentrar-se o poderio hespanhol no sul do conti
nente. Em 1620, por occasião da reforma quê se 
f,ez néJ.· política dos domínios do Prata, j á era 
creado em Buenos-Aires um arcebispado. 

6. Em cêrca de um seculo mais, as províncias 
do Prata apresentavam tal grau de prosperidade, 
que o governo hespanhol deu um decreto ( a R de 
Agosto de 1776) creando mais uma vice-realeza 
na America do Sul, com a denominação de Bue·· 
nos-Aires, -e -tendo como capital a cidade do mesmo 
nome. A nova vicce-realeza comprehendia. as ca
pitanias do Prata, do Uruguai, de T ucuman, _do 
Paraguai, do Chile :e do Alto-Perú. A' med1da 
que prosperavam, nascia entre estas diversas pro
víncias uma certa -rivalidade, sobr-etudo' entre as 
do Chile e do Paraguai e aquella em que se achava 
a séde ela vice-r ealeza. . . . 7. Parece que os colonos já sentiam e~tre s1 
os ciumes que mais tarde acabaram por_ .desl;gal-os 
quando tiveram de constituir nacwnahdades. 
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Eram taes e tão constantes as queixas dos colonos 
contra a centralização a que se os submettia, que, 
de 1776 a 1782 o. Governo de 1Vladrid creou lTEN
DENCTAS especiaes pa.ra todas as capitanias e tor
nou-as independentes umas das outras, cada qual 
com seu governador nomeado directamente pelo 
rei, si bem que em questões que envolvessem in
teresses gent·es dos domínios da Hespanha tives
sem de Peceber ordens elo vice-rei. 

~· Foi es-ta a divisão política que subsi~tiu 
até 1810, época em que começaram os colonos a 
levantai·-se para a emancipação. - O reg:imen 
administ rativo estabelecido na vice-r-ealeza de 
Buenos-Aires foi o mesmo que se installou no 
Mexico e no P.erú. A·penas é preciso assignalar 
que no Prata o governo de Madrid parece que foi 
menos exigent·e, e os povos ali não se viram tão 
opprimidos e tão deshumanamente explorados. 
Tanto que, ao contrario do que se dava em todas 
as outras possessões, em Buenos-Aires não se sen
tia tão pr·emente a necessidade de sacudir o jugo 
da metropole. 

9. Foi primeiro vice-rei, e assm~iu b· governo 
em 1777, D. Pedro Z.eballos. De accordo com o 
governador do Paraguai, Pedro de Mello de Por
tugal, o vice-rei organizou definitivamet1te a admi
nistração regula.r dos vastos domínios hespanhoes 
na immensa bacia do Prata. - Como outros pon
tos d.a America latina, as colonias do sul na costa 
do Atlantico tiveram de soffrer ataques de estran~ 
geiros. Em 1806 ainda, chegou Buenos-Ai~·es a 
ser presa dos inglezes. Os colonos, porém, a re
conqúistaram immediatamente. Um annos depois 
novas investidas fizeram os inglezes, mas éntã~ 
inutilmente.-
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CAPITULO XXXVII • 
I 

9. EstabelectiJnento da adm-inistraÇão na A merica. 
g) Colon·z:as da Hespanha. -Ant-ilhas 

1. A propria situação .geograt)hica elas Antilhas ·está ·indicando que o vasto archipelago que 
se extencle entre as clua·s Americas devia constituir . a mais importante das possessões da I-Iespanha no 
Nov:O-Mundo. A l·ém ele haverem sido as primeiro 
colqnizadas ·e el e serem por assim dizer a chave 
dos ·domínios que se alargavam para a H espanha 
no continente, as Antilhas tornaram-se preciosas 
pelas variadas e g randes riquezas na turaes que 
iam sendo exploradas. Ent retanto. parece que o 
governo hespanhol , deslumbrado com os thesouros 
do M·exico e elo P erú, não zelou com a precisa 
solicitude daquelfa presa val iosa, pouco se cons
trangendo em abrir mão de quasi todas as ilhas, á 
medida que lhe iam sendo dispu tadas. 

2. A mais vasta, e, sob t odos os pontos de 
vista, mais importal1te das numerosas ilhas elo ar
chipelago, é incont-estavelmente a ele Cuba, onde, 
nos . princípios elo seculo XVI estabeleceu-se a séde 
da capitania geral de Havana. 1V1as fo i Hispaniola 
(Haiti) a ilha onde primeiro se estabeleceram os 
hespanhoes. Como já vimos, desde sua primeir.a 
viagem, cleixára Colombo . ali alguns coml?an~1ei
ros · mas estes foram exterminados pelos mdige
nas: Quando voltou á ilha, em sua segui~da via
gem, lançou os fundamentos. de_ S. D ommgos, e 
!lOm•eou adelantado a seu _ Irmao Bartholome.u 
( 1494). Bartholomeu, ao mesmo tempo que domi
nava r·ebelliões dos proprios colonqs, teve que 
lutar desesperadamente com os incligen~s Pevolta
dos; e afinai; partilhou a sorte do almirante. 
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3. Em 1500, é Bovadill'a incumbido elo gover
no das Indias Occidentaes, e este homem começou 
fe rozmente a obra de dest ruição ela r aça indígena. 
De 1501 a 1508, o flagello daquella mísera gente 
f oi N icolas Ovando. Milh.ares de indi os morreram · 
nas minas; povoações inteiras fôram destrui
elas ( 1) , e a propria séde elo governo, S. Domin
gos, :f icou in teiramente despovoada. - Os guer
reiros incligenas. havendo-se retirado para as nf1 on
tanhas, começaram então a luta tremenda qtíe não 
teve mais treguas na ilha. - Di·ego Velasquez 
(antigo companheiro ele Colombo) foi encarre
gado por Ovanclo ele conquistar Cuba. Velasquez 
encontrou sérios ·embaraços pela opposição de 
uma raça ele indígenas valentes e aguerridos qué 
se h a viam retirado para o interior ela ·ilha ·e dali 
faz iam correrias pelas povoações recentemente 
fundadas . 

4. Em 1509 foi Ovanelo substituído por 
Diego Colombo (2) . Por essa occastao, cPeou o 
gov.erno hespanhol a ' AunrENCIA ele S. Domingos, 
tomando outras medidas relativas á administra
ção elas Inclias Occiclentaes. Diego Colon1bo a~ti
vou, e póde-se dizer que conseguit1 a conquista ·de 
Cuba, estabelecendo tanto nesta ilha, como em 
Hispaniola e en~ outras do archipelago, numero:ms 
famílias ·européas. Começou-se tambem durante o 
governo de Diego Colombo a introducção de 
africanos, sobretudo . em flispaniola e em Cuba, 
onde as populações indígenas tinham sido int~ira
mente eliminaqas. Sem contai· com as grandes n-

(1) Entre outro3 muitos !netos que ennegrecem 0 dominio hespn_nhol _nas. Antilhas, está o da clamorosa traição usada com n nobre ramha l!]dll:rena Anncoann, ou Anacnma, e seus vassnllos. • 
(2) O filho do grande nnveg:;~dor t eve que sustentar e · côrte de 111adrid os se~1s dir~itos nos titulas e oriviles::ios de p .:~n~ ~ c 36 no cabo de interminav<>'is delongas conseguiÜ 0 seu intento~ :>Ri, 
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quezas ~ineraes, enc_~ntradas alguns annos depois 
no Mextco e no Peru, os hespahnoes compr"cl1en·· 
deram logo que . os seus interesses esta vélll11 na ex
ploração do solo exuberante daquellas ilhas e 
tuidaram de fazer grandes lavouras, emprega,ndo 
no -trabalho os negros. Das Canarias fez vir 
Djego Colombo a canna de assucar, cuja cultun 
tornou-se logo extensa e muito importante nas 
grarfdes ilhas. 

5:' Em br.eve, porém, tiveram· os hespanhoes 
que resistir, e conter as revoltas dos negros asso-

. ciados aos indígenas. Desde 1522, Diego Colombo 
lutou para suffocar uma vasta r ebellião de escra 
vos; e os embaraços e perigos em que se viu ag
gravaram-se com a élittitude dos índios refugiados 
nas montanhas do interior, sob o commando do 
valoroso chefe Henr-ique. Não fosse a interven
ção dos padr·es missionarios, e talvez os hespa·· 
nhoes tivessem sido levados ao extremo de ab<1n
donar a colonia. O clamor e o desespero dos indí
genas chegaram a impressionar e a commover a 
propria côrte, e Carlos Quinto procurou solicita
mente impedir a trucidação dos míseros, expedin
do um decreto relo qual prohibia a escravização 
dos indígenas, ao ·mesmo tempo que autorizava a 
dos negros. 

8. A. Diego Colombo substituiu Fr. Figuei
. rôa, cuja administração quasi nada dei~ou de 
nqtavel. A Fr. Figueiroa succedeu Sebasttão . Ra:
mirez · Fuenleal. Foi este um bom homem, pruden
te e recto, e sobretudo piedoso com . os indígenas 
cuja sorte melhorou muito. E~te goye.rnador ,cr.eou 
as primeiras escolas na coloma, destmadas a t~s
trucção de meninos; tanto hespanhoes con:o m
dios. - Desde que, com a submissão dos indtgenas 
sobreviventes á dureza dos primeiros governado-
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res viram-se livres da maior difficuldade que· 
im1;edia o desenvolvimento ela colonia, a solicit~de 
elos prepostos ela Hespanha applicou-se especial
mente a activar a colonização do paiz, fundando
se num E-rosas povoações, não só em Hispaniola ~ 
em Cuba, como ·em outras ilhas do archipelago, 
Foi assim que em meiados do seculo XVI já havia, 
sô em Hispaniola mais ele 10 povoações de certa 
importancia, algumas das quaes chegaram a,. tor
nar-se logo cidades conhecidas e cobiçadas por sua . 
riqueza commercial. 

7. Os ataques dos flibusteiros, dos fins do 
seettlo XVI em diante, interrompem o desenvolvi~ 
menta de Hispaniola. Ao mesmo tempo, os pro
gressos rapidos de Cuba fazem passar para esta .a 
séde da audiencia e do governo. Já dissemos .que 
V elasquez, preposto de Diego Colombo, conquis-

. tára a ilha e começára activamente a sua coloniza
ção. Fundou, entre outras n1uitas povoações, as 
cidades de Habana, de Santiago, de Trinidad, etc. 
Cuba to'rnou-se para Hispaniola e para outras 
ilhas do archipelago úm verdade'iro valhacouto, 

" nos tempos em' que a pirataria infestava os ma~es 
ent~e a Europa e a America; e a isso deve certa-. 
mente a grande Antilha o cuidado incessante com 
que · foram seus portos sendo·.fortificados: como 
si desde aquella epoca se previsse que ella teria de 
ser o ultimo reducto do · poderio hespanhol no 
Novo-Mundo. 

8. Em 1565 era governador .de Cuba o gene
ral Pedro Menéndez de Avilés. Como a sua auto-

. ridade se extendia até a Florida', e como não visse 
com .hons olhos o estabelecimento de protestantes 
ft:ancezes nas vizinhanças daquella península,· re
solveu atacal~os . Havendo obtido para isso per-

. mtssao do . re1 de Hespanha, organizou uma ex,.. 
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pedição ·e passou-se qo continente, indo surprehen
der os · francezes nas suas feitorias desguarneci
das, e quasi á mingua de recursos ele defesa. Me
néndez foi de uma crueldade monst ruosa: fez . 
enforcar a todo~ os prisioneiros, sem distincção 
de sexo nem de 1clade. A cada uma elas victimas 
afivelou esta insc.ripção, que bem revela o move] · 
de ta-es excessos : " No por francés. sino por he
reje." Semelhante impiedade despertou gera l ani
mad,?ersão na Europa. 

9. O governo francez entretanto .nao se mo
veu para vingar tão hediondo crime. Um gascão 
chamado Gourgues, porém, indignou-se, e ven
dendo todos os s-eus bens, esquipou tres na vi os, e 
com cêrca ele 200 homens desembarca na Caro
lilia, surprehencle por sua vez os hespanhoes nos 
f ortes, apodera-se ele 400 delles, e o.s· enforca a 
todos, pondo-lhes ao peito este letreiro : " No por 
espafíoJ.es, sino por asesinos". A 1-Iespanha pediu 
r-eparação á · França, e Carlos I X a inda mandou 
perseguir a Domingos de Gou,rg ues. U m el os au
tores que se referem COJilmoviclos a este incidente 
da· historia americana, o Sr. E stévanez, applaudc G 

tão justo desforço com uma inteireza ele conscien
cia admira vel ; e além de applauclir "o justiçament.o 
feito por Gourgues, .com muita razão- lamenta que 
o nobre · aventureiro gascão não pudesse contar, 
entre o~ assassinos que enforcou, o feroz 11e
néndez. 

. CAPITULO XXXVIII 

10. Esta;beiecúnento da ad'1ninist'l~ação na Am.erica. 
- Os flibttsteú-os 

1. E' muito provavel que os excessos com
mettidos. pelos conquistador·es fossem uma das 
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causas immecliatas e mais poderosas do appareci
mento nos mares ela America, claquelles tremen-' . . 
elos aventüreiros que flagellaram durante mais 
de um sentlo as colonias ele Hespanha . e ele Por
tugal. Ora, o ·espírito de façanha anelava do~ni- · 
nante naquel.la época. A .pilhagem e o rou~)O JUl
gavam-se autorizados pelo direito de conq111sta, ele 
que se considerava um desenvolvimento. Desde 
que se viu como os soberanos da Europa armavam 
mar inheiros pa ra tala r as costas elo N ovo-Tv.f;,undo. 
a pirataria entrou nos costumes, como o meio 
mai s facil ele enriquecer. " . .. Muitas grandes for- · 
tunas- diz Estévanez- e tambem muitos titulas 
ncbilia ri os ele Inglaterra, de França e de outros 
paizcs ela E uropa, tiveram por base roubos com
mett ielos na America nos seculos XVI e XVII . 
As casas mais pretenciosas e altivas são ele origem 
pi rata." . . . etc. A famosa companhia hollandeza 
das 1 nd ias chegou a contar até 800 na vi os em 
acção, todos piratas, os quaes, numa dezena ele 
annos, fizeram presas no valor de mais de 180 
milhões ele libras sterlinas. 

2. Naquelles tempos, era quasi irppossivel 
viajar para a America, ou daqui para a Europa, 
sem encontrar piratas. Os governos, em vez ele 
conclemnar e reprimir t~·es horrores, antes anima
vam as pr9ezas, porque contavam com grande 
parte elos · proventos, e previam que o heroismo elos 
·numerosos · salteadores elos mares bem poderia vir 
a dar o resultado. de constituir, como aconteceu 
aliás, fundamento ou pre~exto para conquistas 
formaes e dfectivas no Novo-Mundo. O governo 
ela Inglate~ra, segundo alg\tnS historiadore-s. era 

· o unico que considerava como piratas e bandidos 
os heroes de taes aventuras; ~ntretanto, o certo é 
que Drake, o terror dos colonos hespanhoes em 
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toda a America, era fortemente amparado, e re
cebia até commissões importantes do gov . 1 C . h . erno 
mg ·ez. avebr~dts . fo1 o corsario da moda; era 
s:mpre r~ce tdo em seu paiz com grandes ova
çoes. Um.a vez, de volta de suas correrias pel . ' os 
mares, ttve~a o capricho de entrar em Londres 
com enxarctas de seda e velas de damasco ( Esté
vanez). E' verdade que as guerras · lá na Europa 
eram sempre . o pretexto para a autorização do 
corso; mas eram apenas o pretex-to. 

, 3. Como as nações não viam com maus olhos 
o pirata, a pirataria tornou-se um magnifi~o offi
cio: Alguns annos logo após o descobrimento, ás 
chusmas ,aventureiros da Inglaterra. da França e 
da Hollanda principalmente, procuravam aprovei
tar-se da fortuna dos hespanhoes : e estabeleciam
se, pouco a pouco, pacificamente, no interior de 
algumas ilhas, e iam explorando as riquezas na
turaes que encontravam. Iam cult ivando o tabaco, 
a canna de assucar; extrahindo madeiras, gom..: 
mas, mineraes, ·etc., e fazendo o seu negocio como 
lhes era possível. Deu-se-lhes o nome de bucanei
.rosJ de uma palavra indígena (bucan) que servia 
para désignar a operação ele preparar a carne de · 
caças para o commercio. Os hespanhoes compre
henderam que não lhes convinha tolerar o negocio 
que os bucaneir-os faziam clandestinamente com 
f rancez·es e inglez.es contrabandistas, e trataram 
de difficultar-lhes a especulação, começando por 
destruir os bois selvagens na? Antilhas. Mas. ~s 
contrabandistas vieram af-oitainente em auxtho 
dos bucaneiros, e os protegeram no exercício das 
lucrativas industrias. . 
. 4. Foi ·então qtie os pirart:as e bücaneir?s _s-e 
organizaram numa especie d: vasta assoctaçao, 
formada de numerosas quadnlhas que se espalha-
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vam pelos mares, tendo costumes ~ regras fixas de conducta e unidas por solennes JUramentos de guerra eterna á . pr?priedade e á vida dos hespanhoes. Por .sua vez, os colonos hespanhoes tom!'vam desforço contra os salteadores, desde .entao conhecidos pelo nom.e de fL?:bu,sf;eJ;ros (do mglez free-booters ( 1) " francos-ladrões" ) e com~çaram por expulsar das diversas. ilhas os buc~ne1r~s que nellas negociavam. Fazem então os fh~usteircs da ilha da Tartaruga, per.to de S. Dommgos, o seu centro ele acção ou seu quartel-genefal, de onde saem para as suas temerosas correrias no mar das Antilhas, e onde se asylam . quando perseguidos ele inimigos. Ali passavam os dias na costa, cem os olhos para todos os pontos do horizonte, á espreita ela primeira vela que alvejasse além. 
5. De um vigor inquebranta vel contra as intemperies, e de uma coragem ten1eraria para affrontar os perigos, chegavam ás v-ezes,· em frageis embarcações e munidos apenas de alguns fuzis e cutellos, a atacar frotas inteiras bem guarnecidas. Pedro Legrand, o famoso marinheiro de Dieppe, ; aborda, elle só, um galeão que ia do Mexico para· a Hespanha carr·egaclo de riquezas; sóbe num impeto ao convés e lança o terror entre a tripulàção. Apodera-se do paiol.cla polvora, e deste modo impede toda resistencia, pois que os · marinheiros bem tinham a certeza de .que, ao primeiro movim~nto seu, voariam pelos ares. Só este fado dános idéa ·das façanhas incríveis de que eram elles capazes. Os despojos eram conduzidos para a Tart~ruga, onde com lealdade .escrupulosa, .eram divididos pelos que tinham to_:n~do parte na acção,· cabendo as melhores porçoes aos feridos. 

{1) 0~:~ do francez "flibot", aegundo outros. 
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6, l\1 ui tas vezes eram tam ben1 os f·I 1· b t .. 
· · . llS e11 OS 

v~ct.Imas de msuccessos e desastres tremendos e 
nao 1·aros acabaram sob as mãos elos I1es 1 ' 

. pan1oes 
ou dos selvagens. Um dos chefes ma1"s f · 
d 1 . . ' amJgera-

os, ean-Dav1cl Nau, conhecido 1)0 1- L'Ol , : 
1 • ,onna1s 

em uma·~ e suas:._excursões pela costa septentrionaÍ 
ela Amer~ca do Sul. naufragou junto a Carth.a
gena.' e vm ma~sacraclos todos os seus companhei
ros. Elle P!·opno salvou-se milagrosamente, dei
xandp-se ficar como mor to entre os caclaveres .. e 

á ncite, disfarçando-se com os traj as de um hespa
nhol , consegue f ug ir e voltar pa ra a Tartaruga. 
onde logo allicia novos a ux iliares e vai pilha r as 

costas ele Cuba. O govern ador he pa nl1 ol expediu 
setenta homens, com ordem ele exterminar os ban
cEdos : mas aconteceu exactamente o contrario. 
porque L'Olonnais se apoderou do navio e ela 
guan1ição, da qual só deixou vivo um homem par·a 

· ir dar ao g overnador noticia elo desastre. • 

7. D e novo na Tataruga, as ocia-se a um 
· l\1iguel ele Biscaya·, seu antigo companheiro de 

aventuras, e reso]v,em ambos uma expedição ao 
continente. Com 400 homens em cinco embarcà
ções, poem-se ao mar, e junto a S. Domingos 
já se apoderam ele dois navios hespanhoes carre

gados ele mUJJições ele guerra e ele riquezas consi-
~Iera veis. Augmentaclas assih1 as suas forças, ata
cam, tomam e pilham Maracaibo, de onde retiram 

grandes thesouros. Em seguida, vai L'Olonnais ·a 
Porto-Cabello, ar)risiona ali um na vi o hespanhol e 
incendeia a cidade. A' frente de 300 homens r~so-

· Juto~ , recÍuz a cinzas a villa de S. Pedro, depois ele 

saqueai-a, e toma um outro navio_ hespanhol. P_ou
co tempo depois, numas ilhas ela costa ele Danen, · 
era . .L'Olonnais vencido, e devorado pelos naturaes. 
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8. Henrique Nlorgan foi outro celebre chefe de flibusteiros .. Chegou a ter sob suas ordens cêrca ele vinte navios guarnecidos por perto de 2. 000 homens, tanto francezes como inglezes; pilhou e incendiôu numerosas cidades, taes como P orto-Pincipe, Porto-Bello. Maracaibo, Gibralt_ar, Panamá, a ilha ele Santa Catharina, etc. Por fl_m, teve ele subtrahir-se á revolta elos seus pr.opnos subordinados, retirando-se pa1·a a Jamaica, onde mereceu ainda a conf iança do governo britau-n.ico para ser nomeado commis a rio elo almirantado, em cujo cargo poude ter a covardia de vingar~se cruelmente ele muitos de seus antigos companheiros. - Outros muitos tornaram-s-e famosos pela incrível deshumaniclade com que flagellaram as colonias ela America, hespanholas principalmente; e dentre elles elevem ser ainda nomeaclo"s; o inglez Nlansfielcl ( um dos primeiros), os francezes Gral}clmont e Nl ontbars o "exterminador", o hollanclez V ân-Horn, o qual com seu formiclavel bando, devasta as costas elo Perú, onde se enche ele -riquezas colossaes. · _ 9. Entre os flibusteiros contaram-se müitos gentis-ho·m.ens, pois naquella e1;oca a profissão era talvez a que clava mai.ores honras e proveitos. A maior parte ele taes bandidos quando conseguiam enriquecer, como acontecia ordinariamente, iam passar na patria seus ultimas dias honra-1os e felizes. As proezas que haviam feito' davamlhes mesmo uma cert9- fama e renome, e- a admiração ele que s·e tornavam objecto parecia-se um tanto c?m as glorias mais legitimas do mundo. -O .n~ax1mo de_ prosperidade a _que attingiu a inst·it ·mçao cletermmou-lhe a clecadencia e afinal 
1 . D . ' a 

comp .eta ruma. esde que se viram ricos e pode-rosos, começarani a app,arecer entre elles.. os peHISTORIA DA AMER C\ 

12 
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quenos ~iumes, o.s p:rejuizos ·e suspeitas que .se tor-
, navam mcompa.tlvets com. a vida que iam levando. 

Tambem o sentimento de nacionalidade não estava 
morto ~1o seu coração, e no dia ·em que despertou, · 
produzm lutas entre os proprios c'hef.es - lutas 
qu~ degeneravam logo em discordia geral, extin
~m.ndo-se o vasto e tenebroso conluio pelos prin
Clptos do seculo XVIII. 

•'-
CAPITULO XXXIX 

ll.Estabelecimento da ad11úm:sh'ação na A1'ner·ica. 
a) C olonias francezas 

1. Os flibusteiros que não haviam conseguido 
fazer fortuna ficaram vivendo nas diversas ilhas 
do archipelago, e muitos clelles mesmo no conti
nente. Dedicaram-se, uns á pesca, outr·Ós ao com
mercio dentro das leis, e a maior parte á lavoura 
do assucar-, do café, d o anil , etc. A extincção dos 
flibusteiros não quer dizer que não cont inuassem . 
as colonias americanas a ser victimas ela pirataria. 
A obra sinistra que havia sido favoneacla pela 
França, pela Inglaterra e pela Hollancla, prose
guiu então abertamente, e até os primeiros annos 
do ultimo seculo, algumas cidades marítimas do 
continente tiveram de resistir a ataques de aven
tur.eiros que o pretexto d e guerra com as metropo
les respectivas armava contra a America. A Fran
ça ·e a Inglaterra, sobretudo, . já haviam entrado 
muito na opulenta fortu-na da Hespanha, e enten
deram qtte não deviam perder de . to<lo as vanta
·o;ens ·fundadas no longo e fecundo esforço elos 
b -

flibusteiros. · . 
2. Foi assim que pouco a poüco as ·grandes 

potencias. marítimas·,· que mais ambicionavam ter 
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o seu quinhão na larga partilha do No~o-Mundo, 
fôram despojando ·a Hespanha de quast tod~s ~~ 
suas ilhas. Desde meiados do seet.tlo XVI!·, for~m principalmente a França e a In&·laterra, _ t~westm
do contra Cuba, Haiti, Porto-Rtco, J_at:1~1ca, etc. 
A parte occidental de Haiti foi defmt~tvamente 
entregue á F rança em 1795, e logo depots. a H espanha perdia toda a ilha. D esde 1655, os mglez.es 
lhe haviam arrebatado a Jamaica, o g rupo das Ba
.hama ou Lucayas ( cêrca de 600 ilhotas, algumas . . I . elas quaes não cleixan-i ele ter certa 11nportanc1a 
pela grande fe rtilidade do sólo) e o~ltras ilhas do archipelago. Em 1635, os francezes apoderam-se 
ela Martinica, ele Guaclelupe, de :Maria Galante e outras, que formam ainda hoje uma administração colonial á parte. A Hollanda entrou tambem 
no dividendo, ficando-se com quasi todas as ilhas elo grupo de Sotavento. 

3. Mas as ambições aceradas dos gov·ernos ele Londres e de Versai lles não se satisfaziam com essas, pequenas migalhas. D es da época dos pri
meiros clesc9brimentos, emquanto a H ·espanha, · ·surpresa e cleslumbra,cla, entretinha-se com os 
t hesouros elo Mexico e do Per,ú, os francezes e os inglez.es disputavam a prioridade de posses na · America elo Norte. Teve, portanto, a Hespanha 
que eqcontrar-se ali .com dois poderosos competi.elores. -· ] á em 1512 J uan P once de León ( que 
acabava ele explorar Porto-Rico) intenta.., ' mas 
sem exito, fazer a conquista da Florida. Panfilo 
de . ~at_-va·ez (_aquelle mesmo a . quem Vdasquez 
havta mcm_11~1d~ de destituir a Coúez) , .. dirige uma expedtça~ as costas claquelia península, . em 1528 ; mas f01 ta_mbem nl.al succedido. Em 1539 
H ernando de Soto (governador ele Cuba desd~ 1538) çlesembarcou, á fr·ente.,cle · 600 homens, na 

(" ~- --
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bahia de Espírito Sailto. Deixando ali uma guar
nição, internou-se no paiz. 

4. Durante mais ele · dois a~111os estev S 
. . d . R e ato 

n_o ~ntt=;n~r. o contme.nte. :_:conhec·eu 0 rio Mis-
SISSipe, visitou extensas reg10es a !oeste t. d · 

. , Iavan 0 
em diversos pontos combates com os sei vagens 
vence.ndo toda sorte ele em~araços, e afinal veio ~ 
fallecer ~em nada consegmr crear naquella parte 
da Amenca, voltando o resto ele sua gerüe á Cuba 
pelo 1\f.exico. Do Tviexico tambem partiram sue~ 
·cessivás ~pedições que fôram explorando os ter
ritorios occicl~ntaes ; não sem grandes clifficulcla
cles, pois as tribus indige!1as que senhoreavam na
quellas paragens eran1 de um valor militar e ele 

uma ferocidade extraordina rios. E ntre esses sel
vagens, a nação dos :Apaches distinguia-se pelo 
'seu .cclio irreconciliavel aos invasore e até hoje 
não fôram elles submetticlos inteiramente. 

5. Já nos referimos ás primeiras viagens que, 

por conta da Inglaterra e da França, fi zeram á 

America do Norte alguns navegantes, come os 

Cabot, Verazzani, Cartier, etc. Em 1540, fundan

do-se nas ·explorações de Cé!-rtier , concedera o r ei 
de França o titulo de vice-rei ao senhor de Rober

val; e este, auxiliado por CaPtier, chegou a vir á 

America, mas quasi nada deixou nas regiões que 

tinham sido descobertas. Apenas ficára fundado 

(em 1541) o foí·te de Santa-Cruz, á margem do 

rio S. Lourenço, no mesmo Jogar em que, cerca de 

70 annos mais tarde, Samuel de Champlain cons

truiu a cidade de Quebec ( 1608). Champlain, au

xiliado por de Chastes, já tinha feito explDrações 

naquellas terras, denDminadas Nova-França. -.

Até esta época, as expedições francezas que vl

nham á America só tinham o intuito de explDrar· 

o comtpercio de pelks e a pesca do bacalhau, e só 
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dos princípios do sendo XVII, data o ~stab~lecimento regular e defini tivo daquella naciOnaltdacle 
na America do Norte. . 6. Samuel de· Champlain, fo i, portanto. o pn-meiro ·colonizador ela Nova-1?rança. Emquanto a maior parte dos aventureiros francezes pre!eria~1 exercer a pirataria nas . Ant ilhas. Champlam. cu~cla va sériamente ele estabelecer famílias de agn:cultores europeus, ele f undar cidades, de montar . - · I) officinas e ele abrir vias ele commumcaçao na nova província ele F rança. Em 1629, Quebec fôra obrigada a canitul'ar ante forças superiores elos inglezes; mas no anno seguinte. Richelieu obtinha a rest ituição elo Canadá, e Champlain r·etoma o governo ela colonia ( 1633) e sendo então fortemente amparado pelo poderoso ministro de Luiz XIII. Entre os grandes embaraços com que teve 'Champlain de luta r avultaram as constantes collisões em que se viu com os conquistadores inglezes. Por isso, o maior cuidado de Champlain foi fazer alliança com as tribus indígenas das vizinhas para-· gens, ·entre as quaes as dos Algonquinos e dos I-Iurons eram as mais respeitaveis. Os Iroquezes, inimigos daquellas duas nações, e .povo feroz , fizeram guerra sem treguas aos f rancezes e seus alliados. 

7. O governo ele Versailles, entretanto, não estava satisfeito com o Canadá apenas, e com as coJ.onias que ia conquistando nas Antilhas; tanto mais que as numerosas expedições que se succediam indicavam qu~ no ?ontinente havia campo vasto a explorar. J a Coltgny, depois elo insuccesso da sua tentativa ele fundar na N ova-Lusitania u_m~ colonia ?e protestantes (em .1 567) · ti~ha di.ngtclo suas vistas para a península . da Florida. mas ainda ali não foram felizes · os co-r-eligiona~ 
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rios do mallogrado almirante, pois que os hespa
nhoes os massacraram -a quasi todos, cónforme já 
vimos. - A colonia elo Canadá desenvolveu-se 
rapidamente, tornando-se um refugio facil e se-

. guro para quantos em França viam-se pei·segu i
elos ou achavam-se descontentes por motivos ele 
r-eligi.ão. Emquanto os governadores organizavam 
a administração; emquaúto as companhias am
pliavam os seus negocies - os padres missiona
ri.os c<fr1Vertiam os indígenas ( 1) e bandos nume
r.Osos ele batedores de f lorestas embr·enhavam-se 
no "interior do paiz, explorando-o em todas as cli
r·ecções, alarg~anclo assim os domínios ela França. 

8. Sobretudo, dirigiu-se a activiclade dos ex
ploradores para o sul. onde não h a via a temer o 
frio rigoroso das regiões septentrionae . Já os 
aventur·eiros falavam mpito ele um grande rio que 
nascia nas vizinhanças dos lagos do Canadá e que 
percorrendo, na direcção ele sul, vastíssimas e 
ricas ·extensões do continente, se ia lançar no golfo 
do M·exico; e em 1678, Roberto Cavelier, senhor 
de LassaJI.e (o qual, desde 1668, fazia commercio 
na . Nova·-França) obtem de Seignelay, filho de 
Colbert ~ seu succes·sor como secretario da mari
nha, uma commissão para explorar as regiões ba
nhadas pelo ·famoso rio que H. Soto tinha visitado 
havia mais de um seCLtlo. Lassalle organizou uma 

·expedição, e sahiu pelo S. Lourenço, chegando, 
pela prin1eira vez, á catarata elo Niagara. Dali . 
tomou rumo elo occidente, reconhecendo os gran
des lagos, · e dirigindo-se em seguida para o sul, 
começou a descer o Missíssipe, eles elas vizinhan-

(1) O esforço dos padres teve um successo completo nos f~ns do 
seculo XVII, quando elles deliberaram convocar uma . assemblea ~e 
chefes de tribus, · e os convencêram das vantagens que tertam em consti
tuir-se vassallos do rei de li'rança (1671). 
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ças ela embocaclm'a elo Missuri, . até o mar .~o lVI~
xico. Lassalle tomou posse daquellas reg10es em 
nome ela França e jfundou eri1 diversos pontos al
o·uns f ortes onde 'deixou o·uarnição, dando ás re-0 J b 

fe ridas paragens o nome de Lu isiaua} em honra 
ele Luiz XIV . 

9. Lassalle voltou ao Canadá pelo lVI ississipe; 
e teve então de ir á França defender-se ele accusa
ções que' lhe eram feitas por invej osos ela sua 
obra. Seignelay, não só reconheceu-lhe a inpocen
cia, com o renovou-lhe a antiga confiança, incum
bindo-o ele voltar á America e descobrir a emboca
dura elo M ississipe. Mas, abandonado pela maior 
parte elos seus companheiros, desembarca Lassal
le. com o intuitG ele reganhar o paiz elos Illinezes, 
e é assassinado pelos ultimas fieis que o se
guiam. ( 1) - As explorações ele Lassalle fôram 
continuadas; e o intrepielo e generoso padre Hari
nequin muito auxiliou o estabelecimento elas colo
nias que se. fôram formando na Luisiania. O go
verno f rancez comprehencleu a enorme importan
cia que assumiam os seus novos domínios de ultra
mar, e pr,ocur.ou guarnecer as povoações contréL os 
ataques que soff riam constantemente sobr·etuclo 
elos hespanhoes e dos inglezes. 

CAPITULO XL 

12. Estabe{cá·mento da adm-inistração na A'l'n.e?'·ica . 
.b) C oltmias francezas 

1. Procitravam os franoez.es tirar partido das 
allianças com ·OS indígenas, contra os formidaveis 

f 

(1) Os francczes esquecêram os feitos deste d" -turciro, que tantos serviços prestou á Americo. . m •gno E •Ilustre avcn-. lhe erigiram um monumento no Capitolio cr:. Ws h~ sto.dos Unidos de W. Penn c .Tohn Smith. ' as mgton, entre 08 
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inimigos, hespanhoes e .inglez·es; que os não dei
xavam tranquillos um instante . . Q commercio era 
ao mesmo tempo. que meio facil de fazer estreita~ 
relações com os indios, a vantagem mais convida
tiva com que se poderia attrahir emig rantes da 
metropole. Foi, pois, o commercio, depois elo zelo 
do missionario ·e ·~ cla auclacia elo aventureiro, 0 grande instrumento ela colonização e da cate.:. 
chese. - E!1tre as numerosas nações indígenas 
cem cg.1·e tiveram ele avir-se os f rancezes, conta
vam-:-se os A palachos, homens valentes que habi
tavam as montanhas de que ti raram ou a que de
ram o nome ; ·os Cactavos. gente g uer reira. e com 
cuja fidelidade nem sempre pud eram contar os 
colonos ; os N atch<:z. nobre povo já em cer to g rau 
de desenvolvimento social ; etc. 

2. Esta tribu tem sido objecto ele curiosidade 
e de ·estudo para os viajantes. E ram os Natchez 
uns homens de estatura elevada, pelle côr ele cobre 
e t11uito ~igorosos. Tinham costumes doces ·e sim-

, · ples, e gosavam ele certos beneficios ele organiza
ção social e política. Acreditavam elles que suas 
leis lhes tinham sido dadas por um homem nascido 
do Sol; .e ainda no tempo em que ·entravam em re
laÇões com os franc-ezes, chamavam o seu chefe 
supremo - o Grande Sol, e rendiam-lhe honras 
divinas. Cada manhã, este chefe sabia á porta de 
sua ten'da real, e com os olhos para o oriente 
prostrava-s.e, clamando pelo Sol a grandes urros. 
O seu culto e as suas festas 'publicas ti.nham uma 
poesia encantadora, e as' suas lenda·s . e tradições 
populares pareciam vestígios de grande civilização 
perdida. . 

3. O Grande-Sol tinha uma especie de minis
teria, composto de altos funccionarios que supe
rintendiam os negocias do culto, das commemora-

·~. 



ções e outras festas nacionaes, ela g uerra, da paz, etc. - A polygamia era permitticla entr·e . elles; mas, em reg ra, cada homem não t inha mats que uma mulher. U ma clama nobre podia esposar uri1 homem ele baixa condição, mas este continuava ~ ser tratarlo como s-er vo : devia conserva r -se de pe na presença ele sua esposa , e esta pedia repudial-o, ou fa zel-o morrer si ell e lhe f osse infiel. Ella, entr·etanto, f icava sempre com a liberdade de amar a quem quizesse. -No começo de Julho. ce·~ebravam os Natchez a sua g rande festa annual , presidida pelo Grande-Sol. E ntão. o soberano exhortava solennemente seus subclitos a veneràrem os· espíri tos. a serem bons e a -educarem seus 
f ii~10S . ( 1) 

~. Os Natchez fô ram os mats uteis alliados elos Irancezes: o que. entretanto. não quer dizer que não resistíssem valorosaniente ás primeiras tentativas de invasão. Depois ck:> insuccesso de Lassalle, ·e elo pouco -proveito da expedição ele Le · H ontan, foi um ousado canadense. chamado Iberville. encarregado · (em 1698) de explorar a Luisiana; e havendo penetrado no Mississipe, travou relações com os indígenas, e fundou uma colonia na costa de Biloxi (a qual passou então a denominar-se Delf'i1'1a). Esta situação não era a unica no .caso ele ser pr-eferida; tanto mais que paragens aclmiraveis, pela posição e pelos elementos natu- · raes, não faltavam no vasto territorio que ia sendo conhecido. Além disso, os inglezes julgavam-se com direito sobre taes regiõe_s, e não demorou que procurassem dali expulsar os francezes. 

(1). _Chntenu!>rinnd, ·~ntre outr~s. foi ~ão vivamente :mpressionado das trndtçoes, dos costumes e da vtda deste povo, queo -~screveu 
0 1 e~:· bellissimo poema em proon - os " Natchez", c a nua delicada ';) •!ommovcntc " A tala", obras primas da literatura irnnceza do :lcriodo do :·omantismo. 
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5 .. Os hespanhoes tambem atacaram a colo

nia. E só á custa de incrível pertinacia e valor ali 

se cc;mservaram os fran~ezes, rebatendo a inves

tidas constantes de corsarios. A' mingua de colo

nos, e até de recurs-os de defesa com que pudessem 

·conter os impetos dos inimigos que os cercavam, 

os francez.es par·eciam .desanimar nos seus inten

tos ·de colonização ela Lui siana, quando ( em 1712) 

' o opulent-o Crozat, marquez du Chatel, obtem, por 

15 at\1nos, o privilegio do commercio na vasta pos

sessão. A empresa elo famoso a rgentari o deu en~ 

tão grande impulso ás explorações iniciadas, e aos 

trabalhos ela colonização do paiz; introduziu mui

tos africanos para os serviços ela lavoura e elas 

mi'nas; e estabeleceu um commercio importante 

entre a colonia e a Europa. 

6. Entre as concessões fe itas a Crozat Jn

cluia-se a propriedade perpetua das minas que 

descobrisse; e em 1718 transferiu elle o seu pri

vilegio á Com,panhia do Occidente) vasta empre.sa 

. que acabava de ser fundada pelo celebre Law de 

Lauriston. E'sta companhia, cujas operações ba

seavam-se no famoso systema f inanceiro que os 

governos da Europa haviam recusado, e que só a 

r·egencia de Luiz XV tinha acolhido como um re

n1eclio mira.cüloso contra a situação afflictiva em 

que se encontrava a França - ao cabo do alvo-. 

·roço geral .em que poz os especulaclores, viu-se 

quasi arruinada. As multidões ele operarias e d_e 

neacciai1tes clé toda ordem que invadiram a Lm-; 
o . 

siana, á procura das tã-o celebradas mmas, regres-

saram logo para França clesilludi.dos. 

7. Não obstante as dece1)ções que ia tendo, a 

C 01npm·1,hia do · Ocâden te pràcurou crear elemen

tos reaes e fundar a sua existencia ~m bases se

lidas. O governo francez continuou a auxiliai-a 
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poderosamente, porque o seü intuito era_ centrali
zar a administração dos dominios amencanos no 
Mississipe. F oi creada a cidade de N_ova-Orleans, 
tornando-se o centro ele toda a colonia. Em vez de 
simples especuladores, começaram a estabelecer-s_e 
em diversos pontos ela Luisiana numerosas faml
lias aptas para a lavoura. Ao m esmo tempo que se 
ela v a incremento material á obra que Champlain 
iniciá ra, mui tos aventureiros continuavam a ex
plorar as extensas regiões ele !oeste, clescobf1ndo 
o M_issuri e outros g randes aff luentes do Missisi
pe. bem como as magnif icas florestas elo interior 
elo continente. - Estava portanto bem encami
nhada a coloni zação da Luisiana, quando nova 
guerra entr·e a Gran-Bretanha e a França veio 
pôr em collisão os col-onos elas duas nações, os 
quaes. eles dos primeiros tempos da conquista não 
cessavam ele hostilizar-se~ 

8. Em quanto na Luisiana se passavam as 
coisas que acabamos ele vêr, a colonia primitiva 
·ela N ova~França, si bem que um tanto . posta de 
lado, não deixava ele desenvolver-se. Fôram os 
padres missionarios que mais esforços , emprega
ram no sentido ele civilizar o paiz, e de apr-oveitti.l~
lhe -os gr(lncles elementos naturaes. A's margens 
elo rio S. Lourenço e no littorai elo Labrador e da 
Acadia levantaram-se povoaçõ~s; algumas das 
quaes não vingaram, mas cuja mafor parte rapi
damente floresceram. O negocio que mais 'inte
resse offerecia naquellas regiões era a pesca do 
bacalhau, ~bunclantissimo nos mares elaq1,.tdla 
, zona. Port.Jl{oyal, · funtla:da. por Champlain, nos 
f.ins do "eculo XVII, aelquidu certa importancia 
e em 1715 tornou-se capital da colonia. Por meia~ 
dos do ~e~ulo XVII, os padres da ,congregaÇão ele 
S. Sulp1c10 fundaram sobre uma aprazivel ilha elo 



S. Lourenço a povoaç'ão de VI"ll M · .:~. a- ana, mais -
tarde M-ontréal, hoje uma elas mais importantes 

·cidades ela America. 
9. A F1:ança deveu o.s insuccessos ele . A . , suas tentativas na rp~nca a · sua propria clesidia. Pre-

occupada no contmente com guerras ele elynast· 
1 I

. ·- _ 1as 
e. {e re 1g1ao, nao tev·e calma é nem largueza ele 
v1st~s para. compreheneler toda a enorme impor
tancia elos mteresses que poderia assegurar 110 
NO\ro-MUiido. As velleidades que produzira em . 
Versailles a maravilhosa fortuna da Hespanha só 
tinham dado Jogar a umas poucas expedições e a 
algum trabalho sem systema, em orientação e 
sem firmeza. Todo o esforço elo governo francez 
limitara-se a favorecer especulações ele negocian-

, tes que procuravam enriquecer facilmente, explo
rando os ·elementos de commercio que offerecia a 
N ova França. - Acompanhando, desde os primei
ros annos do seettlo XVI, os passos vacillantes e a 
política dubia e irresoluta ela França na A merica, 
chegamos á época ( meia..Qos do seetllo XVIII ) em 
que os francezes se ·encontram no continente em 
conflicto decisivo com os ingl·ezes. 

CAPITULO XLI 

13. Estabelecimento de administração na A1ne·6ca. 
1 a) C olom:as higlezas 

1. Foi a Inglaterra a grande e poderosa con
curr·ente que teve a França no Novo-Mundo. Bem 
mais tarde começaram os inglezes a fazer tenta
tivas de colonização na parte oriental da vasta 
peninsula do Norte; pois só em 1583 chegou Hu~1-
plwey Gilbert á Terra-Nova, onde entretanto !1ao 
deixou estabelecimento algum. Walter Raletgh, 
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· d G"lb t 1 · da morte deste, irmão utenno e 1 er , c. epo1s 
. consegue para si os mesmos privilegias, e parte 
para a Ame.rica ( 1584) . H.aleigh reconhece vast~ 
extensão da costa, eles. do sul do cabo Hatteras ate 
um pouco além ele Chesapeake, proximo ao ponto 
onde alguns annos mais tarde fundaram. os fran
cezes a sua fe itoria ele P ort-H.oyal ( hoje A nna
polis) . Os inglezes ficaram maravilhados das 
bellezas natu raes com que eram surprehendidos, e 
H.aleigh deu áquelle paiz o nome de Virgínia, em 
honra ela rainha Isabel. ( 1) r· 

2. Mas Raleigh cleixára-se incencler . pelas 
icléas e lendas correntes sobre o f amoso El-Do
rado) e em vez de iniciar logo a colonização das 
terras que reconhecera, preferiu clistrahir-se com 
a conquista da Guyana e em atacar algumas das 
po sessões hespanholas nas Antilhas. (2) De sorte 
que a Virgin~a parecia por urn momento abando
nada : a empresa ele Raleigh contribuíra apenas 
para tornar mais cm}heciclas aquellas. paragens. 
( 3) Nos primeiros annos do seettlo XVII , novas 
tentativas foram feitas, das quaes se colheu á 
grande vantagem de despertar a ambição de mui
tos argentarios e attrahir as attenções do governo 
britannico sobre os vastos interesses a garantir 
no ultramar; e em 1606 organizaram-se duas com
panhias ele commercio·, com pi-ivileg·io de crearem 
estabelecimentos na costa oriental ela America: · 
foram as duas grandes Companhias de Lo·ndres e · 

. de Pl)lmo;uth. 

(1) Alguns his toriadores suppõem tombem que era o nome indf
genn daquella região. 

. (~) A ~nsta .extensão territorial que vai do Oyapock até 0 Orinoco . 
fot então mUlto dtsputada, e desse tempo datam os estabelecimentos in- · 
glezcs, francezes, hollandzes e hespanhoes nas Guyanas . 

. (8) Tnmbem data dessa época a vulgarização do tabaco em Ingla
terra, onde Raleigh o introduziu como um vicio elegante. 
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3. A C otJnP(}J}th~·a de Londres operou entre o 
paral1e1o ~4 _e Çt bahta de Chesapeake; e .a de Pl _ 
mouth, d aht para o norte até 45o ficand y _ . . . v· . . ' o por 
tanto a prumtiva trgmta dividida em duas . _ . . . v· . . pto 
vmetas - trgmta do Sul e Viro·inia do No ·t 
A . . . d" o 1 e. 

pnmetra expe tção da Companhia de Londres 
chegou a Chesapeake, onde se montou a adminis
tração da colonia de accôrdo com as instrucções 
do governo. A' s margens do J ames-Ri ver estabe-
1ece~am-se logo alguns colonos, e · no interior foi 
fqndada a cidade de Jamestown ( 1608). De co
meço houve certa desintelligencia entre os colonos. 
O capitão John Smith havia sido desio·naclo para 
ser o presidente elo conselho administrativo da fei
toria ; mas, accusado, aleivosamente, de planos 
ambiciosos, os colonos não quizeram reconhecei-o 
sinão ·quando, além ele plenamente justif icado, se 
mostrou elle necessario elemento para o exito da 
empresa. 

4. Este J ohn Smith é um elos mai s bellos ty
pos ela historia americana. D e um caracter gene
roso e r omanesco, de um espírito vivo e delicado, 
muit.o valente ·e muito altivo, tinha-se tornado no
ta,rel pelas vicissitudes ele uma viela cheia ele lances 
curiosos, ele paiz em paiz, escapando a mil perigos, 
eÍ11prehenclendo aventuras e façanhas, umas que 

'exprimiam todo o requinte ·da sua in_dole agitada 
e trefega, outras que excediam finamente as e~
centricielacles características ele sua raça. Depcns 

. de muito viajar pelo Oriente, resolvera . Smith 
partir para a Ame.rica, onde as suas gr~ndes qua.
lidades tiríham camp·o vasto, ·e impuzeram-se logo 
aos ~et1s compatriotas. Em breve assumiu ell~ tal 
ascendente na colonia, que todo o n1ando ficou 
concentrado em suas mãos. Emquanto N ewport. 
volvia á Europa, á busca de certos ·r~cursos ele que 
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1 S "th a' frente precisavam os colonos, pun 1a-se I:l11 c 

elos companheiros restantes, e continuava coraJO-
samente a obra iniciada. . 

5~ O principal cuidado de Smith foi explo~ar 
o paiz, e conquistar a sympathia e alliançC: elos 111-

cligenas. Em uma elas frequentes excurs~e~ que 
fazia pelas f lorestas do interior, f oi apnswnaclo 
por a lo·uns indios. E m tal conjunctura, saben_clo 
que sorte o aguardava. nem por isso perde~1 _Smith 
a habitual serenidade e a presença ele esplnJo. O 
chefe da tribu, P owhatan, conclemna-o á morte e 
Smith é conduzido ao lugar elo supplicio . Já 
tinha a cabeça sobre a pedra sacrif i cal, quando 
P ccahontas, fil ha do cacique, intercede por elle e 
sal va-o. Os selvagens, não só o puzeram em liber
dade como o mandaram acompanhar por uma es
colta a Jamestown. Taes impressões deixou entre 
a gente ele Powhatan, que qúanclo precisava de vi
veres os recebia do chefe indígena ou ela nobre e 
sensível Pocahontas, cuja figura se tornou lenda
ria entre os americanos. 

6. N ewt)ort, ele volta da Inglaterra, trouxera 
um reforço ele 120 homens e muitas provisões que 
eram necessarias. A actividacle ele Smith tor
nou-se prov~rbial: sempre · auxiliado pela "dedica
ção e fidelidade de Pocahontas, continuou a sua 
obra de explorações: abriu caminhos, q.nimou o 
trabalh~; estabeleceu uma policia regular . para 
prover a segurança elos _colonos, etc. Fundou tam
be_m mais duas po_voações ás margens cl~ J ames- . 
RIVer, a uma da~ quaes deu o nome ele Powhatan, 
em honra do cacique que tão util amio·o se tornou 
elos inglezes. - Nes~e momento, un~ lainentavel 
desastre (_a explosã~ ca~mal ele um barril de pol-

. vora) obnga-o a detxar a colonia ot1de a 
, c sua re-

tirada foi sentida como uma verda(lei1·a 1 · ca am1-
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dade. O ·espírito de juÚiça da nobre nação aineri
cana -rendeu á memoria deste homem uma home
nageín a que tinha elle pleno diréito : erigiu-lhe 
~1111 monumento no Capitolio, em \ i\Tashington, 
Jtmto aos ele Lassalle e ele Ví/. Penn. 

. 7. Com a partida de Smith, foi geral o desa
mmo entre os colonos. Passou-se alo-um tempo· 

, b ' 
ate que, como Ü1cumbiclos elo governo ela V iro·i-
nia elo Sul, sahiram ela Inglaterra o referido ca~i
tão Newport, Thomas Gates e George Somn~ers; 

· mas j'á perto dás costas elo continente uma tempes
tade poz a pique o navio em que vinham, e a muito 
custo conseguiram salvar-se numa elas ilhas :Ber
mudas, onde ficaram quasi um anno, emquanto os 
colonos que os acompanhavam· em outros navios 
tiveram a felicidade ele chegar á V irg ínia, comm~1-
nicanclo a li o fatal sini stro. A colonia achava-se 
numa situação desesperadora, quando ali appare
ceram, sem serem mais esperados, os tres commis
sarios. Na da puderam · remediar, porque lhes 
faltavam todos os r ecursos : as lavouras abando
nadas; os estabelecimentos f undados por Smith 
inteiram-ente desertos; a anarchia em J amestown: 
e tudo isso aggra vaclo peJas hostilidades sem tre
guas ela parte elos indígenas elas vizinhanças, re
voltados contra os abusos elos colonos. 

8. Para se fazer uma idéa elo extremo a que 
. chegára o estado da colonia, _ba,si:a ref:rir que ~le 
cêrca de 500 homens que deixara Sm1th, e CUJO 

. numero tinha sido ainda augmentaclo pela gente 
d.a ultima expedição, restavam 'apenas uns 60, em 
Juta com as miserias e horrores claquelle verda
deiro degTedo. Em tal conjunctura, · r-esolvera~~ 
abandonar a colonia v_oltando para a Europa; e }a 
desciam o J ames-Ri ver ele retirada, quando sao 
surprehendiclos pelos navios de lo rei Delaware. 

! -
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Os colonos, reanimados, accedem 'ás instancias de Delav,rare, e voltam .para Jamestown. Este homem pareceu providencial; e logo que na Inglaterra se soube do que se passava na America, foi lord De~ laware nomeado governador da Virgínia, posto em que soube ser um digno continuador da obra · de Smith. · 
9. Foi durante o curto período da administração de lord Delaware que a colonia entrou na sua phase definitiva. Começou-se a distribuir lofes de terras aos colonos, abandonando-se o systema da cultura em commum. Ensaiou-se, em summa, o regimen colonial a que a Inglaterra deveu o grande successo de sua obra extra-insular. A lavoura do tabaco tornou-·se importantíssima desde então, ao ponto de ser necessario logo crear medidas no sentido de evitar os inconvenientes que restiltariam da cultura exclusiva desse 2roducto. Com os grandes melhoramentos introdui1dos, e com a animação geral dos colonos, começaram a afflu!r ·para a Virgínia numerosas famílias, seduzidas pela icléa de virem na America fazer-se proprietarias abastadas, fugindo ás agitações e ás dolorosas premuras da vida na Europa. 

CAPITULO XLII 

14. Estabelecmne·nto da administração na Am.erica. À · b) C olo1úas Inglezas 
v' 

· 1. Pro,spe~o:l tan~o a. colonia e tornou-se tão regu~ar . a admm1straçao, que em .1620 já se iristallava em J amestown a primeira assemble'a g 1· d V . . . A 
era a lrgmla. c~avam-se nes_sa assembléa repre-1 sentantes de todas as povoaçoes que tinham ·sido · .. fundadas. Tomou-se por modelo 0 re<Yi ·1· RISTORIA DA AMI!RICA 

· O ffi en p0 1-
13 
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tico e administrativo da mãi patria: instituit _ . _ 'b 1 se 
um supenor. tn unal _colle_ctivo com juri~dição em 
toda a. coloma, e nas. l~caiidades juizes singulares; 
orgamzou-se a adm1mstração communal, e em 
summa, proveu-se a tudo que interessava ao bem
est.ar d.os colon?s, e de tal ~~o, qüe na America 
~ 11111111grante mglez já podia dizer que era tão 
livre, pelo menos, como na metropole. Sobretudo 
pr~curou-se ce.rc.ar das mais effectivas garantia~ 
a liberdade religiOsa - conquista aliás que não 
estava ainda realizada na propria Inglaterra ; e 
tanto assim que se tornou nos domínios britanni
cos uma das mais solidas bases dessa assombrosa 
prosperidade a que logo attingiram as resl)ectivas 
colonias. 

2. Além .di sso, curou-se solicitamente ele duas 
questões que pareciam as mais instantes de quan
tas deviam preoccupar o espírito dos colonos: a 
instrucção da infancia e a catechese dos índios. 
Fundaram-se numerosas escolas, muitas vezes i10 

interior do sertão, lá mesmo onde só se anima a ir 
o zelo dos missionarios; e procurou-se estreitar 
cada vez mais as relações entaboladas com os sel
vagens, entretendo-se commercio activo com di
versas tribus ela redondeza. - Não obstante, po
rém, a solicitude com que as autoridades se esfor
çavam ·em captar-lhes a confiança, não foi _ali me
nos violenta do que em outros pontos da America 

·a tenaz opposição que aos inva;sores moveram ·JS 

incolas. Por mais prudentes que se mostrassem os 
colonos, por mais pacificas os intentos de. que 
dessem provas, nunca deixavam de ser ~onst.d~r~-

. elos como estrangeiros perigosos e inimtgos dtsst
mulados e terríveis dos habitantes das florestas. · 

3. Desde que se começára a colo11:ia, os ingle-
t U S mats ' zes soffriam, de tempos a tempos, a aq ~ , " 
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ou menos temerosos, de diversas tribus mais hos-· tis. Com muito geito e cautela, e ás veze~ com rio-or iam os colonos impondo-se ao respeito dos 
b ' 

rr 
bandos errantes que batiam os sertões. - lV.~..as accentuava-se a tranquillidade relat iva da coloma, e ia inalterada a animação geral com a espantosa pro periclade crescente dos diversos nucleos. qu~nclo um sério perigo vem ameaçar o socego dos mgleze , e pôr talvez em risco a propria existe':'lCÍa da colonia : um assalto geral fe ito ás lavouras pelos índi os e o horrivel morticínio que então commetteram, chegando a fazer cêrca de 400 v ictimas ent re o agricultores desapercebidos ( a. 22 de .:Março de 1622). Teriam talvez os barbaros invadido a propria capital, si não fôra a piedade ele um indio para com um dos colonos, e a presteza com que este corrêra a Jamestown a avisar o governador Wiat. 

4. Foi o assassínio de um índio o motivo de tão horroroso desforço. E era sempr·e assim na . America. O colono, en~ regra, não via no selvagem uma creatura humana igual a si, tençlo os mesmos direitos, e capaz das mesmas paixões que de um momento para . outro podiam mover no peito dos mais humildes e degradados as revoltas mais dignas e mais tremendas. E' por isso tambem que o selvagem nunca poude ter , uma confiança completa nà justiça t na lealdade dos conquistadores. Só o medo dos pavorosos castigos e vindictas em que .se mostravam tão frios e tão crueis os colo:.. nos, ·é que os podia conservar submissos. Assim 1mesmo, o medo apenas. os continha até certo ponto: ~desse. ponto em diante, quando as coleras ex-' plod1am, tmh~m ele produ~ir escarmentos, como acontecefa aos Iavrado;es dà Virgínia. 
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5. O massacr: causou ila Inglaterra uma 

grande c~ns_ternaç~o, e. o governo promptamente 

attendeu as mstanq~~ do governador enviando-lhe 

<_:Js reforços que soilc1tara. Como providencia im

mediata, concentrou-se a população nos . burgos, 

abandonando-se as la vou r as ás depredações dos 

selvagens. Dahi em diante mesmo, não se fizeram 

mais plantações a muito longa distancia dos po

voados, e os lavradores construíram suas habita

ções} en1 n"ucleos proximos uns aos outros. - Re

cebidos os recursos que lhe fôram enviados da me

tropole, cuidou o governador F rancis \iViat de 

preparar-se para uma desaffr onta e um correctivo 

que pudesse· impressionar os índios e impôr-lhes 

duma \rez a mais completa submi ão. Mais de um · 

anno levou 6 governador a defender as povoações · 

de repetidas correrias, emquanto apparelhava ele

ment~s para um at_aque geral e decisivo. 

6. De facto, em ] ulho de 1623, fo ram simul- · 

taneamente acommettidas as diversas tribus rebel-. 

ladas, e um extermínio completo se fez na maior 

parte das aldeias inciigenas da vizinhança. -

Com semelhante represalia, entretanto, não se fa

zia mais do que converter definitivamente em odio 

de mqrte as suspeitas com que se viam desde prin

cipio selvagens e europeus. Os guerreiros que con

seguir-am salvar-se do morticínio, retiraram-se 

mais para o interior· das flor·estas e para os cumes 

das montanhas, de onde só sahiam para as violen

tas e continuas · aggressões com que inquietavam 

os colonos mais desacautelados. Os destroços que 

entre eHes faziam os inglezes, em vez de os sub

jugar aplacando-lhes as iras, antes lhes aceravani 

o animo hostil para uma luta desesperada em que 

preferiam sucs:umbir a ser vencidos. E portant.:.'. 

ao mesmo tempo que cuidava de ass·egurar, por 
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medidas .adequadas, o rapido e admiravel. in~r~
mento da colonia, a administração da Vtrg!ma 
via-se na necessidade de manter semp re em pe de 
guerra uma regular milícia para conter os ímpetos 
elos implacaveis inimigos. . . 

7. Ao norte da Virgínia, começou a Campa-: 
nhia de Plymouth a fundação de outros estabele
cimentos inglezes. Os primeiros colonos chegaram 
ao cabo Cocl em 1620. Eram elles em numero de 
100, quasi todos .brownistas, ou dissidentes0 da 
igreja anglicana. Perseguidos a principio na In
guaterra, obtiveram afinal de Jaime I permissão 
para exercerem livremente seu culto · na Ameriça. 
Entr.e elles, porém, vieram logo collocar-se secta
rios de todos os credos e adeptos de todos os pay
tidos, felizes de encontrarem neste lado do A.tlan
tico um refugio franqueado á sua conscíencia. De 
chegada, exploraram em todas as direcçÇ)es a bà
hia, em cújos fundos formou-se a primeira povoa
ção sob o nome de Plymouth. Duran'te os primei
ros mezes, as enfermidades, os desastres e os .ata
qúes ele índios dizimararn os colonos. Mas não. de
morou muito que, com os accrescimos que chega
vam da · metropole, a população da colonia se ele
vasse a cêrca de 300 almas. 

8. Em 1629, uma grande expedição se oro-a-.. o nizou para colonizar aquellas parag~i1s. Compu-
nha-se ella de aventureiros de Londres ê de outros 
centros da Inglaterra. Haviam dles obtido . da 
C mnpanhia de Plymottth a concessão elas terr~s 
que ficam entre o Mer.imack e o Charles-River. 
Em seis navios, traz·enelo corilsigo instrumentos e 
todos os recursos . indispensaveis, cheg'aram ao 
cabo Anna 350 irnmigrantes e ali estabeleceram 0 primeiro nucleo, ao qual deram o nome ele Salem. 

" Como o inverno se fizesse sentir ali · muito rigo-
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raso, alguns dos colonos escolheram sobre o Cha _ 
l~s-River uma situação melhor, "Onde se fund:u 
nova povoação sob o nome de Charlestown. ·De
pois de creado o novo estabelecimento, descobri _ 
se ao fundo da bahia uma deliciosa paragem sob~ 

· peqúena mas magnífica penii1sul~, o_nde c~meç~~ 
ram logo os colonos outra povoaçao, a qual deram 
o no_me de Boston, por serem quasi todos do con- · 
dado de igual no_me na Inglateri·a. 

09. Tornou-se logo Boston o centro da Nova
Inglaterra. Progrediu a çolonia com incrível rapi
dez, e . dentro de pouco tempo, a respectiva admi
nistração ficou independente ela Compamhia de 
Ply·1noüth) organizando a Nova-Inglaterra a sua 
assembléa H:~gislativa, e provendo por si mesma a·s 
proprias necessidades. Foi enorme a affluencia de 
immigrantes em seguida. e numeros~s outras po
voações se fôram creando, primei ro no littoi-al, e 
pouco a pouco espalhando-se pelo interior. - Por 
cêrca de . 1622, questões religiosas levantadas em 
Boston . tinham dado Jogar á fundação de novos 
nucleos mais ao norte, junto á região onde alguns 
annos mais tarde os f rancez.es se estabeleceram 

. ( MAIN.E). O novo nudeo recebera o nome de ~a
conia; mas tendo sido algum tempo depois aquel
las terras concedidas ao governador de Hamps
hire, na Inglaterra, ' tomou desta circumstancia 'o 
nome que ~inda conserva como· Estado Fed~rativo . 
da Grande União do Norte. _(NE\;<,r-HAMPSH.IRE). 11 

CAPITULO XLIII 

15. Estabelecúnento da adinúústração na A11ter·ica. 
c) C olonias inglezas. ·Tentativas da H ollanda 

. 1. Por esse tempo (primeira metade do se
cuia XVII) concornam corri os inglezes na Ame- ., 
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rica do Norte, al·ém dos francezes , os hollande~es 
e os suecos. Em 1609 já Henrique Hudson ( m
glez, mas ao serviço da Hollancla) descobre a 
bahia e o rio que ainda lhe conservam o nome. Or
ganizou-se uma companhia para colonizar aq~el
las terras, a que se deu o nome ele N ova-Belgtca; 
e numerosos aventureiros trasladaram-se para . a 
A merica. Sobr-e a f oz . do ri o Huclson foi cons
truido o for te Amsterdam, e no interior , á mar
gem clo ·mesmo rio, o forte Üré~nge; além de. mui
tos outros na babia D elaware e sobre o rio Con
necticut. A poderosa Companhia das I ndias Orien
taes adquiriu mais tarde os privilegias que haviam 
sido concedidos á primeira empresa ( 1628) e tra
tou de dar impul so á obra iniciada, encarregando 
um governador seu preposto da administração da 
Nova-Belgica. ·. 

2. No littoral da bahia D elaware, hollandezes 
e suecos encontravam-se, entre os inglezes ao sul 
e os francezes ao norte. Os suecos fundaram ali 
muitas povoações e applicaram-se sobr.etudo á la- · 
voura ; e como os hollandezes se entr·egavam de 
preferencia ao commercio, foi-lhes facil viverem · 
pacificamente nos primeiros tempos. Mas não 
tardou muito que se manifestassem rivalidades; e 
a luta formal começou em 1655, quando os suecos 
se apoderaram do forte Casimira, um dos nume
rosos que .tinham sido levantados pelos hollande
zes na bahia 'Delawar.e. O governador da Nova
Belgica preparo~-se ·então para um desforço de 
escarmento; e com uma esquadrilha atacou, quasi 
de surpresa, os estabeJ.ecimentos suecos. Estes fô
ram obrigados a capitular, perdendo todos os for
tes :e povoações que tinham na bahia . 

. 3. O governador da Nova Belgica foi , entre
tanto, generoso com os vencidos: · permittip-lhes 
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que continuassem a viver na colonia, comtanto que, reconhecei1do a soberania ela Hollanda (então REPUBLICA DAS SETE PROVINCIAS UNIDAS) se conservassem obedientes ás leis e ás ·autoridades estabelecicl,as. Esta cordura e gener'osiclade elo governador cl~ram como fructo o congraçamento de sueccs e hollanclez.es. E tão completo foi esse congraçamento, que unidos e soliclarios ficaram os colcnos elas duas nacionalidades contra os inglezes, Cf\te pelas vizinhanças concorri am com elles na conquista elas melhores paragens. - Por sua parte, não podiam os inglezes vêr com bons olhos aquelles competidores, temíveis 111ais pela activiclade e pelà perseverança com que procuravam aproveitar as ~exuberancias daquella zona, do que pela sua força. 
4 .. E tanto os impressionou o esforço dos hollandezes e suecos na bahia Delaware, e o perigo em que os punha a vizinhança, não só desses con,curr.entes, como dos f rancezes ao norte e a !oeste, que os colonos da Nova Inglaterra deliberaram fazer entre si uma liga ou confederação de províncias, como se tinha feito na H ollanda. Para isso contaram as diversas colonias inglezas com o pleno apoio da metropole; tanto mais que o governo britannico não havia reconhecido áquellas potencias ú1.t'rusas o direito de se apossarem daquellas terras: Essa primeira confederação em que se alliaram defensiva e offensivamente as colonias do :rvfassachusett, élo Connecticut, do New-Hampshire e elo Maine, parece marcar desde aquelles ·tempos a larga orientação politicá e social que to-, mava aquelle novo agrupamento, destina~o a as. sombrar logo o mundo · pelo seu immenso vigor em todas as espheras da actividade humana. 
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5. O pacto assignado entre aquellas colonias 
dispunha ·a obrigatoriedade de soccàrro geral a 
·qualque;. clellas que fosse invadida e instituia uma 
assembléa ele representantes, para curai: de todos 
o·s negocias ela paz e da guerra, legislando dentro 
das leis ela .mãi-patria. Essa assembléa . celebraria 
suas sessões na capital ele cada colonia sucessiva
mente. Fortalecidas por essa liga,_ as populações da 
Nova-Inglaterra sentiram · crescer os s.eus i4.eaes 
e renovar-se intensamente a corag-em com que· ha
viam ' começado na America a s~a nova vida. Foi 
enorme, prodigioso mesmo o incremento que ti
veram as numerosas cidades já fundadas, de onde 
a activiclade infatigavel e o esforço triumphante 
dos colonos ampliavam-se pela vastidão do conti
nente. Sem se inquietar·em mais ela· vizinhança '9e 
competid~res ou de inimigos, fôram multiplicando 
por toda parte o numero de povoações, e abrin-do 
caminho para todos os rumos. 

6. Emquanto -os hollandezes e súecos assenta
vam tendas no littoral da Delaware, e1les encra
vavam na Chesapeake, entre aquella bahia e a co
lonia da Virginia, novo estabelecimento que re.ce
beti o ·n'ome de M ár)1land (em honra da rairiha · 
Henriqueta Maria). Si r George. Calvert, primeiro 
barão de Baltimore, já ' havi~, mas · inutilmente, 
tentadà- fundar uma colonia de catholicos em 
Terra-Nova, e dep·ois nas paragei1's onde se for
mou â Virgínia. , Tendo fallecido em 1632, seti 
filho, · Cécilius Calvert, zo lord. B~ltimore, cónse
guiu executat: o seu antigo projecto de estabelecer 
(no territorio que para esse fim tinha Carlos 'I 
concedi dÓ a Sir George, na 'bahia 'de -Chesapeake) 
a ·· sonhada colonia. Foi Leonardo Calvert, irmão 

· de Cécilius, o chefe da expedição e o primeiro go:. 
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verna:dor·de -Maryland, tornada logo uma das mais importantes províncias do domínio britan-nico na America. · 
7. Calvert trouxera cêrca de 200 homens. Formou-se logo a primeira povoação sob. o. nome -de Santa Maria, e em seguida lançam-se os fundamentos da villa que mais tarde devia tornar-se .á grande e rica cidade de Baltimore, a 22 kilometros da bahia, sobre o fio Patapsco. Calvert lia admFnistração da éolonia deu provas de alto tino e p.rudencia, e sobretudo ele um espír ito de justiça que não era commum naquell-es tempos. F oi elle que iniciou o systema de comprar aos indios, em vez de extorquir-lhes, as terras de que pr-ecisavam eis irrimigrantes: equit~tiva e sabia medida, seguramente tlfl?a das que . explicam ·o socego em que sempre esteve a colonia, livre de hostilidades da ·parte dos naturaes. 

8. O vasto e ·rapido desenvolvimento das colonias inglezas começava a despertar toda a solici- . tude da Inglaterra; pois até ·então, quasi que se lirnitára -ella a fazer concessõe,s a empr·esas colonizadoras ·e me"rcantis. Semelhante solicitude tornou-se uma preoccupação instante no espírito .de. Carlos II, cujos intuitos de expansão colonial se explicam pela necessidade de recommenda.r-se a seus subditos. Este monarcha começou pela .liquidação dos direz:tos e.xclusivós da Gran-Bretanha sobr-e os territorios que 'a Hollanda estava occupando .illegitimamente. Para isso, concedeu a seu irmão, o duque de York e Albany, a zona ~omprehendida pela N.ova-Belgica, entre o Hudson e o Delaware. Organizou-se, portanto, uma esquadra sob o coim11ando de Sir Robert Carr; a qual, ' a 19 de Agosto de 1664, se apresentou na f.oz do Hudson, diante de New-Amsterdam. 

,. 
I . 
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·9. Ainda governava a Nova-Belgica aquelle 

mesmo Stuyvesand que havia submettido os suecos 

. da Delaware; e este, no primeiro momento, quiz 

oppôr alguma resistencia-á intimação do comman

clante in~·Jez ; mas achando-se desprovido de suffi

cientes recursos de · defesa, e até coacto pelos pro

prios habitantes, teve de capitular. De posse da 

praça principal, os in_g_lezes subiram o rio e apode

raram-se elo forte Orange. Ao mesmo tempo, 

atacaram os demais pontos fortificados da ~aliia, 
cujos habitantes renderam-se immediatamente. 

Apressaram-se os ingle.zes a entrar em communi

cação. com os indígenas ; e aproveitando-se da ani

mosidade que nutriam estes contra os hollandezes, 

fi-zeram logo alliança com os principaes chefe:s de 

tr1bus. New-Amsterdam tomou então o nome de 

Nevv-York e o f orte Orange o de Albany. Esta 

conquista foi homologada pelo tratado de Breda, 

em 1667. 

CAPITULO XLIV 

16. Estabelecimz,ento da ad11únisf1'açâo na Amer·ica. 

d) ·c olonias 1:nglezas 

1. Notavel desenvolvimento tomavam, por-· 

tanto, as colonias inglezas, e <:~-rripliavam-se na 

America extraordinariamente os domínios da 

Gran-Bretanha. Ao passo. que se apossavam· das 

terras situadas ao sul da Nova-França (para onde 

as suas vistas não cessavam tambem de vol-tar-se) 

' encaminhavam-se com o mesmo afan para o su)·da 

Virgínia e iniciavam a colonização da Carolina, 

onde aliás já um secuio antes ( 1562) ·tinham ten-· 

tado estabelecer-se uns . francezes ' protestant~s, 

. dali expulsos, como já v1mos, pelos hespanhoes. · 
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Não obstante o di rei to que suppunham ter estes áquellas terras ~descobertas em 1512 por P once qe Léon) Carlos II as concedeu a diversos vassallos seus, c~m a unica réstricção de que · á Inglaterra ficavam reservados os direitos de sd'berania. 2. Em 1676,. William Penn adquiriu a propriedade de grande parte das terras de N ewJersey, ao norte de . D elaware. A li estabeleceu Pe~n uma vasta colonia de Q·uaken . A principio foi mbito hostilizacla na metropole; mas af inal, em 1681, Carlos II, reconhecido aos se rviços que lhe havia prestado o pai de W . P enn na conquista da Jar:naica ( em 1655 ) concedeu ao f a mo o chef~ de profugos quakers a ·propri·edad e elos vastos territorios encravados entre as colonias de Maryland, de New-York e de New-Jersey. \ iVilliam Penn tornou-se então infatigavel na administração daquellas terras, ás qúaes veio a .ligar seu nome. Para ali affluiram immigrantes ás chusmas, home1Ú de todas as crenças e de todas as condições~ dispostos a tudo conseguir pelo. trabalho. 
3. W. Penn, ·desde começo, deu uma organi-

r . • zação democratica á sua colonia ; e assim que che-. gou á America, onde foi recebido por t odos os colonos das vizinhanças com grandes demonstrações de · jubilo; arregrou o que era mais iridispensa vel, e deu principio a'o levantamento da cidade de Philaclelphi·a, a qual desenvolveu-se com espantosa rapidez. Esta importantíssima colonia, · fundada · sob as vistas e pela solicitude de um homem altamente magnanimo, constituiu-se· um asylo seguro para os ·perseguidos de todas as religiões, e para os clesesp.erados de todas as nacionalidades. Ali se encontravam hollanclezes, francezes, allemã·'es, suecos, inglez.es,· perfeitamente congraçad.os pelo . 
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sentimento de que tinham no .Novo-Mundo a sua 

patria commum. 
4. Em 1732, uma expedição, sob o command~ 

de Jaime Oglethorpe, colol)ÍZOU as terras que . f i ~ 

cavam entre a Carolina e a Florida, e que tom~~ 

ram mais tarde ( 1772) o nome de Georgia, em 
honra do· rei Jorge III. - Estava, portanto, toda 

a parte da costa oriental da America do . Norte, 

desde a antiga N ova-França até ás fronteiras ~a 

Fl ricla, sob o domínio dos inglezes. Em 'cêrca de 

seCLtlo e meio, achavam-se fundadas nuni1rosas 

cidades, cuja importancia augmentava dia a dia _; 

abertos caminhos para o interior ; estabelecida ~ 

navegação costeira e fluvial onde era possível; 

Ct-eaclas uma infinidade ele fabricas, officinas ~ 

estabelecimentos agrícolas; e uma gr~ssa corrente 

ele immigração para aqueiias paragens. encami

nhada, partida elos maiores centros populosos · dq. 

Europa. P or meiados do seculo XVIII, calculava

se a população das colonias ingiezas em mais de 

um milhão de almas. . 

5. Entretanto, o mesmo progresso · das colo~ 

nias respectivas apressava o desfecho da collisão 

em que tinham Jicadó, eles dos primeiros~ tempos, 

as duas grandes potencias maritirrias que se di"spu~ 

tavam principalmente a posse da Ameriéa d<;> 

N arte .. A rivalidade secular enti-e a França e ? 

Inglaterra, affirmada ma,teri'almente por constan

tes conflictos, vinha s·empre reflectir-se rias colo

nias ; até que chegou -o momento de dirirrtir-se de

finitivàmente a longa competição. Já a InglaterrÇt 

tinha, _em 1713, conquistado a Acadia. A França, 

ou antes os colonos francez·es (pois que estes fô- . 

ram sempre quasi inteiramente desajudados da 

respectiva metropole) faziam ·prosperar o Canada 

e toda a immensa região do interior até ·o mar do 

• 
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· Mexico. A' medida que exploravam . as grandes riquezas naturaes do vastíssimo territorio que fórma a enorme bacia do Mississipe, extendiam-se, tanto para Ioeste -.como para o oriente, encontran-do-se com .os colonos i'ngJ.ezes, os quaes, por sua v.éz, do Iittoral avançavam para o centro. 6. As expedições parciaes, que os colonos da Virgínia e de · outros pontos h a viam feito sem resultado contra os francezes da Luisiana, pareciam ab'rir á Inglaterra o caminho que tinha el la ele seguir, animada sobretudo pela frouxa polí tica ela França na America, tão frouxa política e impre"' · vidente que deu logo como fructo a perda ele quasi todas as suas possessões. Em 1745, uma esquadra ingleza ·conquistava os estabelecimentos do CaboBretão, inte~ceptando assim as communicações elo · Canadá com a metropole. Algum tempo depois, a guerra dos . Sete-Annos ( 1756-1763) deu Jogar a novos intentos da Gran-Bretanha contra os domínios da França. Em 1759, um corpo de exercito· de 10.000 homens, sob o commando do general Wolf, desembarca no Canadá. O valoroso marechal marquez de Montcalm de Sa_int-V éran offereceu-Ihe combate na planície de Beaufort, junto de Quebec. A acção travou-se ardorosa, e a victoria coube aos inglezes, mas custou a vida a ambos os chefes inimigos. · 7. Os francez•es: sob as ordens de Fra:nçois Gaston, duque de Levis, conseguem retirar-se pa:ra ·Montreal, ·onde se fortificam, dispostos a uma re-. sistencia tenaz ·até que "lhes chegassem ela Europá os reforços ~esperados. Tentaram mesmo recobrar a capital, e talvez houvessem qs inglezes pago bem caro' a sua audacia, si não tives·sem sido soccorridos por nova esquadra. Forçados, ·pois, a levantar o cerco de Quebec, concentram-se os · francezes 
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em Montreal, contra cujos . muros dirigiu-se a 

acçao dos invasor~s. De . nada valeu a constancia 

heroica elos sitiados:. em breve a rendição tor

nou-se inaeliavel. M'esmo em tal conjunctura, 

Levis con.s·eguiu uma capitulação com todas as 

honras ela guerra, a qual foi assignada a 9 de Se-:

tembro ele 1760. Autoridades e guarnição reti-:

ra.ram-se em seguida para a Europa, abandonando 

aos inglezes a Nova-França. . 

8. Haviam, pois, começado os inglezes . bri

lhantemente uma nova era de expansão co~nial 

na America. Encorajados com este grande eXjitG. 

ele seus velhos intentos, dirigem-se elles contra as 

possessões ela H-espanha, então ligada ~ França. 

Em 1762 apoderam-se de quasi toda a ilha de 

Cuba ,ao mesmo tempo· que investem contra as Fi-;

lippinas e outras colonias das suas rivaes alliadas. 

O tratado de Paris, de 1763, regulou definitiva

mente o que se havia feito pelas armas. A França 

renunciou aos seus direitos sobre o Canadá, a 

Acadia e o Cabo-Bretão, e o curso do Mississipe 

foi determinado como linha divisaria dos dois do

mínios, francez . e britannico. A' Hespanha for~m 

restituídas · Cuba e as Filippinas, em troca das 

quaes entregou, porém, a Florida aos inglezes. E 

ainda a França ( 1764) cede a Luisiana aos hes

panhoes, como resarcimento da perda da Florida. 

9. Estava, portanto, · a Inglaterra senhora de 

toda a costa oriental da Ame rica do Norte, e. h~- · 

bilitada, ou . antes provocada a avançar para 0 

occidente até o oceano Pacifico .. - Algumas ou

tras colonias cr·eadas na · America póde-se dizer 

que não -têm historia. Os russos descobriram em 

meiados do seculo XVIII, as terras de Al~ska 

onde só em 1799 fundaram alguns estabelecimen~ 

tos, arrendados a uma companhia de comm _ 
. . er 



cto. ( 1} Entre as possessões dinamarq.Úeza:;, a mais vasta si bem que não a mais aproveitavel, é a Groenlandia, descoberta no· seculo X por islandezes. Fôra ·a .Principio colonizada, e com algum ·successo, por norueguézes, mas quasi inteiramente abandonada em 1348, para só de novo ser c a costa occidentitl) colonizada em 1720. Os ·poucos estabelecimentos feitos no littoral limitam-se á industria da pesca e ao commercio de pelles, e não têm g~ande ímportancia. - A Hollanda, ·apesar dos ·' , seus 'tenazes esforços, ficou apenas com algumas das pequenas Antilhas e com a Guyana respectiva, cuja colonização só interessa á histe ria particular. 

(1) Esta possessão foi vendida aos Estados Unidos em 1867. 

' 
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SYNTHESE DOS GAPITULOS DA SEGUNDA PARTE 

XII. - Tradições c conjecturas sobre a cxistcncin do Novo Mundo. 
As t radições sobre a exis tencia 'de novos mundos para o Occidente, 

constantes, cmbot'a vagas, des de tempo~ imn1emoriaes, reaviva clas du
rante a idadt! média pela preoccupação de a lguns marítimos e ~obretudo 
pelo g ra nde impu b o que tomava a s ciencia da navegação - crearam, 
no seculo XV, uma cspccie de obsessão no espírito agitado ,1aquella 

época . 

XIII. Christoviio Colombo c seu projccto. O genovez 
Christovã o Colombo, concretizando num vasto projecto os presenti
m entos c as idéas daquelle tempo, ao cabo de longos esforços e de uma 
c!olorosa série de decepções pelas, côrtes da Europa, consegue a t>ro
tecção da Hespanha para o :;eu grande emprehendimento. 

·XIV. - O descobrimento. - O governo hespanhol entregára a 
Colombo tres naus : e este, havenuo partido de Paios no dia 3 de Ago3to 
de 1492, chegava, á custa de f é sobrehumana, de inqt:.ebrantavel per
severança e de prodígios de heroi~mo, a uma das Antilhas no dia 12 
de Outubro do mesmo anno . 

XV. - Colombo c o Novo-Mundo. - Pela manhã desse para ·nem
pre memoravel ·12 de Outubro desembarcam, portanto, os hespanl;loes 
em t erra do sonhado novo mundo, numa ilha que os naturaes chamavam 
Guanahani c a que o almirante poz o nome d~ S . Salvador'. Em ue

. guida, Colombo descobre Cuba, Haiti · e outras ilhas, e volta a dar conta 
da sua missão á rainha Isabel, a sua grande protectora . Logo victima 
de calumnias e ingratidões , ainda assim o glorioso 'navegador, em 
viagens st:.bsequentes, teve occasião de realizar outros descobrimentos 
nas Antilhas e na America, Central: até que abandonado c 'curtindo 
amarguras acerbas, falleceu e111 1606 . 

XVI. - Condições políticas, sociacs e economicas da E~ropa por 
occnsi.iio do descobrimento da Amcrica. - No Geculo XV a socied~de 

occidental como que desperta convulsionada 'para os alvoroços da Re
nascença; e no meio das grnnues Cf!ergias que renovam o organismo 
e;xhausto daque!la civilização, a noticia do descobrimento da America 
produz um como vasto calefrio que abala toda a alm'a da Europa. 

XVII. , I. Reconhecimento e conquista do Novo-Mundo. ....,. 
Estabelecido o governo das Indias Occidentnes em Hispaniola e de

pois em Cuba, inicia-se um período de afans desesperados de con
quistas: nt:.merosns expedições üe aventureiros dirigem-se para ·~odos 

os pontos onde ha· riquezas a: arrecadar e paizes a submetter. Entre 03 

que tenu;_m a conquista do Mcxico, distingue•-se Cortez pelo exito de 

seu emprehendimento. 

XVIII. 2. - Reconhecimento e conquista do Novo-Mundo. 
Apesar das resistencias que lhe oppuzeram os meicicanos, ao cabo · de 
muitos combates e de incríveis e5forços, consegue Cortez entrar na gran
de capital do paiz, onde é recebido com muitas honras por Montezuma. 
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XIX. 3. Reconhecimento o conquista do Novo.-Mundo. -Em breve~ porém. llS violencins e os abusos de toda ordem commettidos pelos hespanh6es põem os indígenas em franca revolta. Tendo-se Cortez, com tactica e perfídia, apoderado de· imperador, os mexicanos cercam-lhe o pala~io, e chegam a obrigar . os hespanhoes a fugir da capital. 
XX." 4. Reconhecimento c conquista do Novo-Mundo . . Mas Cortez não se desilludiu; reorganizando o seu exercito, volta n pôr 'OJll cerco a capital mexicana, c della cmfim torna a apoderar'-Gé, e então definitivamente, fazendo prender e depois enforcar a Guatimozin . 

"XXI. 5. Reconhecimento c conquista do Novo-Mundo. A Inglaterra manda expedições pnra a península do Norte. - Cabral descobre o Brasil. - Dias de Solis chega á embocadura do Rio da Prata. - Magalhães passa do Atlantico para o Pacifco pelo Sul e realiza a C primeil;a viagem de volta ao mundo . 

XXII. 6. - Reconhecimento o conquista do Novo-Mundo. -.Balboa projecta explorações para o sul na costa occidentnl; mas não consegue. - Pizarro organiza uma cxpedi~.ão e, ao cabo de grandes trabalhos em algumllS viagens, chega a Tumbés, voltando em seguida n Panamá . 

XXIII. 7. Reconhecimento o conquista do Novo-Mundo. -Tendo ido ÍL Hespanha. Pizarro é encarregado de r econhecer e conqt..istar o Perú . - Aproveitando-se da dis cord ia que r einava entre os Incas, logo que desembarca outra vez em Tumbés. Piza rro dirige-.;e á . eôrte de Ataliba, depõe e aprisiona o re i indígena, ficando unico senhor do paiz. 

XXIV. S. Reconhecimento e conquista do Nov()·Mundo. Começa !l discordia entre os conquistadores. - Pizarro manda executar seu antigo socio Alm~gro . - O filho deste assass ina a Pizarro e tenta dominar, ínas é reprimido . - Ntmez reaccende os odios, e é derrotado por Gonçalo Pizarro, e soffre a pena capital . P edro de la Gasca vem contra Gonçalo, vence-o e manda executai-o . 
XXV. 9. ·- Reéonhecimento e conquista do Novo-Mundo. -Valdivia explora o Chile e ali in icia a colonização . - Do Chile passam os hespanhoes as cordilheiras c ér;eontram-se com os exploradores do Rio da Prata . - Portugal manda algumas expedições ao Brazil e na America do Norte a Hespanha e a França disputam-se a prioridade da conquista. 

XXVI. - Primeiras immlgraçÕfl'l. - A sorte dos indigonas. As noticias que na Europa se espalhavam das fabulosas riqi:.'Czns Que os hespanhoes recolhiaf!l no Mexico e no Perú escaldavam as ~maginações e attrahiam aventureiros ás chusmas . Na Americ~, os colonos só cuidavam de fazer fortuna rapida, explorando as minas, em cujo trabalho empregavam os índios com deahumanidade incrível. 
XXVII. - Incorporação dos raças indigenas no organillmo da sociedade americana. - Com a entrada dos missionarios christãos melhorou um pouco a sorte dos índios; mas o regimen que os padres estabeleciam nas reducções, si furtava o selvagem ao barbaro trato dos colonos, tornava-os fanaticos e servis: de forma que a incorporação do indigena na sociedade histories da America resentiu-se dos rnall!ll devidos á conquista c ao regimen colonial. 
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- da raça africana. 
XXVIII. - O trafico dos nrgros. Incorporaçao 

succt:.mbir no. tra~ 
- Uns acossados para o selo rias florestas , outros a _ balho excessivo das minas, foram os índios escasseando; c então com~çou-sc a introduzir africanos. A raça neg ra, por um marty:io de mms de trcs scculos, incorporou·se tambem na sociedade am~r•cana. exercendo influencia mais ou menos profunda nos diversos povos · que figuram no continente. 

XXIX. 1. - Estabelecimento da administração na Am&ica. Colonia do Portugal. - A anarchia em que a conquista ia deixando as colonias latinas ds America aconselhou logo os governos de Portugal e de Hespanha a /organizar a recpectiva administração. Desenganado de colonizar os seus vastos domínios por m eio de empresas particulares. r esolveu o governo de Lisboa, em 1548, constitt:.ir, para toda a ,~osses-. sÕ.o, um governo geral . Por esse tempo, chegaram os primeiros jesuítas. Alguns annos depois (1666) os francezes estabelecem-se na bahia de Guana6nra; e o governo portuguez delibera e consegue expulsai-os, fundando-se por esse tempo a cidade de S . Sbastião do Rio de Janeiro . Mais tarde tentam. os hollandezcs iguaes aventuras no nor~e . Depois· da restauração (1640), Portugal, forteme~te apoiado pelo esforço patriotico dos colonos, expurga de intrusos o jmmenso territorio c reprime algumas. revoltas internas, c encaminha>_,;e definitivamente o progresso da colonia . 

XXX. 2. - Estabcle<:imento da administração na America. n) Colonias do Hespnnhn. - O governo hespanhol creou na America quatro vice-realezas, c a estas Gubordinadas mais cinco capitanias. Ao ledo dos vice-reis havia tribl::'lal'il colle<:tivos ·· (audicncias) nas províncias os intendentes reaes e nas localidndes os corregedores . Toda a alta administração das colonias era centralizada no Grande Consl''ho das lndias, com séde e'!' Madrid . K5.o obstante a hc;>a intenção do ' governo . hespnnhol, as autoridades, a começar peloo vice-reis, commettiam grandes abusos. Taes abusos moveram odios entre os indígenas, c constantês revoltas tiveram que conter os hespanhoes. 
XX~I. 3 - Estabele<:imento da administração na Amerira. b) . Colonias de Hespnnha. - C01·tez não se limit.-\ra a apoderar-s(' elo Mexico: . assim que se sentiu senhor do imperio, tratou, com infatigavel actividade, de organizar a nova administração. Apesar do., grandes serviços que prestára ó. Hespanha, viu-se entretanto Cortez victim'l de . calumnins tão . insistentes, que o seu d~svalimento se tornou ine,·itavel . Foi elle afinal substituído por D . Antonio de Mendoza. Este mo;,trouse bom administrador, e procuro,! genhar a · confiança dos · indi~t~un~. Fundot:.· ,na c.apital do Mexico o primeiro collegiÓ~ r.ob a direcção do 

c"lebre franciscano Sabagun. 

XXXII. 4. - Estabelecimento da odminist~ção na America. _ c) Colonias d~ Hespnnha. - Mesmo perturbado de desordens, 
0 Mexico prosperou rap1dnmente. Em meiados do seculo XVII . 

M · t 'd ó. 
• a c1dade do 

cx1co, recons ru1 a européa, já era uma grande capitai. Por esse tempo, começaram as costas da America Central, como as A . a ser victimas dn pirataria · que flagellou a ll ntllhas, que es marca - Pelo f" 
do referido seculo XVII, 06 J esuitas real' · s ms 

. . 
lzavam a conquista P 'f' 

da Califorma, emquanto 0 espírito de ind d . , ac1 1ca 
-

epen encla Já fazia - ' f 
çoes temerosas contra os proce.sBoe da p l't' . ""IIDI estn-0 1 1ca colon1aJ. 

,. 
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XXXIII. 5. - Estabelecimento da. administração na Ameri.ca. -
d) Coloni.lls de 81.'3ponha. - As explorações de Heredia e de Quet;ada 
na vasta . zona, . conhecida então 'por Terra-firme, levaram o governo de 
Madrid a crear ali a vice-realeza de Nova-Granada, tendo como capital 
a antiga cidal:le indígena de Bogotá, reedificada . Mais tarde creou-se ao 
norte a capitania geral de Caracas, dependente do vice realeza de 
Nova-Granada. 

XXXIV. 6. - Estabelecimento da administração na America. -
e) Colonlas de Hespanha. - D . Antonio de Mendoza, que tão habil se 
havia revelado no 111exico, foi in'cumbido de administrar a vice-realeza 
cio Perú . Ali conseg~;.irn inspirar confiança aos p eruanos ; mas infeliz
mente fallecera logo, e os seus nuccessores . principalmente Francisco 
de T61edo, · renovaram contra os infelizes descendentes dos Incos as 
barb~ridade~ da conquista . Nos fins do seculo XVUI ainda uma for
midavel revolução de indígenas ameaçou o domínio hespa nhol no Perú, 
sendo a muito custo aplacada . 

XXXV. 7. - Estabel~cimento da admin istração na America . 
f) Colonias de Respanha. - N o Chile, desde principio, lutavam os 
araucanios \lesespet:adamente contra os oppressores . Apesar disso, os 
hespanhoes exploravam todo o sul do continente ; e em quanto passavam 
do Pacifico para o lado orient:l.l , outros exploradores entravam pelo 
Prata, e fundavam uma nova província. 

XXXVI. 8. - Estabelecimento da admin istração na America. ·-
g) ColoJ1ias de Hespanha·. - Entram os J esuítas no Paraguai , e t oda 
a vasta bacia do Prata é reconhecida . Então o governo hespanhol divide 
aquella dilatada zona em duas províncias - a do Parag~;.ai e a de ' 
Buenos-Aires, s ubordinadas á vice-realeza do P erú . Em 1776 foi creada 
a immensa vice-realeza de Buenos -Aires, compc•hendendo, além da 
provinci!l do P rata, as do Chile, do Alto-Perú, do Paraguai, de 
Tucuman e do Uruguai. 

XXXVII. 9. - Estabelecimento da administração na America. 
h) Colonias de Hespanha. - Nas Antilhas creou o governo hespanhol 
a capitania geral de Habana . Ali foi a 
do q!le no continente: em poucos a nnos 
raça indígena. A escravidão africana foi 
Antilhaa . 

conquista ainda mais c,ruel 
estava quasi eliminada a 

tambem monstruosa nas 

XXXVIII. 10. ' - Estabelecimento da administração IUI. America. 
Os {libusteiros. - As colonias da America nos seculos XVI e XVII 

foram flagelladas · pela p !rataria, e sobretudo pelos fa'mosos fli~t:steiros, 
que se fiz;eram então o terror principalmente das colonias h~spanholas. 

XXXIX. 11. - Estabelecimento da administraçã9 na America. 
- a) . Colonias francezas. - Emquanto n Hespanha se preoccupnva com 
o Mexico c o Perú, a França e a Inglaterra disputavam-se a America 
do norte e apoderav11m-se U!mbem de grande P!lrte das Antilhas. Os 
francezes estabelecem a sua colonia · de Nova-França na bacia do São 
Lourenço, de onde cont inuam 5uas explorações por todo o interior, 
apossando-se da imme'nsn zona banhada pelo Mississipi e seus grandes 
affluentes. 
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XL. 12. Estab~Jecimf'nto da administração na Amerlca .-

b) Colonias francezas. - ·Em prmcipios do seculo XVIII tomou im

pulso a colonização da Luisiana; mas a França encontrava-se na Ame

rica com a Inglaterra, e com a sua desídia foi se deixando despojar 

pela sun poderosa rival. 

XLI. 13. - Estabelecimento da administração na America. 

n) Colonias inglezas. - Pelos fins do seculo XVI começam os inglezes 

a fundar a colonia dn Virgínia, na America do Norte . 

XLII. 14. - Estab~>lecimento da administração na Am~rica. -

b) Colonias inglczas. - A Virgínia, apesar das h ostilidades dos indí

genas . prosperou rapidamente, e novas colonins foram ft:.ndadas na costa 

oriental . 

XLIII. 15. - Estabel~>cimento da administração na America. -

c) Colonias ingletlu. - Tentativas da Holanda. - Os hollandezes e os 

• uccos tentaram tambem encravar colonias entre as dos ing leze,.., ; mas 

n Inl.'(laterra tratou logo de liquidar nnquellas paragens o seu exclusivo 

domi'hio . 

XLIV. 16. - Estabelecimento da administração na Amcrica. -
os inglezes d) Ccloni.ns inglezns. - Dn costa oriental 

até n conquis ta da Nova-França, P em breve 

todn a m elhor porção da America do Norte. 

extenderam-se 
se v iram senhores de quasi 

·. 





PARTE TERCEIRA 

Emancipação das ·colonias americanas 

CAPITULO XLV 

1. Situação geral da America. 

1. Nos fins do seCL1lo XVIII, achava-se todo 
o immenso littoral elos dois -oceanos sob o domínio 
de tres nações da Europa. No continente septen
trional, a colonização do interior· foi intentada logo 
em seguida á das r-egiões da costa, coinquanto 
fosse .ali mais tardia do que no sul a entrada dos 
conquistadores. Na America meridional, invadida 
logo após o descobrimento, a atção ·dos aventurei
ros limitou-se, durant·e muito tempo, á fita ' maríti
ma nos dois lados do continent~, e a poucas zonas 
elo centro animou-se a sua audacia; Em alguns 
pontos, como grande parte do territorio central do 
Brazil, existem até hoje vastissinias regiões in
exploradas e muitas inteiramente desconhecida.s, 
ainda sob o domínio de numerosas tribus indíge
nas, que, acossadas elos littoraes, preferem .morrer ·' 
insubmissas no desolamento das florestas a . acei
t~r a civilização que se 'lhes impõe pela força. · 

· 2. A America do Sul estava dividida entre a 
Hespanha e Portugal ; e a primeira destas nações 
tinha ainda na do Norte o Mexi co; e rias Antilhas 

' Cuba, Porto-Rico e parte do Haiti (logo perdida). 
Na America .do Sul possuia a Hesp~nha as tres. 
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- . 
vke-reaiezas: de Buenos-Aires, do Perú e de 
Nova-Gr-an·ada. Todo 9 littoral d~ Pacifico acha
va-se sob {) exclusivo poderio hespanhol , portanto. 
Conservava Portugal a sua immensa colonia do 
Brazil, des do Oyapock ao norte, até quasi o Rio 
da Prata, ao sul. Além da morosa colonização das 
zonas marítimas, apenas fizeram os portuguezes 
n"o interior, até aqueila época, as ·explorações i~
dispensaveis para assignalarem por a li a soberania 
de P ortugal. 

~ 

3. Póde-se calcular a população ele origem 
européa naquella época em cerca de 14 a 15 mi
lhões de almas; os mestiços talvez nuns 2 a 3 mi
lhões, e pelo menos 4 milh_ões de negros escravos. 
Al·ém desta população, é preciso est imar em cêrca 
de 1 milhão os zambos (mestiço de negros e 
índios) ·e os 1nulatos (mestiços ele brancos e ne
gros) . Os indígenas puros foram desde principio 
muito em clecaclencia, e em alguns pontos quasi. 
chegaram a clesapparecer ele todo. Em geral, a raça 
era dizimada barbaramente por um conjuncto de 
causas que nunca desappareceram completamente. 
Assim mesmo, reduzindo a uma quinta parte a po
pulàção aborigena do tempo da conquista parece ' . 
razoavel a cifra de 12 a 15 milhões em que a ava
liamos nos fins do seCLtlo XVIII. P ortanto, conta
vam então as duas grandes penínsulas da America 
un1a população total nunca inferior a cerca de 35 
milhões. 

4. Esta população fixava-se no solo, pro
curando explotal-o mais ou menos proveitosamen
te. Além da concentração das numerosas cidades e 
.villas, pouco a pouco as famiÜas de lavrador,es 
espalhavam-s.e pelos ca.mp'os e florestas mais .afas
tadQs, ·em pequenos nucleos. A lavoura já tinha 
grande i~p0rtancia e os pnnc1paes generos de 

' . 

' . 
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cultura eram a canna de assucar, o café, o cacáu, 
o chá, a quina, o tabaco, a jalapa, a baunilha, o 
páo campeche, a copahiba, o anil, a cachonilha, o 
milho, e uma infinidade de outros productos, que 
em grosso eram exportados para a Europa, onde 
as manufacturas tomaram, portanto, um incre
mento ext raordinario. Muitas plantas da Europa 
e de outros continentes já tinham sido acclimadas, 
como, além da ca.nna de assucar, do café, etc., o 
trigo, a vinha, a oliveira, o linho, etc. -" 

5. Tambem se fazia em certa -escala a cria
ção, mas quasi que só de animaes exoticos. Sabe-se 
que os índios não criavam e não possuíam, por
tanto, especies domesticas, a não ser uma ou outra' 
de pouco proveito. Os europeus Introduziram logo 
o cavallo, o boi , o carneiro, o porco e outros que se 
propagaram de maneira espantosa. Além . disso 
melhoraram e desenvolveram muitas especies in
dígenas que se tornaram ele graride interesse. -
Como dissemos, os índios não . cuidavar:n da cria.:. 
ção ; mas a caça era o seu mister ordinario, sobre
tudo entre as tribus errantes do interior. A inva
s-ão converteu o uso ou a necessidade da caça numa 
especie de industria, da qual provinham os ·mais 
valiosos elenientos com que contava o commercio 
que os colonos precisavam de entreter com os indi- ·· 

.. genas, e que nos fins do ::;eculo XVIII repr·esen
tava uma das mais avultadas verbas da éxpor
tação. 

6. Mas a industria mais generalizada e mais 
compensativa em toda a America era incontesta~ 
velmenté a da mineração. Póde-se dizer que em 
menos de tres secttlos, o Novo-Mundo havia abar
rotado de ouro e ·prata os tres Estados que o ha
viam ·recebido em partilha. Nem mesmo approxi- ' 
mad~mente é facil dar uma idéa dos cabedaes que 
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·a cobiça qos governos,. servida pela ganancia fe1:0 z 
dos aventureiros, tinha canalizado amplamente 
para a . H·espanha, a Inglaterra e Portugal e ante 
cuja enormidade pareciam esses paiz·es de~confiar · 
da propria fortuna. Quando se corre os olhos li
geiramente pela estatística da exportação que se 
fazja de válores colossaes em ouro e prata, o que 
mais se estranha é que numa terra de onde se ar
rancava tão prodigiosa massa' de· riquezas, ainda 
hbuv~sse uma população com animo para as fad i
gas do trabalho agrícola. 

7. Calcule-se que na America se encontravam 
blocos de prata nativa de cincoenta libras ! No 

· Haiti, logo nas p'rimeiras explorações, recolheu-se 
de uns terrenos de alluvião uma pepita que pesava 
de 14 a 15 kilogrammas. E m 1545 começou-se a 
lavrar a inesgotavel mina de P otosi (na Bolívia) 
e de 1547 a 1583, extrahiu-se della cêrca de 150 
milhões de pesos. De 1.556 até fins do seculo 
XVIII, o direito do q-uinto real sobr·e a mina de 
Potosi ascendia, segundo dados off iciaes, a 
157 . 931 :123 pesos. Por aquella época, eram ex
ploradas afanosamente grande numero de minas 
no P.erú no Mexico e no Brazil. SÓ o Mexico for-

. ' 
necia em prata o dobro de toda .a producção da 
Europa. A mina de Valenciana, propriedade de 
uma companhia, occupava 3. 100 operarias conti~ 
nuamente ,e dava um lucro annual de cinco 

milhões! 
· 8. Mas o que se encontrou na plai1icie de Ci-

neguilla, na costa or~ental da Amreica do Norte, 
f~i ainda/ mais assombroso. Faziam guer~a os 

. hespanhoes contra os índios da California, sempre 
·infensos aos invasores, e foram tão felizes .. que, 
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além de os haverem submettido, descobriram uma 
explanada, de cêrca de 14 leguas de extensão, co
berta de pedaços ·de ouro até de 16 poHegadas de 
espessura, e em tão grande quantidade que não era 
preciso desm~stwral-os da terra. - ;Imagine-se, 
portanto, que thesouros fabulosos não recolhiam 
annualmente as metropoles das colonias america
nas. Affirma um competente que si se chegasse a 
extrahir, mesmo em parte, a prata dos J\ndes, 
este metal viria a substituir o ferro em Irmitas 
a pplicações ! 

9. No Brazil, sobretudo na zona temperada·, 
não ha um recanto de terra que tivesse sido co~ 
nhecida naqueles tempos, e de onde não se apro
veitasse algum mineral. Calcula uma estatística 
muito citada que a produeção de ouro ·annualmen.:. 
te se elevava a uma somma superior a oito mi
lhões de francos. E o que é de notar é a despro
porção entre a prata e o ouro nas ·duas band~s do 
contio·ei1te: emquanto no Brazil era mais abun
dante o ouro, no territorio dos Andes, a quanti
dade de. prata era incomparavelmente maior. Só 
na intendencia de Lima, en1 1791, estavam sendo 
exploradas pet;to de 200 minas de prata, e apenas 
4 de ouro. No Brazil, além do ouro, constituíam 
o diamante e outras pedras preciosas grande fonte 
de riqueza. ·- Póde-se avaliar - · sem por em 
corpputo o que ainda estava desconhecido (pois 
que ai~1da hoje ha riquezas mineraes inexploradas 
~m toda a Ame rica) ·- que o ouro e a prata que 
naquelle tempo forneciam as minas do continente 
representavam quasi dois terços da prata e ouro 
que fornecia o resto do mundo! 



204 

CAPITULO XL VI 

2. Situação geral da America 

- 1 • . Ao lado de um progresso economico fun-
dad.o na acquisição facil da riqueza ( tanto mais 
fa:ctl quan~o a par da feracidade inesgotavel das 
_mmas havia o b~aço poderoso do africano appli
cado na exploraçao das mesmas) o desenvolvi
ment~ das condições sociaes fazia-se de maneit'a 
muito exc·epcional. Politicamente, as colonias cada 
v-ez ma"is jungidas viam-se ás respectivas metro
poles, feita uma justa restricção quanto ao syste
tema bt:itannico, muito mais liberal e mais sabio 
do que aquelle que punham em pratica a Hespanha 
e Portugal. Assim, emquanto nas colonias ingle
zas a situação social e política era superior talvez 
á da propria metropole, nos domínios de Portugal 
e da H:espanha dava-se exactamente o contrario: 
a distancia em que se viam, da séde da autoridade 
suprema, tornava os abusos da força mais incon
tinentes e irrepressiv-eis; e o colono hespanhe>l, co
mo o portuguez, era mais vassallo talvez na Ame
rica do que tinha sido na Europa. 

2. As colonias inglezas faziam lembrar as 
antigas colonias gregas do occidente, formadas 
por uma população de profugos, e - constituindo 
para essa população - acossada da patria por 
invasões ou por discordias civis -. - um seguro re
fugio, onde se abrigava o velho espírito ~a. !i~er
dade hellenica. Nas costas da I tal ia e na S1c1lta, os 
gregos eram mais felizes como colonos ?o que em 
Athenas como cidadãos. Para as colomas gregas 
não se trasladavam intactas as instituições políti
cas da mãi-pat_ria: nem a soberania da· Grecia ia 
até aJ,ém dos mares, e os immigrantes, ao assenta-
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rem as suas tendas, começavam uma sociedade 

nova, por assim dizer. - Os inglez·es fizeram na 

America uma obra semelhante. Ao pôrem pé na 

nova terra, o pensamento que os dirigia tor

nava-os tão vigorosos e tão conscientes das con

dições em que iam ficar, 'que elles começaram a 

construir por si mesmos uma ordem de cousas 

que não se modelava precisamente pelo que havia 

na metropole. . 

3. Isso não quer dizer, é claro, que os iri?glezes 

na America f icavam logo independentes da Ingla

terra; mas a soberania da Gran-Bretanha apénas 

projectava-se na America mais como um symbolo 

ele protecção do que como um circulo de ferro, li

mitando os direitos, · a vitalidade e as expansões 

elas colonias. A metropole nomeava · governador·es; · 

mas estes não eram na administração mais do que , 

r·epresentantes elo poder soberano, que davam au

thenticidade aos actos praticados pelas ass·embléas 

representativas das colonias. Essas assembléas, 

pócle-se diz·er que exerciam todo o governo; por

que, primeiro que tudo, se constituíam:. t:J.ão por 

disposições emanadas ela metropole, mas· por es

pontanea deliberação dos pr9prios colonos - com 

cujas deliberações o' governo de Londres é que se 

vinha .s·empre conciliar. Taes assembléas organi

zavam a administração, proviaril a justiça, e· até 

os impostos só eram cobrados, e a guerra só se 

fazia , com o s·eu voto. 

4. A constituição ela propriedade territorial 

foi uma elas provas que tiveram de dat~ os colonos 

inglezes de que na Ame rica a soci·edade que · se 

fundava ia ser outra 6}Ue não a velha sociedade 

tradicional dos land-lords. Eram os homens · vin-

-elos ·lá do paiz dos latifundios que lançavam · : n~ 

·Novo~Mundo as bases de uma dernocracia terri-
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torial que ·em breve teria de causar assomb 1 . ~ .1 E ro aos 
d~glds adores da( ~ uropa. Desd·e logo, foi-se divi-

m o a terra comprada aos indig·enas) · 1 em pe-quenos : otes e estes entregues aos immig t b . ·- d 1 ran es com a o ngaçao ·e avral-a. De sorte que todo la-
vrador, que chegava á America, no dia segu· t "d · . . m e se cons1 .·era va pr:opnet.ano e hgado portanto á 

' · sorte do helio e nco pa1z que o destino lhe offer _ . . e c1a COnJO nova patna. 
S'. Um facto excepcional occoneu no Norte

America: a eliminação completa do indígena como 
elemento ethnico. Ali não houve assimilação nor
mal, nem o selvagem submeUeu-se: os invasores 
excluíram os aborigenas. Acossados do Iittoral. 
retiram-se estes para as florestas de !oeste e para 
os desertos do norte. Assim, as raças indígenas 
ali desapparecem, e sem deixarem vestíg ios que 
possam ser conservados. Nem nos costumes, nem 
nos USOS, nem na Jing~a poder-se-á amanhã COnf·· 

tatar a minima influencia das antigas populações. 
Os proprios nomes topicos são quasi todos ingle
zes: só persistem os indígenas que. não foi possivd 
substituir,. - O mesmo se póde dizer em relação · .. 
aos negros. A raça anglo-saxonica é, · portanto, 
de uma immunidade que resiste ao mais longo e 
intimo contacto. Resta saber · si é isto um signal 
de superioridade ·ou do contrario. 

6. Quasi todos ·.os pensadores attribuem o ex
traordinario successo das colonias inglezas .-ás 
energias nativas da raça; mas ao lad~ dess~ cau~a 
fundamental dir·ecta e permanente, e preciso por 
em calc~lo ;~lo menos duas causas accidentaes 
bem poderosas: 1 a - a relativa inopia ou pobreza 
mineral do sólo · ·z· - a revolução de 1640 e as 

. lutas de religião' na metropole. A pobt~ez~ :niner~l 

. determinou que os colonos, desde pnnc1p10, cm-
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; dassem de explorar a seiva productiya . d~ . solo, e ·fundassem logo a prosperidade na agn~ultura_, como fizeram invariavelmente todas as soc~edade~ c1ue se encrrandecêram. O t·emeroso confhcto de o 
. d consciencias na metropole, durante ma1s e um seculo, determinou por sua vez a emigração ex~:.. ctamente ele elementos dos mais sãos pelas quah7 clacles moraes - quer dizer dos homens qu~ a lutas ele semelhante natureza preferiam buscar em terra Jinginqua um r·ecanto onde pudessem crer. e pensar livremente. 

7. E' assim que os g randes principias que ti.: nham de ampara1: a nova. sociedade que se for~ mava na 'America do Norte foram o TRABALHO ·e a L I BERDADE - amplamente desenvolvido·s na pratica, como se continuassem a ser na pratica tão soberanos como as leis mais genericas e absolutas do universo moral. Sem trabalho, e sobr·etudo sem o trabalho que se dirige contra as resistencias da natureza, nada se faria numa terra que só offerece ao homem a seiva pr-oductiva. Do mesmo modo que sem a mais completa liberdade para todas as crenças e para todas as opiniões, seria impossível ser livr-e 1~um paiz para · onde affluiam sectarios de differentes cultos e adeptos de todos os partidos - exactamente os que procuravam escapar á tyrannia das consciencias · imperante na metmpole. 
. 8. De ~hegada na America, pód.e-se dizer que os colonos mglezes for~m firmando um accordo geral so~re esses. dois princípios. Quando, em menos de vmte annos de trabalho e soffr'imentos os colonos da Virginia se sentiram com forças e' co. ragem ~or~l para se unirem numa liga de defesa· . a sua pn~eira assembléa já proclamava ao m·esm~ tempo a hberdade de crenças,. garantida a todos 



• 

- 208 -

como primeira condição da paz da colonia. E á 
n:_edida ~ue iam sendo fundadas, as novas· povoa
çoe~ asstgnavam pa~to analogo. De fórma que foi 
_asstm que nas colomas inglezas, onde se encontra
v~m seitas e partidos tão differentes, não produ
ZIU lutas o pr·econceito religioso: 

.9. Toda a existencia daquellas agremiações, 
que começaram no secttlo XV II a formar-se no 
norte,· girou em torno dos dois princípios assigna
lados: Por isso é que facilmente concebemos a ex
plic.ação dó grande segredo que deu ali o resultad:J 
estupendo de uma vasta e assombrosa civilizaç8.o 
industrial, que em menos de tres sec.ulos poude, 
não apenas igualar , mas exceder mesmo as mais 
vigorosas civilizações da Europa. Em New-York, 
em PhiladeJphia, em Boston, vive incontestavel
mente uma raça humana que sobrelevou, pela 
·sciencia applicada, pelo trabalho perseverante, 
peJa liberdade sentida e concreta c9m0 OS proprios 
fáctos, a todos os heroismos que fizeram Londres 
e Paris. 

CAPITULO XL VII 

3. Situação geral da Ame1'ica 

1. Não se póde dizer o mesmo ela situa~ão em 
que se viram e do subsequente desenvolvimento 
das colonias neo-latinas. Para a America hespa
nhola como para a America portugueza .. tr.alada
va-se,' com os colonos, o despoti~~1o ela pen~nsul'a, 

do. horrorosamente atraves dos mar·es · aggrava . . . _ 
Basta recordar-se que a propna Inqmsiçao, com 
.todos os seus ~orrores e miserias, ins~allava-se na 
America latina cincoenta annos depois do desco-

.. br.imento. O. immigrante, passados cerca de du-
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zentos annos, quer dizer no seettlo xynr,. via-se 
aqui numa condição social e po~i.tica I~:fenor ~tal
vez áquella- a que h lgira na mai-p_atJ:I~. Os_ :::,et:s 
bens, os eus direitos, a sua propna vida nao ti
nham a mínima garantia. Anelava sob a manopla 
ela autoridade civil , e inteiramente á mercê do po
der eccle iastico. Des elo bispo até os curas de -al
deia eles dos vice-reis e governaclóles até os 
alcaides e os meirinhos - todo o exercito de 
funccional-ios que o torturam e exploram em"nome 
do rei e em nome do ceu - criavam para o colono 
uma situação tão pavorosa, que se não concebe 
como de tal situação chegaram a sahir gerações 
altivas, com grandes impulsos para a plenitude da 
vida moderna. . . 

2. Em todas as colonias hespanholas e portu-
guezas, um sub-solo riquíssimo em mineraes mo
via as ambições do immigrante. Só vinha para a America o homem tan.gido de esperanças e pre
occupações de fortuna rapida e facil. Nenhum sen
timento superior o animava: nem crenças. není 
opiniões políticas, nem mesmo o sentimento da li
berdade .O proprio despotismo era aceitavel si se 
conciliava· com o interesse dominante no momento. 
Emquanto para a America ingleza affluiam fa
mílias inteiras das mais distinctas do í·eino. ho
mens laboriosos que só pediam, ao salt~i- no Novo
M un~o, um ·pedaço ele terra f ecuncla - para as· colomas hespanholas e portuguezas vinham em . ' regr~, a;·entu~e1ros ~- e.spe~uladores gananciosos, 
e a .1111~.1graçao COnSIStia quasi exclusivamente 
em mdtv1cluos ~o sexo masculino, e sem outro pen
samento ~ue nao fosse o ele enriquecer depressa e 
sem r:nmto trabalho nos El-do1'ados que os attrahtam. ,_. 

· HISTORIA DA AMERICA 
I 15 
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. 3. O resultado desta circunstancia é facil d 
as~tgnalar,. P?i~ tinha de se fazer sentir na pro~ 
pna. constltmç~o da. sociedade futura .. Em regra 
tal. ctr:t:nstanCia obn.gava logo as uniões desiguaes 
e tllegttlm~s,. r.roduzmdo portanto o abastarda
mento ele mfmtdade de gerações, nas quaes entra
v~-~, , por um lado o europeu com todos os seus 
vtcws, e por outro lado o elemento inclio·ena ·t· 

b 
. o c 

tam em .. o el-emento africano com todas as mi se-
rias ela condição a que haviam sido reduzidos. Não 
eram, pois, correntes normaes de povos que se 
mesclavam: eram, sim, conforme já vimos no ca
pitulo XXVIII, parcellas estragadas e inferiores 
de· raças, que ao menos physicamente eram vig..J
rosas, mas cuja fusão em taes condições não po- . 
deria dar um producto normal que representasse 
as energias, a plena superioridade dos respectivo:~ 
factores. 

4. E ' claro que nos referimos apenas á face 
moral do phenomeno; pots quanto ao vigor 
ethnico que se poucle conservar pela mestiçagem 
parece que não seria permitticlo fazer o mesmo 
juizo. No physico, o novo typo quasi nada perde 
do que tinham as · raças intervertidas. - Entre
tanto, mesmo relativamente á face moral do phe
nomeno, talvez que se eleva reconhecer que no 
mestiço, apesar de todos os grandes entraves que 
impediram o aproveitamento completo das pre-

. ciosas energias da raça americana, salvou-se. 
ainda assim muita cousa do espírito elo selvagem. 

· 5. Con;o Ja vimos no referido capitulo 
XXVIII é conveni-ente notar que na parte oc
cidental do continente foi a incorporação da raça 
americana muito mais completa do que no lado 
orie

1
;tal. Nas costas do Pacifico deu-se ~~ã~ pro

priamente assimillação do eleme.nto md1gena 
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mas uma verdadeira com plt:cação) uma co·nm.z.v:tão dos dois elementos, o adventício e o abonge~ na. A influenci'a do segundo ele taes elementqs f oi ali r)rofunda, a tal ponto que em muito~ casos é cli H icil constata i· cla ramente si predommou o elemento advent ício. T anto nos usos e costumes, no caracter . como na const ituição ethnica elos povos elo Patif ico, vão se encont ra r as qualidades mais resistentes, embora desf iguradas, elas . .?-n 
tigas populações. 

6. No lado ori ental ela A merica do Sul, bem como nas Antilhas. houve. ou elim inação ou assimilação · completa- quer d izer incorporação por submissão; e no mestiço, fa lando geralmente, pouca cousa f icou elo elemento incligena antigo. A diffe rença a este respeito notada entre os d ois lados elo continente é provavel que se explique pelo diverso estado ele adiantamento elos respectivos indígenas. Os povos antigos do Perú e elo lVIexico achavam-se num g rau de civilização que era susceptível de modificar-se, · mas bastante resistent·e para não desapparecer de todo na civilização a que se ia incorpqrar. Na America oriental dá. v a-se o contrario : o inclio submettia-se ou era eliminado. Algumas t ribus escapavam ao clilemma tremendo embrenhando-se 'nos sertões. 
· 7. Entretanto, mesmo no lado do A tlantico, onde se deu assimilação pela conquista, é innegavel que a raça que desapparecia deixava alo-uns · . . 

b vestlgws nos costumes, nos usos,, nq proprio cara-cter das populações. O espírito das selvas morria. a~ qualicl_acles essenciaes e características ~lo ame~ r~cano fora~1 .sendo eliminadas ; mas subsistem e· ?ao de perststlr por muito tempo sio·naes da sua md?le -. tendencias,. prejuízos, su~erstições _ · mmta coisa dos clefeltos, vicios e virtudes que se 
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fixaram na raça durante o periodo de clecadencia 

marcado pela conquista. A propria lingua dos in

dígenas ficava registrada em numerosos vocabu

los e dicções, sobretudo numa infinidade ele nomes 

topicos qu~ nun.ca desapparecerão. Em alguns 

pontos ela Amenca do Sul, as populações civiliza

das preferiam mesmo falar dialectos ineli cret~as · 

e ainda hoje, nas campanhas elo Rio Grande el~ · 
Sul e do Prata e até entre as classes cul tas elo Pa-

~ 
. 

raguai, fala-se o guarany. 

8. Portanto, o que se poderia tal vez affi r mar 

quanto á America latina é que a nossa fortuna e 

a desídia dos governos hespanhol e por tuguez nos 

tempos da conquista retardaram para nós outros 

a phase industrial em que cedo entrou a Ameri

ca ingleza. Tudo aqui foi feito at1archicamente; 

e si houve um plano da parte das metropoles · ou 

. dos colonos foi o que se revelou no empenho su

premo de tirar proveitos immediatos do solo. Ao 

contrario d9 que se fez desde principio na Ameri

ca elo Norte, a terra, nas possessões ele Portugal 

e ele Hespanha, era· entregue, não a lavrador~s, 

m.as em. vastas extensões a ficlalgo's e argentarios, 

para que as explorassem a custa elo suor elo índio 

e elo negro. 
9. Os senhores empossados elo territorio, mui

tas vezes, nem chegavam a conhecer as propi-ie

clacles que tinham recebido: mandavam á America 

prepOstos ele confiança, par à as explorarem como 

fosse de mais proveito. A principio distribuíam-se 

aos colonos, e até aos índios, lotes ele terras; mas 

isso. não ·significava que ficassem elles proprieta

rios, ·pois o territorio, salvo concessões especia~.s, 

era considerado como exclusivo domínio da coroa. 

~ Podiam apenas plantar nessas terras, e isso mes- ·· 

mo mediante o pagamento elos direitos r·eaes; e 
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Cluando falle~iam, voltavam as referid~s te~ras ao 
regia domínio. - Tendo, portanto, si?o d~versas 
as condições do povoamento na Amenca mgleza 
e na America latina, diverso foi o curso do.s fa
ctos subsequentes, como teremos de ver. 

CAPITULO XLVIII 

O regim.en colonial 
') 

1. Antes de proseguirmos, é preciso que de
mos uma idéa mais ampla do regimen colonial 
post'o em pratica pela Hespanha, regimen que não 
clifferia essencialmente do adaptado pelo g9verno 
portuguez. - A conquista ela America pode-se 
dizer que não fo i obra ela Hespanha, mas dos 
aventureiros que ella só tratava de proteger quan
do Ós via senhores de boa presa. ·Realizada a con
quista ele diversas zonas do continente, o governo 
hespanhol fo i extenclendo por toda pane a sua 
mão de ferro. Organizou logo a administração 
conforme já expuzemos em lição anterior, e nos 
diversos cargos collocava systematicamente um 
pessoal de todo alheio aos interesses elas colonias 
e só tendo 'vantagens na escrupulosa fidelidade 
com que se devotava a seu rei . Basta saber-se que 
entre os cincoenta vice-reis que governaram · o 
Mexico, não houve nenhum mexicáno e só um· 

· delles nascido na America. Assim mesmo, os func
cionarios abusavam com incrível desfaçatez, tan
to das populações como da autoridaçle da Hespa
nha. Desde governadores e vice-reis até os infi
mos serventuarios - todos cuidavam sómente de 
uma cousa, em prirheiro logar: ele enriquecer-se . 

2 o . . 
• s vwe-re1s, pelo menos, nunca ·voltavam 

da America sinão carregados de thesouros: Tra-
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ficavam de toda fórma, até com as proprias or
dens que estavam encarregados de executar. Ven
diam .tudo: a questão era de preço. Perante a sua 
it:saciav~l a vid~z não havia coisa· alguma prohi
btda ou tmposstvel, . si o pretendente se apresenta
va com as mãos cheias. E como os vice-reis, por
tavam-se tcdos os outros funccionarios , cada qual 
na sua esphera. E ele tal sorte, que já se considera
va uma grande f ortuna conseguir uma collocação 
qua&quer na America. Não se queri a saber si o 
emprego era ou não bem estipendiaclo; porque, 
mesmo os não retribuídos valiam mais elo que a 
pena. Muita gente chegava a paga r bem cai-o o 
sacrifício de vir ás colonias prestar ser-viços á pa
tria sem remuneração alguma. Ora, os commer
ciantes, tanto ele Sevilla como ele Vera-Cruz, pre
cisavam ele manter essa ordem ele coisas; e quan
do ela America iam queixas contra as iniquiclades 
que se praticavam com · os povos, esses commer
ciantes put;ham em acção o seu dinheiro e o seu 
prestigio em favor elos funccionarios com CUJa 
connivencia precisavam ele contar. 

3. O gov.erno ele Macl ri c! não ignora v a a ver
c]ade do que se ia passando; mas .tambem tinha in

. teresse em fechar ·os olhos aos abusos, porque os 
vice-reis, para disfarçar os seus lucros, augmenta·· 
vam tambem o real erario. Apenas, para fingir 

·que dava ouvidos ás· queixas, o governo hespanhol 
substituía frequentemente os funccionarios: o 
quê, aliás, encontrava-se com os desejos dos n:es
mos, porq'ue havendo enriquecido, o c~ue quena_m 
era ir gosar na patria terra. - Imagme-se, p_Ois, 
a que extremos chegaria a cobiça dos vice-reis e 
ele todas as legiões de funcci'onarios que flagel-

• · favam as colonias. Começavam-por arrendar terras 
a veteranos da conquista ou ás chusmas que ulte-
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dormente vinham da Hespanha. Estes, p~ra. ar-, 
rancarem das terras proveitos que os satisÍlzes-

. sem, precisavam de braços; e ent~o . adaptou-se 
logo a providencia ele distribuir os md.ws, por ca
beças como armento, pelos arrendatarws das ter
ras. Quando, sensível á voz ele homens como .L~s 
Casas, o governo .de Hespanha aboliu a escr.av1dao 
dos índios, foi necessario importar os afncanos. 

4. Em seguid~ vieram os tributos: o qwinto ' ) . 
sobre o rendimento das minas; a alcavala) ou Im-
posto sobre toda venda em grosso; o papel sellado, 
o monopolio do tabaco, ela polvora, do chumbo, 
elos baralhos, etc; tudo isso, sem contar o que co
brava a autoridade ecdesiastica. "Na maior p_arte 
do Mexico - diz C. Cantu (e portanto um histo
riador insuspeito) a capitação ascendia a onze 
francos, fóra os direitos parochiaes. Era preciso, 
por um baptisaclo, pagar-se dez francos, vinte por 
uma certidão ele casamento, e tri.nta e dois, por 
um funeral." O direito chamado de ú1du.lto (cru
:<:ada) era pago de dois em dois a.nnos e regulava
se o quantu.m, respectivo segundo a classe ou for
tuna do contribuinte. O referido imposto era devi
do pela permissão d-e comer durante a quaresma 
certos alimentos pt:ohibidos pela igreja. - Accres
cente-se agora a tudo isso. as barbaras exacções, 
tão foceis de imaginar, commettidas pelos agentes 
do fisco, e por todos os empregados da administra
ção e ·do culto; e ·veja-se que supplicio não seria a 
vida para os povos da America. · 

5. Mais ·estranho e odioso ainda foi um outro 
recurso ele que se valeram as metropoles para aug
mentar s:m~re o~ seus proveitos: o trtonopolio do 
COI11merciO, lStO e, - O direito exclusivo de com
prar ,e de ~ender 11as colonias. Os navios mercan
tes so podmm ser despachados. de portos da Ame-. 
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rica para po~tos da península e vice-versa. Mes
mo as mercadorias de outros paizes tinham de vir 
para a America por intermedio do commercio das 
metropoles: elo mesmo modo na Europa, o com
mercio estrangeiro tinha de procurar entre os in
termediarias hespanhoes ou portuguezes os gene
ros produzidos n'a America. Para estreitar cada 
vez mais o circulo ele ferro em que se fechavam 
os povos americanos, impecliari1-se até as relações 
comm<crciaes directas entre uma colonia e outra. · 
O porto ele Sevilla era o enti-e-posto geral e ui1ico 
do commercio hespanhol com as r espectivas colo
nias. Ali, tinha o· governo os seus agentes, encar
regaçlos ele visitarem os na

4
vios á chegada e á par

tida. Tudo f icava, sob as vistas dos fiscaes: espe
cie ele mercadorias,· época de partida, caminho a 
seguir, até a equipagem . . . 

6. Orà, esta colossal manobra deu proveitos 
demais. As industrias lá na península achavam-se 
naquelles tempos muito imperfeitas e atrasadas. 
Além disso, haviam-se ellas resenticlo do enorme 
eles f alq~1e ele braços que lhes causa v a a emigração. 
A consequencia elos escandalosos monopolios f oi, 
pois, a impossibilidade em que· se viram logo as fa
bricas ele Hespanha e de. Portugal de satisfazer 
as necessidades de um consumo que se alargava 
extraordinariamente t odos os dias. Diz um histo
riador de nota que em 1545, os pedidos feitos da 
America para a Hespanha foram tão avultados, 
que em dez annos de trabalho não poderiam ser 
satisfeitos. Em tal conjunctura, não houve reme
dia si não . admittir mercadorias estrangeiras, mas 
ach11ittil-as comci abuso, de forma que o fisco fi
casse com a sua parte nos proventos. O governo 
não levantou a prohibição; apenas consentia em 
que as mercadorias estrangeiras chegassem á 
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America sob o nome de commerciantes hespa 
nhoes. 

7. Outra medida:_odiosa a que recorreram as 
metropoles foi a de ·prohibir nas colonias a ~ult_ura 
de certos productos, como a ~a vinha e da oh v.etra; 
a montagem de certas fabricas, etc. , de modv ·a 
privilegiar a producção e as industrias ins.ulares. 
Muitas vezes mesmo, a prohibição extendta-se a 
a o·eneros que não provinham das metropoles; e b 

• -então a vantagem era obrigar as colontas a . pa--
o-ar impostos de entrada ... - Este systema ab-o 

. surdo, iníquo e vexatorio dava resultados nnme-
diatos. O commercio concentrou-se em poucas mãos e libertou-se de concurrencias·. Tornaram
-se, portanto, os com1~1erciantes os unicos arbitros; 
r eguladores de seus proprios lucros. Do mesmo 
modo que impunham o preço ao productor das co
lonias, vendiam na Europa, com incrivel usura, 
as mercadorias que importavam dellas. As mes
mas e ainda mais crueis extor:-sões eram praticadas 
com os consumidores das colonias, onde os gene
ros revendidos davam em regra um lucro de duzen-tos e trezentos por cento. _ 

8. Como dissemos, os funccionarios encarre
gados de pôr em movimento todo este mecanis
mo vinham sempre da metropole. Evitava:..se -com 
muito cuidado admittir aos empregos até os pro
prios descendentes de eui'·opeus que tivessem nas- _ 
ciclo na America. A consequençia de tudo isto é 
tão natural e tangível que escusado seria indicai-a 
si não tivesse sobre o destino dos povos america
nos uma · repercussão mais vasta e mais profunda 
elo que á primeira vista parece. "O hespanhol nas 
colonias -- diz um historiador - era. sempre · 0 mesmo homem da metropole: ufano de sua côr de 
sua raça, de seu merito pessoal, imaginava elle 'qu~ 
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_por haver nascido na Europa era muito superior 
aos descend~ntes dos conquistadores do Mexico e 
do Perú, e das filhas da nobreza azteka ou perua
na". ~ foi ass!m qúe se gerou, entre os povos elas 
colomas e os das me~ropoles, essa rivalidade que 
em breve se converteu em pro f uncla a versão, de
terminando a directriz que tomaram os america
nos na phase de sua existencia subsequente au pe
ríodo colonial. 

4l. Para manter semelhante estado ele coisas 
foi i1eces.sario que os governos nãà se descuidas
sem. de conservar os povos elas colonias numa ig
norancia completa. Nesse empenho, contavam os 
governos com a acção poderosa dos padres. pois 
até a constituição da igreja ficou aqui sujeita á 
autoridade real por accordo com o Supremo P ontí
fice. Mas como os padres tinham ás vezes neces
sidade de ensina'r a ler aos índios e aos creoulos, 
prohibiu-se a venda de livros, nas colonias. -
Imagine-s·e agora a situação em que se viam os 
povos americanos, esmagados sob este regimen de 
compressão e de iniquidades, entre o orgulho elo 
europeu e a ganancia incontinente dos governos. 
E' deste regimen que vai sahir a revolução contra 

. as ·metropoles, desesperada como todas as revol
tas . contra a oppressão. 

CAPITU"Lo XLIX 

1.0 11iovimento da emancipação. Colonias inglezas. 
Estados Unidos do N arte 

1. Nas colonias · inglezas, a ordem de causas 
era bem diversa daquella que acabam~s de descre: 
ver. Governavam-se ellas, pode-se af!Irmar, por s1 
mesmas, e sobretudo os impostos nao eram arre-

. , 
I . 
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cadados sinão com a formal aquiescencia dos P~
vos. Entretanto, a política do parlamento, . depois 
da morte de Carlos I começara a mostrar novos 

' -
intuitos, procurando. impedir C 1650) . que as co-
lonias entretivessem relações commerc1aes com as 
outras nações. Semelhantes intuitos tornaram-se 
mais positivos depois ela restauração dos Stuarts, 
ainda que prudentemente contidos durante cêrca 
ele um seettlo. A guerra elos Sete Annos C 1756-
1763) deu lugar, porém, a que se revelas~em da 
parte ela metropole prevenções mais accentuadas 
contra as colonias. Havia a Inglaterra contrahido 
uma enorme divida ele dois e meio milhares; e um ~ 
elos expedientes ele que lançou mão foi decretar 
para as colonias a sua parte na responsabilidade· 
elos compromi ssos da mãi-patria. Essa medida 
provocou os primeiros symptomas de resistencia 
nas colonias de leste, resistencia que se alastrou, 
e converteu-se logo em estimulo para o levanta-

. menta geral. De sorte que ali mesmo onde parecia 
menos latente o espírito ele independencia foi onde 
se fez primeiro sentida mais concretamente a ne
cessidade ela emancipação. 

2. Punham-se, portanto, francamente em col~ 
lisão as colonias do N:arte-America e o gQverno 
ele Londres. O desgosto dos colonos em breve 
tempo se tornou ariimadversão. Em 1764, Benja
min Franklin levava á Inglat~rra os clamores da 
America. O governo da metro'pole ouvira-lhe os 
sabios avisos, e em 1766 revogára o imposto do 
sello, coino um meio prompto de neutralizar a ir.ri
taçã? g1eral que havia produzido tão impolitica 
medtcl~. Isso, _entretanto, não significava que 

0 
parla~1e1.1to deixasse de manter, em priticipio, 

0 se~ direito ~e taxar os colonos; e dois annos de
pms, novos Impostos foram Jançados, sobre .

0 
pa-

·-
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pel, o vidro. e ·o chá. E então as colonias clamaram 
~um energico protesto, forn).ando entre si uma 
hga contra a Importação de mercadorias ingle
zas. O f.50.verno de Londres revogou a maior par
te dos Impostos; mas era .tarde . . . 

· 3. A insurreição já havia dominado o espíri
to dos americanos. No Massachussetts concentra
va-se -o ·movimento. N o porto de Boston são arro
jadas ao mar 60 caixas de chá vindas de Inglater
ra. A'9 senhoras americanas recusam fazendas e 
objectos de moda provenientes da metropole. O 
governo inglez", alarmado, envia refo rços de tro
pas, para. "fazer cumprir' os seus decretos. Mas os 
norte-amerícanos reunem um congresso geral em 

· Philadelphia ( 1774) e tomam solennemente o 
compromisso de romper definitivamente relações 
com a Gran-Bretanha. Ao mesmo tempo cuidam 
de armar-se. O general Thomas Gage, governadçr 
de Massachussetts, procura intimidar os rebeldes 
e declara o estado de sitio em ·Boston, proclaman- . 
do a lei marcial. Os insurgent~s resistem, e reti
ram-se da ·cidade; e a 19 dé Abril de 1775 trava
se a 10 kilometros de Boston, a batalha de Lexin
gton, cabendo a victoria aos · americanos. 

4. A victoria de Lexington foi como um 
brado de levantamento geral: o protesto e a resis
tencia faziam-se revolução. O governador Gage 
fortifica-se em Bosto11, e declara, em nome do rei 
de Inglaterra (então Jorge III) trahidores á patt·ia 
os que nã-o depuiessem ~s armas. Os ~mer~canos · 
cercam a cidade e nas collmas de Bunker s Ht.Jl ( 1) 
derrotam ainda uma ·vez os inglezes a 17 de Junho 
de 1775. Emquanto isto se passava em Boston,_ o 
Congresso de Philadelphia decretava a formaçao 

(1) Onde, em memoria deste feito, S(.> levantou depois uma columnR 

' de 74 metros de_ alt~:.ra. 
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d . - ·t apaz de fazer fren-de um novo corpo e exet ct o, c 
te aos reforços que os inglezes acabavam d~ rece
ber. Ao mesmo tempo nomeava Jorge Washmgton, 
deputado ela Virgínia, general em chefe~ da revo
lução. Este grande homem tornou-se entao a alma 
elo movimento insurreccional. 

5. Protegido pelo exercito ele Washington, o . 
Congresso ele Philadelphia promulga solenn~en
te a 4 de Julho de 1776, a celebre Decla1~açao de 
di~·eitos) aff irmando perante o mundo a i?depen
dencia elos ESTADOS UNIDOS DA AMERICA D~ 
NoRTE. Entretanto, a Inglaterra parecia disposta 
a uma luta ele morte. Gage é substituído por 
H. Howe. Este augmenta consideravelmente o 
exercito real e toma a offensiva. Os americanos, 
neste momento, pareciam esmorecer. Os recursos 
escasseavam, e era preciso ·contar com elementos 
que pudessem enfrentar o poderio da Inglaterra. 
Em tal conjunctura, o Congresso resolve incumbir 
a Benjamin Franklin de solicitar o auxilio da 
França, onde a revolução americana despertava 
um enthusiasmo que era talvez bem evidente sym
ptoma da tremenda explosão · que em breve ia 
abalar os fundamentos da velha sociedade européa. 
Formaram-se legiões para vir lutar na America; 
e reclamaram ·a sua parte na gloria da indepen
clencia espíritos dos mais illustres e liberaes da 
Europa, como Saint-Simon, Kosciuszko, Lafayet-
te, etc. \. . 
' . 6. Q~gpi:_~~·nq _franc~z, entretanto, contempo
r:zava; e a Inglaterra, com a sua fo~·ça, parecia 

· chsposta a subjúgar a insurrei'ção das colonias ~ 
Howe derr-ota Washington .em Brooklin, apode
ra-se cl~ New~ York, e em seguida da propria Phi
ladelphta, capttal .ela. revolução, obrigando 0 Con
gre~so a transfenr-se para Baltimore. Ao. mesmo 
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tempo·, Clinton e Cornwallis incendeiam Charles-
town ao abandonai-a, em quanto pelo norte, J ohn 
Burgoyne, governador do Canadá, ataca os ameri
canos com um corpo de exercito. Mas Horacio 
Gates, .chefe dos insurrectos do norte, faz frente a 
Burgoyne, 'e este capitula em Saratoga_ E' neste 
momento que a França e a H espanha resolvem 
intervir contra a Inglaterra, começando pelo reco
nhecimento da inde'pendencia dos Estados U nidos. 
O almi~·ante francez conde cl 'Estaing obriga loo-o 
depois Clinton (que succedera a H owe no gover~o 
do Massachussetts) a evacuar Philadelphia. -
Então os inglezes redobram esforços. O almirante 
Rodney; com uma poderosa esquadra, tornou-se o 
terror dos insurrectos e seus alliaclos (de 1779 a 
1782). Tambem o general Clinton submettia a 
Carolina, retomava Charlestown, ·e Cornwallis 
derrotava os revolucionarias em dois · combates 
success1vos. . 

7. Parecia declinar a causa ela independencia, 
quéi:ndo o governo de Versailles envia em soccorro 
dos americanos o conde ele Rochambeau, com va
liosos recursos. Este reune ·as suas ás forças dos 

. insurrectos, e estes cobram nova coragem. Não 
demorou que se elésse a acção decisiva para a causa 
dos americanos: a capitulação ele Cornwallis, em 
Yorktown, a 19 de Outubro ele 1781. Já na Ingla
terra a opinião se declarava pela paz, reconhecendo 
a .impossibilidade de conservar, pela força, o fe_r
reo domínio sobre um povo que se mostr~va t~o 
digno de se_r livre. Coincidia ain~a. a c~pltulaçao 
de Cornwallis com a quéda do mm1steno, ,e con
sequente mudança de situação política na m~tro
pole, e com a circunstancia ,ele s~r o_ novo gabmete 
manifestament,e favoravel ~ çessaçao da de~.a~-

. trosa guerra, que estava custando tantos sacllft-
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cios imtteis. Além de tudo isso, a Inglaterra tinha 
de dividir suas forças, porque, ao mesmo tempo 
que attet~dia á guerra ela Americ~, via-se ameaça
da nas Inclias ; e portanto, a paz Impunha-se como 
um conselho supremo. . . . 

8. Já o parlamento havia votado o b·dl cono-
liato·rio) pelo qual fazia sentir aos americanos ~ue 
a Ttwlaterra estava resolvida a . uma transacçao; 
mas ~or sua vez o Cong resso de Philaclelphia tinha 
declarado que, si a Inglaterra queria a paz, ~evia 
provai -o reconhecendo a indepéndencia dos l!sta
clos-Unidos. Desde esse dia, a causa da revolução 
estava triumphante. Os actos subsequentes con
correram para affirmar-se cada vez com mais 
força a g rande aspiração elos povos do Norte ; até 
que a 20 de Janeiro de 1783, o tratado de Versailles 
reconhece a Inclepenclencia dos Estados-Unidos da 
America. Era a primeira nacionalidade que se 
erguia no Novo-Mundo, pujante e majestosa, co
mo si o deus tutelar do continente, com esta pri
meira creação, quizesse annunciar aos povos da 
terra a nova era que se abria na histot·ia da civi..:. 
lização. do planeta. A figura nobilissima de Was
hingtón apparece neste instante em toda a irradia
ção ela sua grandeza. Consummada a obra da in
dependencia, em pleno Congresso vai elle depôr, 
perante os reprsentantes do povo americano a au-
toridade que lhe tinha sido conferida. ' 

9. Retira-se d;pois para as suas propriedades 
de Mont-:V ernon, a margem do Poton1ac, na Vir
g.mta,_ feliz de poder .cles.cansar ali , como simples 

.. ctdaclao ~le l:lma patna hvre. No seu retiro, entre
,/ tan~o, n~o po~~le permanecer, porque a nascente 

naciOnah~ade Ja ·se acostumára a tel-o á frente de 
seus d:_stmos; e daquell~ 9ue a proclamára perante , 

. as naço_es do mundo extgta agora o serviço, talvez 

----~ 
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mais gra~e e mais difficil, de :encaminhai-a na seri
da do esplendor futuro. E este homem typo tt ... · 
t I ·h· · ' - mco 
a vez na ts.tona moderna, começa a revelàr, so-

bre aque11a · ftrmeza e aquelle valor que . o consa-· . 
~·raram na revolução, as qualidades mais finas d·, 
um grande estadista, com toda a alta visão, ··e so: 
~r~tudo co:n todo o sentimento da novp." ordem po~ 
httca e soctal que se fundava na America. As suas: 
grandes normas, a igualdade do seu civismo 

0 
seu 

~ar~~ter puríssimo,. o seu indefectível espii:ito de 
·· J~Sttça, a sua confiança inabalavel no t rabalho, na 

vtrtude e no amor , e a sua fé serena e intano-ivei-· 
ficaram :orientando a existencia do gl orio~~ povo 
elo Norte, e fiz_!=ram de Washing ton o mais beiJo e 
admiravel dos creadores de nacionalidade. · 

CAPITULO L 

2. o movimento da em.ancipaÇão. _._ a) c olonidis 

hespanholas. Nova Granada: começo da luta 

1. A rebellíão nas colonias neo-Iatinas, si. bem 
.. (" que fosse desde longo tempo preparada pelos abu-· 

sos do negimen colonial, começou a manifestar-se 
ele maneira mais concreta depois da inclepenclencia 
dos Estados Unidos do Norte, e mais ·ainda depois 
que as idéas ela Revolução Franceza commoveram 
o ~espírito dos povos nos fins do secttlo XVIII. O 
movimento da inclependencia foi um facto geral e 
quasi simultaneo no continente; e a gloriosa con
quista, ·em que se synthetizaram lutas seculares, 
andava latente no espírito dos americanos . . o que. 
facilitou essa obra imme~sa, s-obretudo nas · pos- ' 
sessões de Hespanha, foi ex.actamente ·o caracter 
de generalidade da insurreição: desde que se ma
nifestou num· ponto, a idéa libertadora alastrpu-se 

'· 

' 
r-~ 
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como um inoendio, por todo o continen~e, e tor. nara-se logo impossível á Hespanha dommar o levantamento geral. 
2. Em princípios do .seettlo passado, o facto oc~asi.onal , que apressou o desfecho desse tremendo con'flicto, que vinha élesde muito t ravado en~re americanos .e hespanhoes, fo i a invasão da penmsula pelos exercitas de Napoleão ( 1808) . Além ·do pt:ofundo e intenso effeito moral que causara, esse acont.ecimento dera ensejo á formação, etr· todas as coloni a~, de ht.utas ele defesa, cujos intuitos ·d.eixavam Joo-o prever o importante papel que a ma10r b 

• parte clellas exerceriam na obra da inclependent1a. Em quasi todas as colonias, taes Juntas d~puzeram as autoridades, e assumiram o governo, .muitas cle11as ate sem dissimularem o proposito ele romperem immecliatamente e definitivamente com a metropole. Nas vioe-realezas ele Nova Granada e do Perú, a revolução alliou f raternalmente os povos, e a causa tornou-se ··uma em toda a banda occidental ela America elo Sul. Era em 1808 vice-rei de Nova Granada D. Pedro Amar y Borbón, ho~'em ·sem pre·~tigio e incapaz ele vencer as grandes difficulclades que iam ·surgir. 
~· Governava a capitania de Quito o g~n~ral Urries, e este, logo aos primeirçs symptomas do espírito revolucionaria, tentou atalhar ou prevenir o mo:imento. fazet:clo encarcerar os caudilhos que pa,rectam mats pengosos. Mas foi isso o signal para a sublevação. Ao cabo de algumas .escarartmças, o capitão Salinas apodera-se do o-overnador e 1 . 

b l . ·ogo. se co~1stttue uma Junta de nota v eis em Quito. O vtce-ret Pedro Amar expediu immediatamente -forças p~ra restabelecer o gov·erno legal. Não . foi nec.es~ano empregai-as, porque Urries . já tinha recebido soccorros do vice-rei do Perú, com os HISTORIA DA AMERICA 

16 
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quaes P?ude reagir contra os sediciosos, casti
gando ngorosamente os membros da Junta e mui
tos outros ·chef.es (a 2 de Agosto de 1810) . 

. 4. Estes tnstes successos pr·oduziram em toda 
a vtce-!·ealeza um~ grande impressão, da qual se 
aproveitaram os mdepenclentes para a acção que 
tmham preparado. No dia 25 de J ulbo de 1810 
f~oi ,preso o vice-rei Pedro Amar y Borbón. cons
titumdo-se uma Junta Provisoria. Ao mesmo 
tempç\ em Carthagena explodia ·a revolução, sen
do deposto o governador e organizando-se tam .. 
bem uma Junta ; a qual publicou logo um mani. 
festo , convocaildo um Congresso de representa n·
tes. Começou, porém, a disc'ordiá a embaraçar a 
victoria da causa commum: algumas provtnctas 
qt1eriam o r~egimen federativ·o, e por isso não 
adheriram á Junta d~ Bogotá . Esta, vendo que 

..:; . . . . 
nao encontrava apoiO nas provmCias, qutz orga-
nizar uma Constituição só para a província dt=; 
Cundinamar·ca. Em breve, convenceu-se, entre
tanto; de que nada faria isolada, e aceitou o prin
cipio federativo. 

5. Infelizmente, os trabalhos do Congresso 
de Bogotá fôram perturbados por D.· Antonio 
Narifío, unitarista exaltadissimo, e cuja populari
dade frustrou os esforços 'dos repr.esentantes, 
sendo o Congresso obrigado a sahir da capital, e 
a ficar sem acção alguma no meio das lutas tre-c • • 

mendas que se seguiram. Em todas as. provmctas, 
as primitivas Juntas davam lugar a dtctadores,. a 
maior parte dos quaes comprometteram po_: longo 
tempo, com seus erros, ~ causa ~la re.voluçao. Das 
dissensões entre os patnotas aprove1tavan~-se ~s 
autoridades hespanholas para uma re,st~tencta 
energica. Via-se a Junta de Caracas em sen.a con
junctura com a ent_:.ada de Fernando Mtralles, 
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nomeado ··capitão-general daquella capitania pela regencia de Cadiz, quando che~~u á _ .G~tayra Francisco Miranda. Este general p havta pt_ etenclido, em 1806, sublevar os seus compatrtotas; mas sendo mal succediclo, retirara-se para a Ing laterra. Voltando á patria, agora i_nsu~·gida contra a Flespanha, sentiu que só então msptrava confiança aos venezuelanos. 
6. O povo de Caracas impoz á Junta Provisoria a nomeação ele Miranda para cornmai7dante em chefe do exücito revolucionaria. Emquanto Iviiranda cuidava ela defesa, a Junta fazia eleger pelo povo um Congresso, cuja installação teve Jogar no dia 2 de Março de 1811. Este Congresso · teve sorte quasi identica á do Congresso ele Bogotá. Como· os representantes se mostrassem muito dubios, üm grupo de patriotas entendeu de proclamar sem demora e abertamente a· independencia elas · Províncias Unidas de Venezuela. Arrastado . afinal pelos insurrectos, animou-se o Congresso a decr·etar, a 21 de Dezembro de 1811, uma Cons7 tituição, estabelecendo a republica federativa. - · Dev,e-se notar aqui que tudo isto por emquanto era obra de· um grupo valoroso de patriotas : a . . massa ela população ainda vacillava entre a Hespa,~ha, que se devia dentro ein pouco restaurar, e a . mdependencia com todas as incertezas do futuro. 

7. Desse estado de espectativa. ou antes de duvida, ti:avam. partido os . realistas. Etn p~uco . tempo, a situação das coisas ia mudar. · Da cidade de Coro, onde se tinham concentrado as forças he.spanholas, parte cont:·a Caracas o capitão Dommgos Monteverde; e 1sto ao mesmo tempo que eram derrotados os insurgenbes sobre o Orinoco Por desgraça, . coincidiu (no d_ia -26 de Març~ 

' 
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de 1812) c?m esses revéses o pavoroso · tei-remoto 

que f~~ mats de 20.000 victimas, e principalmente 
n~s sltws que estavam sob o domínio da insurrei
çao. Em luta com o fanatismo do povo. tão ha-

biln?ente explorado pelos realistas, os revolucio
nanos começ~vam a quebrantar-se. Apesar ela 
grande energta do Congresso e da activiclade e 
valor de Miranda, apoderou-se Montev.ercle de 
Caracas·; e faltando á . fé elo que se estipulára no 

acto ~Ia capitulação, fez prender a muitos dos in
sun_-ectos, inclusive o g~neral em chefe, o qual foi 

envtado preso para Cadiz, onde falleceu em 1816. 

8. Monteverde parecia ter suffocaclo a revo
lução; mas logo que se viu triumphante, deu ex
pansões ao seu espírito de vingança, decretando 
deportações em massa, confiscando propriedades 

·e commettendo toda sorte de r·epresalias. Seme
lhante politic·a não tardou a produzir novos le
va·ntes, e então, os hespanhoes tornaram-se fero
nes nas repressões. Os horrores praticados com 
os prisioneiros de Aragua ( 1) (a· 16 de Março 
ele 1813) longe de abaterem o animo elos patrio
tas, provocaram indignação geral. Monteverde, 

oi·gulhoso de seus f,eitos, poz-se á fi··ente das tro-
. pas · diri{Tindo ao desembarcar em Barcelona, 

b ' . 

onde ia perseguir os patriotas que haviam esca-
pado do massacre de Aragua, . uma proclamaçã_o 
ás forças realistas, na qual assegurava emphatt
camente que os facciosos iam desapparecer como 
fumo ·. . . Não obstante tal segurança, dentro de 

poucos dias era clerrot'ac~o e.rn . ~Iaturin, e a muit<;> 
custo conseguira elle propno salvar-se. 

o • 

d Por Ordem de Gomez e Zunaola, ~hegaram " (1) Aos fuzila os, • 
cortar as orelhas c 8 remcttel-as a negociantes hespanhocs de Cum..·ma. 

Esses negociantes · as prgnvam ás :?Ortas, ·como trophcus I. .. 

o 
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9. E' nesta occas1ao que entra. definitiva
mente em scena o nobre vulto de Simão Bolivar. 
No momento em que a causa da independencia · ' 
parecia periclitar ·em toda a vice-realeza, este ho-
mem, ainda joven, mas já com certa nomeada pelas 
provas que dera de si sob as ordens do general Mi
randa, offerece os seus serviços á Junta de Cartha- · 
gena. Com generoso enthusiasmo põe-se elle em·. 
campo~ frente de uma. legião de mil homens. Logo . 
a 28 de Fe.vereiro de 1813, depois de haver Latido 
alguns grupos de realistas, ganha a batalha ~ de 
S. J osé de Cucuta, ,e a Junta. o eleva a brigadeiro: 
Bolivar era um espirito que sabia descortinar longe 
no futuro; e agora, antes ele tudo, pensava elle em 
libertar Venezuela, para depois extender a . sua 
acção sobre outros paizes. E' assim que, de 
prompto, á frente ele 500 homens, transpõe as 
fronteiras da patria, marchando sobre Caracas. A 
noticia desta subita invasão alarma a Monteverd.: 
e ·ergue o aninio dos patl'iotas em toda a V e··· 
nezuela. 

I CAPITULO· LI .. 

3.0 mov-irlnento da e'Jnanâpação. ·- b) Colonias 
hespa.nholas.-N ova Granada: Continuação · 

dá luta 

1 .. Desde qu~ pisárá. o s.olo da p~tria , · Boliva~· 
marchou como um triumphádor, venpo 'de· toda 
p~rte chegarem legiões que . se punham sób suas 

. Oidens. Achava-se dle em TruJ'illo quand b·· 
c1 lei d ' . . o sou e 

as :rue _a es _:ommettida~ pelos réalistas em Ara-
gua' e foi entao que pubhcou a sua fa 
1 ·- d mosa pro-

c amaçao eclarando aos hespa· n .. hoes u 
ma guerra 
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de . morte. "Hespanhoes e canari9s ( 1) - dizia
contai com a morte ainda que indiff.erentes, si não 
trabalhaes acfivamente em favor da liberdade da 
America. Americanos, contai com a vida, mesmo 
quando fordes culpados." A 7 de Ao·osto de 1813 b . BoJ.ivar entrava tl'iumphante .em Caracas. Esta 
campanha ·é um dos mais ext raordinari o successos 
da historia americana. · O ·historiador a ll emão 
Gervinus ( Historia do S eculo X IX ) citado por 
Estef.anez, escr·eve: "Figura este f eito ao lado das 
mais atrevidas empresas militares que se tem visto 
na Europa. O exercito de patriotas ti nha andado 
em tres ·mez·es cerca de 1.600 kilometros, de Cucuta 
a Caracas, travando 15 batalhas campaes e grande 
numero de combates." 

2. A victoria de Bolivar foi seguida de um 
quasi geral triumpho em Venezuela. Mas os hes
pan11oes não se resignavam, e pareciam cada vez 
m~is dispostos a uma luta desespera.da. Quadrilhas 
numerosas f ormaram-se no interior dos s·ertões, 
tendo á sua f rente chefes de uma · tep1eridade e 
fereza inconcebíveis, taes COIJlO Thomas Boves e 
Thomas Mor.ales, cuja audacia brutal ficou famo
sa nos plainos do Orinoco. A maior parte de taes 
quadrilhas por fim não tinham outra causa que 
não fosse o praz·er das aventuras e as alegrias do · 
salteio e ela pilhagem. - Por sua parte, os revolu
cionarias 'não descansavam. Bolivar sitiava Monte
verde em Puerto-Cabello, quando chegaram ao 
chefe realista pocler~sos reforço.s de Hespanha, e 
os independentes viram-se -obrigados a levantar o 

. cerco, retrocedendo para .Caracas, onde foi o in
fatiga v-e! caudilho acclamado capitão-general de . . \ 

(l) Grande numero de colonos dns ilhas Cnnàrin.s haviam·~~ posto · 
30 

nerviço do governo hcs'pnnhol, e p '>r .esse motivo oe tinhem townado alvo especial da antipathia dos insurrectoa . 

I . 
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Venezuela, e 1~ecebeu o titulo de libertado·r. Em seguida á derrota de Barquisimeto, ganhou a batalha de Araure (a 5 de Dezembro de 1813. 
3. Monteverde tinha sido ferido em combate. Substitue-o D. Juan Manuel de Cajigal. As tropas realistas estavam dizimadas. Os quadrilheiros fuzilavam a torto e a direito, lançando o terror por todo o paiz. E ram taes as atrocidades praticadas por semelhantes desalmados, que Bolivar entendeu ameaçai-os com um castigo ele escarmento, '7azenclo ·ex.ecutar cerca ele 800 desses bandidos apanhados em acção. Neste ínterim, o tremendo Boves marcha sobre Valencia. Bolivar o contep1 durante mais de um mez, até que lhe chega l\/[ariíio com um reforço de perto de 4.000 homens. Derrotado em Bocachica, reti ra-se Boves para os sertões de !oeste. Foi durante ·esta luta que o capitão Antonio Ricaurte se immortalizou por um dos feitos mais heroicos que a historia registra : para evitar que as munições cahissem em poder do inimigo, elle proprio lançou-lhes fogo , fazendo-as voar pelos ares. "Este suicídio pela independencia e liberdade da p~tría - dizia Bolivar - é digno de ser can:... tado por um grande poeta." 

4. Cajigal e Geballos perseguiram tenazmente os ~atriotas, até que a 28 de Março de 1814 poude Bohvar offerecer combate ás forças · reunidas dos dois inimigos na planície de Cat~abobo, infligin?o-l~es uma trem.enda derrota. Tr·es meze's depois mfehzmente perdta a batalha da Puerta reti-rando-se com Mariíio para Caracas. Em ' breve, tanto Caracas c~mo. Valencia cahira.m em poder do temeroso qu.~dnlhetro Boves, contra cujos excessos nem Cajtgal teve autoridade. Bolivar co111 I ·- f . ·' as suas egiOes, OI perseguido pelo não menos feroz Morale$, e r·efugiou-se em· Cartage11a T , . aes reve-
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.ses, entretanto, não amorteceram o espírito de in-
dependencia; e outros caudilhos nas províncias 
odentaes continuavam a travar luta r.enhida. No 
combate ele J\fl:aturin é vencido Morales, e no de 
Urica (a 5 de Dezembro de 1814) é morto o fa~ 
migerado Boves. 

5. Apesar de taes esforços, ·em princípios de 
1815 estava toda a capi tania ele Caracas reconquis
tada pelos realistas. Então houve um exodo geral : 

·· a pov~Jação apavorada abandona os seus lares, e 
procura escapar á sanguinaria nevro e de Mora
les, constituído em clictador. Os revolucionarias, e 
cem elles todos os homens pacíficos de Venezuela, 
refugiaram-se em Nova-Granada, onde o espírito 
da reyoluçâo · revi via á noticia das iniquidades e 
elos erimes . sem nome que a reacção espalhava na 
capitania vizinha. A 14 ele Março de 1815, assumia 
o gov.erno ele Caracas D. Pablo Morillo, cujo nome 
já-·.se tornara conhecido nas gueuas da península 
contra Ós Bonaparte. Reunira elle um exercito de 
10.000 homens ; e achando-se a capitania inteira
mente pacificada, emprehendeu campanha contra 
os independentes ele N ova-Granada, onde a revolu-

. ção ganhava terreno. · 
6. Recorda-se o leitor ela situação anarchica 

em que deixamos Nova-Granada no capitulo ante
cedente, situação devida á clictadura de N arifío e 
de outros caudilhos. Ao chegar a . Cartagena, acos
sado pór Morales, B'olivar tomoú a clirecção da 
gperra; mas. logo depois, desgostoso retira-se para 
Jamaica. A 22 de Julho ( 1815) de sem barca o go
vernador 1\..forillo em Santa Martha, levando co~
sigo o truculento Morales, ? terro1' A de los mal-
1·ados. . . (como era conhectdo) e cerca de um 
mez depois . já sitiava Carthagena. Foi pavoros? _o 
que ali se passou .. As maiores calamidades .affhgt-

.. 

:l' 
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ram os sitiados, cacia quál m~is horriv~l: a fon:e, 
a peste e a discordia éntr.e os chefes?· amda a~stm 
não d esalentavam os defensores herotcos da pt aça. 
"P.erecê ram d.e fome- diz Estevanez- cêrca de 
6.000 pessoas; no 1 o de Dezembro ( quasi, po~t~n
to, 4 mezes depois do estabelecimento ·do s~tw) 
cahiram mortos de inanição nas praças 3.00 mdt
viducs ... e todavia os sitiados cont inuavam de-· 
fendendo-se. A defesa de Carthag~na é uma das 
mais .extraordinarias que registra a historia>militar· 
elo mundo." 

7. Mas as f orças dos revolucionarias estavam 
esgotadas, e a r esistencia já era materialmente im
possível. E ntão resolveu-se abandonar a praça . 
Cêrca ele 1.500 homens embarcaram, na noite .de 5 
ele Dezembro, para o Haiti, onde apenas chegaram 
uns 600. miseraveis e famintos. Entrando em Car
thagena, Morales encontra nos hospitaes 400 e 
tantvs enfermos, e faz degolar a· todos os indiví
duos varões. Com o estrondoso desastre de · Car
thagena coiricidiram outras derrotas dos · insur
rectos em varios pontos. Em taes condições, a Junta 
de Bogot á teve de retirar-se, abat1tionando a ca
pital, onde Moriilo entrou a 26 de MarçO de 1816. 
Póde-se imaginar os excessos que f oràm corn~et
tidos. As prisões e os fuzilamentos eram feitos 
em massa. E n~m só revolucionai-io~'tcahiam sob 
as mãos dos bandidos de Mo rales; nem . os mais 
conceituados pela sua índole e ·costume~, nem os 
mais .indifferentes ficavam isentos: . as· feràs pre
feriam mesmo o sacrifício das victimás · mais 
cligt:as. O proprio Morillo dizia vanglori,o.so que 
havta de expurgar a Nova..:.Granada de "doutores 
e lettrados que são sempre. os promotores das re-
belliões". · · 
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8. As 'atrocidades -praticadas em Bogotá não 
eran1 mais horríveis do .que ·as que enlutavam ou
tras t:rovincias. A ultima esperança daqu~11as po
pulaçoes era a chegada do novo vice-rei D. Fran
cisco l\t1DI1talvo. Annuncia v a-se que era este um 
homem prudente e conciliador; e tanto bastava 

· para inspirar desconfianças aos realistas. Morillo 
continuou a exercer uma verdadeira dictadura . , sem se Importar com o vice-rei, o qual f icou em . 
Cartha-gena inteiramente annullado. Morillo re
solveu voltar para Venezuella; mas deixou em 
Bogotá, el'n seu Jogar, o brigadeiro J uan Saman.J, 
velho desnaturado que já se havia feito famoso 
pela sua · ferocidade. Logo depois, a pedido de Mo
rillo, foi nomeado Samano ·vice-rei de Nova-Gra
nada por Fernando VII, o restaurador do absolu-· 
tismo na península. 

9. Este barbaro Samano fingiu intuitos ·le 
restabelecer a paz e a concordia na vice-realeza; 
mas continuou a perpetrar toda sorte de crimes, 
sem· deixar-se conter pelos protestos do nobre 
Montalvo. Entre as victimas do infame scelerado 
cont_a-se a jov.._Çn Policarpa Salavarrieta. Generosa 
e ardente c;nthusiasta da independencia, esta digna 
filha da America animava, com a sua palavra e o 
s~u exemplo, a n~ocidade de sua pati·ia sonhada a : 
tomar arma·s contra a i-Iespanha. Tendo cahido em 
poder ·de Samano, foi fuzilada em Bogotá, a 14 
de Novembro de 1817. Para a sua execuçã.o for
maram 3.000 soldados numa grande praça; e no 
momento de ser sacrificada, ella dirigiu, altiva e 
-serena, a seguinte apostrophe a um dos. batalhões 
de voluntarios creoulos·: "Americanos vis! ... vol
vei \•ossas armas contra os inimigos da patda .. ·" 
E a descarga interrompe-lhe· a palavra ... - Es
tava, portanto, ·em fiD;s de 1817, de todo suffocada 
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a revolução. O espírito de independer:_cia, porém, cada vez mais intenso, agitava o coraçao dos ame-
ricanos. 

CAPITULO LII 

4. O 11'/.0'UI~m.ento da. emanápa~:ão . - c) C olom:as 
hespanhofa,s. Nova-Granada: termo da l-uta 

1. Os insurrectos, em numeroso;; gruÇos, haviam-se refugiado nas niontanhas e florestas do interior e achavam-se de posse de quasi toda a ilha de ' Margarida, a qual nas guerras da independencia exerceu um papel importantíssimo. O despotismo f eroz dos realistas triumphantes, longe de haver sopitado no peito dos patriotas o amor da liberdade, parecia antes converter-se em propagaiJ.da viva e estimulo poderoso da insurreição. Já era agora toda a vice-realeza de Nova-Granada uma terra martyr ' esmagada sob o peso da mais brutal tyrannia. - No seu exílio voluntario, a grande alma de Simão Bolivar levanta-se então numa soberana revolta. Era demais o sacrifício imposto ao N ovo-1\II und'o. Na concentração dolorosa do seu espírito, meditando em toda aquella infinita tragedia que se escr.evia sob a inspiração do mais justo dos ideaes, Bolivar concebeu um plano gigantesco, digno de immortalizar toda uma geração,· e de sa1-·var perante a historia ·a alma de um grande povo. 
2. Tinha Bolivar conhecimento .do que se 

pa~sava no continente. Sabia que sua patria . ai1..: ceiava pela libertação, e que, como Venezuella, todo o loeste 'e o sul da vice-realeza não podiam por . mais tempo ficar sob·o dominio ·tyrannico da Hespanha. ~m vez de c i rc~nscrever a sua acçã0 a mna só província ou capitania, como tinha feito, surgiu 
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Po ~eu pensa~et:to a idé~ .de alliar todas as 1:api
tamas e. provmctas da v1ce-realeza num esforç "f . o um o:n:e e stmultat;eo contra os doniinadore~ . 
Esta tdéa, vasta e grandiosa concretizou-se logo 
num plano geral e completo. E' então que vemos 
reappare~et: no theatro dos acontecimentos a f igura 
legendana daquelle homem ·excepcional, destinado 
a fazer-se o typo mais assombroso e mais caracte
rístico da historia americana. Para iniciar .a nova 
campaí.ha, Bolivar escolheu a ilha Margarida 
como base de operações. A 3 de Maio de 1816 ali 

' qesembarca elle com 300 dos antigos patriotas 
emigrados. 

3. Teve; porém, de modificar o seu plano. Na 
ilha não valia a pena COD1bater, e ficar ali era per
der inutilmente um tempo tanto mais precios'J 
quanlo da presteza das evoluções dependia muito 
o ex i to que espera v a. Da Marg'arida, portanto, 
passou.:.se para o continente, desetnbarcando á 
forÇa em Carupano. Não recebendo em Veneznella 
os auxílios que desejava, tornou a embarcar-se com 
os seus voluntarios, e fbi para !oeste, onde ainda 
o seu manifesto não logrou despertar as popula
ções do terror em que se achavam. Ehtão, resolve 
Bolivar internar-se, na esperança de ·reunir-se a 
alguns· grupos que guerrilhavam no interior. Neste · 
momento, pareceu que ia periclitar a estrella do 
heróe ·caraquenho. Estava em· t'!larcha para o sul 
do paiz, quando corre entre as suas tropas a noticia 
de que Morales vinha contra· elle com um grande 
corpo de exercito . . Foi tal o terror que se apod~rou 
de todos os animas, que Bolivar não teve outro 
expediente sinão. refugiar-se com seus soldados na 
ilha hollandeza· de Buen-Aire. -· 

. 4. No atropelo· do embat:que, porém, ficaram 
em terra . cêrca de 700 homens. Em situação tão 
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clifficil e afflictiva, estes abandonados não desalen- · 
taram: escolheram para seus chef es o inglez Mac
Greo-or e o venezuelano Carlos Soublette, ambos 
muifos jovens, mas já conhecidos pela sua 'bravu
ra nas guerrilhas precedentes. Exalçados pela. co
rao·em temeraria elos dois caudilhos, essa· glonosa 

b ~ . 

Jeo-ião embrenha-se nos sertoes. a travessa uma 
zona ele mais ele LOOO kilometros, t rava combates) 
evita eHcontros perigosos, derrota f orças ·realistas 
·muito superiores em Quebrada ~-Ionda, e cgnsegue 
reunir-se á heroica partida de José JV!anagas. Ope
rando então conjunctamente, apocleraram-'-se os in
surrectos de Barcelona, onde estabeleceu Mac
Gre.gor o seu quar tel-gene1 ai. Morales tenta recon
qu istar Ba rcelona, mas é derrotado. - E ' nesta 
occasião · que des-embarca em Barcelona o general 
Bolivar e é mal recebi do pelos antigos companhei
ros. -Mas a revolução que se reanimava em toda 
a Venezuela precisava de um chefe, cujo prest igio 
puzesse termo ás cot'ltinuas rixas elos caudi.Jhos. 

5. Appellou-se então para Bolivar. Est e con
seguira, além das· forças de terra que tinha . sob 
suas ordens, armar uma esquadr ilha, sob o com
mando elo almirante Brion. - Mas, emquanto o 
general em chefe a listava gente nas povoações de 
leste, os hespanhoes retomam Barcelona. De volta 
·da Guyana, encontra Bolivar os insurrectos sitid.n-

clo Angostura, e assume ."logo o commando das 
f orças. · Opera ele combii1ação com a esquadrilha 
(a qual havia remontado o Orinoco até aquella 
praça) e em poucos dias os hespanhoes evacuam 
Angostura, · magnífico p_<?sto estrategico que tor~ 
nava a in~urreição dominadora ·em quasi todo 0 
0~·iente de V enezuel~L · Desci~ que se ·viu que 0 ri10~ 
v:mento se extendi~, com.eçara.m a surgir complica
çoes entre os propnos r~volu~10narios. Houve .logo 
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a idéa de constit~ir-se um Congresso par . · ·. a or-gan.tzar uma na~ão que antes de tudo precisava . âe 
afftrmar matenalmente a sua existecia. 

6. Foi então qu~ Bolivar teve de impôr-se 
c~mo o. homem d~ acça~ necessario em conjunctura 
tao de~1cada. E nao hesttou : fez immecliatamente a 
declaração forfl?al de que desconhecia a autoridadC:' 

. ·do Congresso de Cumana, e organizou, para exer
cer o mando supremo durante o periodo revolucic
nario,,l-uma Junta .cle 13 membros. reser.vando pa:·a 
si a presidencia. Ao mesmo tempo, usou de rigor, 
excessivo talvez, cot1) alguns chefes, não trepidan
do em fazer executar um elos mais devotados servi
dores da causa revolucionaria , o valente general 
Piar. - A insurreição sentia o braço forte de 1Jm 

grande chefe, e ganhava terreno em toda parte. 
Na província de Varinas, operava D. José Antonio 
Paez, um dos mais nobres e sympathicos vultos da 
r·evolução neo-granadina. Derrota os realistas em 
muitas ·escaramuças, e nos combat~ ele Matala
miel ( 1) de Mantecal . e de Yagual, apoderando-se 
da cidade de Achaguas. 

. 7. As noticias do que se passa v a em V ene
zuela obrigam Morillo a partir de Bogotá con: 
4.000 homens, em direcção a: Caracas. Paez per-
turbou-lhe a marcha durante algum tempo, e nos 
principias de 1818 fez juncção com Bolivar sobre 
as margens do Apure. Bolivar tomou o commando 
em chefe das fprças, e atacou Morillo em _Cal~bozo, . 
perseguindo-o depois até Caracas, mas mutilmen
te. D'ahi em diante, successivos desastres forç~ 
os insurgentes a recolh_er-se á Angostura. Ali, 
teve Bolivar tempo de preparar uma phase n?va 

· para. a revolução. Angostura foi declarada ca~Ital 

. . . t d rdoar gencrosamenle (1) Onde Pacz deu o exem"!)lo ~dsfscan c c pe 
8 400 prisioniros . · 



239 -

C 1 b. Con · provisoria da Republica de o om 1a, e um . gresso, eleito pelos independentes_ de tod~ .?- vtcerealez.a, iniciou logo as suas sessoes. Bolivar. ~or occasião da abertura dessa assembléa, pronunciOU um .patriotico discurso e terminou resignando os poderes de que se achava investido. o Çon~resso approvou-lhe todos os actos, e elegeu-o ~rest~ente ela Republica e generalíssimo do exercito hber-tador. 
8. E mquanto o Congresso. protegido r~la es-quadrilha de Brion, f unccionav_a em Angostura. Bolivar enceta nova campanha. Como o inqu,ebran.tavel Paez, com as suas temerosas guerrillÍas. entretinha Morillo nas vizinhanças de Caracas, rieliberou o generalí ss imo tomar o rumo de Bogotá. Reuninclo.-se em Casanare ás f orças do general Santamler, emprehendeu a passagem elos Andes, chegando, a 6 de Julho de 1819, á aldeia de Socha, com o seu exercito em mísero estado. A 25 de J ulho derrota em Pantano de Vargas o general Barreiro, e a 5 de Agosto toma a cidade de Tunja. Dois dias depois inflige nova derrota aos realista!), fazendo, em represalia de atrocidades commettidas por elles, fuzilar 39 officiaes presos .em combate, inclusive o general Barreiro. A 10 de Agosto ( 1819) · entrava Bolivar nà capital , onde era recebido com manifestações de delir-io. O vice-rei Sa-:mano dera-se pressa em fugir para o norte com as . tropas que tinha disponíveis, e seguido de . todo o f unccionalismo. 

. . 9. Póde-se. im~ginar o enthusiasmo. que pro-· duz1u em toda a vice-realeza a noticia da tomada de Bogotá. O Congresso de Angostura votou solenne mo~ão em :honra de Bolivar, a quem confirmou .os tltulos que já lhe haviam sid~ conferidos. - SI bem que os hespaphoes procurassem _em mui..! 

. , . 
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tos pontos reagir valorosamente a caus d . d 
d · · · ' a a m e-

pen encta ta carnmho da victoria definitiva B r . 
encont B , . o tval 

. ra~a ~~ o.gota . enormes recursos, . e em 
pouco~ dias tmha elle sob suas ordens um exercito 

·de rnats de 20.000 homens ao-ue1•1•1·dos e 
0 d · . o concurso 

e urna pletade glonosa de caudilhos como Paez 
Santander Sucre Urd t A · · ' 

. ' . ' ane a, nzmench e nume-
r?sos outro:, CUJO valor e cujo devotamento patrio
ttco se mediam pelos elo seu grande chefe. ( 1) 

R 

CAPITULO L II I 
,. 

5. O ~1novimento da em,anC'ipação. - . d) Colonias 

hespanholas. Ainda os hespanhoes em N 07'a

Granada . . - P erú : prime-iras tentativas. 

1. Os realistas mostravam-se tenazes na re
sistenda. Samano fortifica-se em Carthagena, e ~ 
dali dirige a contra-revolução. Em 1820, a mu
dança operada i1o governo da Hespanha, e que de
terminara o juramento, em Caracas, a 7 de Junho, 
da Constituição adoptarda, vem abrir nova phase 
para o movimento revolucionaria que se operava 
em toda a Arnerica. Em Venezuela, Morillo que 
se . resignava a guardar a defensiva, esperando 
soccorros da península, entrou em communicacão 

com Bolivar; e conforme ordens recebidas de 
Madrid, fez-lhe sentir que a· Hespanha reconhe
ceria tpdas . as liberdades e reformas reclamadas 
pelàs a·mericanos, si estes quizessem jurar fideli
dade a · Fernando VII. Bolivar, : em resposta, de
clarou simplesmente· a · MoriJlo qtie a Colombia 

estava constituída em Republica livre e sob_erana, 

(1) E' de ju~tiça tambem assignalnr ;1. • pa;te que na revolução 

colombiana tiveram muitos officines c soldados mglczcs, veteranos dns 

ultimas guerras da Europa. 

.. 
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e enviou-lhe a Constituição que o Congresso de Angostura acabava ele decretar. ~ .... 2. Não obstante esta resoluçao bem stgmfl-cativa. combinou-se que dali em diante, Cll!alq.uer que fosse a sorte elas armas, não se fuztlanam mais os pri sioneiros ele guerra. F oi tambem declarado um a rmistício, passando Morillo o g overno de Caracas ao general La T orre, e embarcando-se para a E uropa. Logo nos primeiros dias ele_ 1821 as hostilidades recomeçavam. E agora, os .,.,msurrectos tomavam f ranc~Iüente a offensiva. :Niaracaibo. ciue estava em poder elos realistas, revolta-se tambem, e foi o mesmo que dar o signal para o rompimento ele novas lutas. O g eneral Bermuclez occupa Caracas. obrigando La Torre a refugiar-se em Carabobo com 5.000 homens. Bolivar e Paez reunem as ua forças e marcham contra La Torre. 3. A 24 ele Junho ( 1821) encontram-se os belligerantes, e a luta foi fo rmidavel. Morales ·é derrotado e La T orre .a muito custo poude retirarse para Puerto-Cabello. A batalha de Carabobo foi deci siva, e figura na historia ela inclepenclencia como uma elas paginas mais bellas. Custara a vida de cêrca de 500 patriotas. Os realistas viam-se, portanto, numa situação quasi desesperadora. Em muito poucos pontos ela capitania dominavam elles ainda; e esses mesmos incapazes ele res1st1r por muito tempo ao ataque elas forças libertadoras. Iviontilla vai sitiar Carthagena, e .dentro em pouco apodera-se desta praça. Em seguida capitula Cumana. La Torre, desanimado, retira-se para a Europa, entregando o governo a Morales. 4. Neste momento, Bolivar apparece como o genio tutelar da indepenclencia · americana. Victoriosa a revolução em toda a vice-realeza de NovaGra:nada, o glorioso soldado emprehende uma ~x-HISTORIA DA AMERICA 

17 
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peclição em favor elos independentes elo Perú, onde 
a guerra ia activissima e tremenda. Deixava elle 
na patria mui tos auxiliares ele coi1fiança · encarre
gados ele expulsar as ultimas tropas hespanholas 
de alguns pontos em que se haviam ref ug iado. En
tre esses pontos mereciam certa' attenção Puerto
Cabello e a península de Guagira. Nesta região 
lVIorales sustentava uma resistencia desesperada. 
De uma bravura temen1 r.ia, menstruo a mesmo 

' este ]nomem operou incr ivei proclig io . Parecia 
que pelo s·eu peito expirava, com o e t ronclo dos 
herées homericos, o poderio ela I-Iespanha naquella 
terra . . 

5. Com um reduzido troço de soldados qué 
lhe restavam. Morales chega a apoderar-se de Ivla
racaibo, posição ·est rategica importanti sima em 
todos os sentidos. mas que lhe era muito diff icil 
manter nas condições em que e achava em relação 
ao exercito dos vencedores. F ez mai s· a inda Mora
les. Nlontilla pretende retomar a praça ele Mara
caibo e marcha contra ella ; mas o intrepido cau
dilho realista sai a seu encontro. e em Garabulla ·o 
destroça. Em seguida, investe afoitamente contra 
duas posições importantes da costa, e logo se apo
déra ele Coro. Um mez depois, cabia tambem Santa 
lVIútha sob o dominio dos r·ealistas. 

6. Ali poude Morales manter-se por mais ele 
seis mezes, na esperança ele que lhe chegassem re
forços de I-Iespanha ou elas Antilhas. Entretanto, 
essa esperança f oi-se desvanecendo. e o desanimo 
invadia o coração claquelles r estos desesperados ele 
Úma causa que estava inexoravelme.nte conqemna
da e perdida. Por seu lado, os patriotas empe1:ha· 
vam-se em varrer do solo querido os derrade1ros 
vestígios ela tyrannia abolida. Emquanto houvesse 
um soldado realista na Colombia, ninguem tinha 0 
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clir·eito ele descansar. Os esforços elos grupos que se achavàm em armas convergiram portanto para as regiões ela costa. . . 7. No mez ele Junho ( 1823) ttnham sido re-tomados pelos independentes quasi todos os pontos elo li ttoral e com seus ultimas soldados voltava ' 
. JVIorales para Mara·caibo, onde tentou ainda forti-f icar-se. Mas já era impossível o seu esforço. A esquadrilha elos independentes dominava t odo o lago. lVIorales ·arriscou-se a offerecer algun•_, combates, e resistiu por mais ele 15 dias á acção combinada elas fo rças r epublicanas ele terra e de mar. Até que a 24 ele Julho ele 1823 não teve remedie sinão capitular. Morales deixava em toda a Colambia um nome cercado ele -adio e ele admiração. 8. Restava ainda em poder elos realistas a praça ele Puerto-Cabello, ultimo reducto do clominio da Hespanha naquella parte do continente. CoLÍbe ao modesto ·e abnegaclo1Paez a gloria de completar a li a obra ela revolução. P oz elle cêrco á praça, defendida intrepicla e tenazmente pelo general Calzada. Est·e resistiu a um longo e apertado sitio, e por fim necessario foi que Paez se decidisse a tomar a cidade ele assalto. O combate final travou-se· então formiclavel e medonho. E' realmente assombroso o denodo e a audacia com que aquelle grupo de homens combatia por uma causa cujo ultimo refugio era o seu cm·aç~o desesperado! 9. Estava, portanto, conquistada materialmente a independencia ela vice-realeza · ele NevaGranada. Em parte alguma do <:ontinente foi a luta tão troemencla e horrível como ali; e os povos qu~ se ergueram naquella zona da America, e que hoJ e formam tres republicas clistinctas, pocfem or?·ulhar-se de haver feit? a sua emancipaÇão política a custa do sangue precwso ele toda uma geração.-
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Iam agora travar-se novas lutas, conflictos de ou
tra natureza é verdade, mas ntm por isso mais 
faceis de dirimir : já havia dois annos que em Ro-

. sario de Cucuta se tinha reunido o Cong resso geral 
que organizou a Republica como Yeremos subse

. quentemente. 

CAPITCLO LI\' 

6. O 11wvimento de ema.nápa.ção. - e) C olo11ias 
hes~a.nholas. - Rio da. Pra.ta. : começo da. luta 

1. ")Ja vice-realeza de Bueno -.-\ ires. com 
<iJ.Uanto fosse a revolução posterior á de ~ova
Granada, o facto da indepenclencia real izou-se al
guns annos antes. Os acontecimentos occorridos 
na metropole em 1808 tinham dado Jogar á orga
nização ele Iuntas de def esa. nas di\·ersas provir.
cias. Algumas dessas Juntas mostra Yam-se f ran
camente inclinadas a sustentar Fernando VII 
contra José Bonaparte. Entr·e os fieis ao rei des
thronado distinguia-se o governador de :iVIontividéo 
coronel Francisco ]avier Elio por seu enthusiasmo 
realista. Desconfiando elos intuitos de D . San
tiago Liniers, vice-rei q~e gosava de merecida 
popularidade entre os hespanhoes, hatou Elio 
de formar a Junta de Tviontevicléo. ao mesmo 
tempo que intrigava o vice-rei perante a Junta ele 
Sevilha. Surprehenelenclo a opinião geral. chega a · 
Buenos-Aires a noticia de um decreto nomeando 
novo vice-r-ei a D. Balthazar Hidalgo de Cisne
ros. A Junta ele Sevilha parecia prever os succes
sos que se iam dar, e as suas vacillações não fize
ram mais do que apressai-os. Apesar ele haver, 
por um decreto, datado de 22 ele Janeiro de 180?, 
reconhecido ás colonias da America o mesmo dt
reito de que gosavam as províncias peninsulares, 
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foi o-eral o descontentamento produzido pela deso 
tituição de Liniers. 

·' 2. Mas o deso-osto c1ue .lavrava nada prod~-o 
. zia no meio elas duvidas e da indecisão · dos am-mos. Alguns exaltados chegaram a aconselhar a Liniers a que resist isse e não passasse o governo; mas Liniers, comquanto despeitado, recusou-se a assumir tão oTancle responsabilidade. A 30 de Julho ele 1809 ent'regava elle. o governo a Cisneros. O novo vice-rei era portador elo titulo de conde ele Buenos-Aires a Liniers; mas a Junta ele Sevilha, ao mesmo tempo que assim galarcloava os serviços elo ex-vice-rei, impunha-lhe a obrigação de retirar-se para a Europa. Liniers não quiz obedecer a esta ordem, e preferiu . internar- · se. Cisneros, ou por prudencia ou por inepcia, não ligou importancia á conclucta de s·eu predecessor. Comprehenclendo a g ravidade da situação, procúrava elle conciliar os animos, em vez de exacerbai-os com ostentação ele poder. 

3. Em Maio de 1809 havia-se revoltado o povo ele Chiquisaca, contra a fraqueza quasi i·fu- · becil do governador da capitania, general Garcia Leon de Pizarro. A revolta, capitaneada por D. Juan Alvarez ele Aremiles, tinha por pretexto a sustentação de Fernando VII contra pretensas usurpações que se dizia estarem sendo preparaelas_; mas o m?vel real era a emancipação da capitam~. O movimento ele Chuquisaca teve repercussao em outros ponto:;, e alarmou o vice-rei do Perú, levando-o a enviar contra os insurgentes de La Paz, commandaclos por Dorriino-os :Niurillo mn d . b , corpo · e ·exercito ele 5.000 homens, que suffoca-rat~1 ·em. pouco tempo a rebellião: emquanto 
0 genel ai !'Jteto, com 1. 000 soldados, r)artia ele Buenos-Aires e apoderava-se ele Chüquisaca. Os re-

.... - - . -- -
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beJdes do Alto-Perú foram castigados com tal 
rigor e crueldade, que bem se podia prever os ex
c-essos que iam ser commetticlos. 

· 4. Em principias do anno seguinte ( 1810) a 
noticia de que a Hespanha cahira sob o domínio 
estrangeiro levant2. de novo os an imos em Buenos
Aires. Cisneros pàrecia um homem bem intencio
nado e eleve-se dizer que durante quasi um anno 
ele gov~rrio, · havia captado a sympathia geral. 
Isso e1\tr·e-tanto não impediu a sublevação, provo
caçla pelos boatos àlarp1antes que adrede espalha
vam os promotores elo movimento. A 14 ele Maio 
elo referido anno manifestou-se a conjuração, a 
cuja frente estavam D. lVIanuel Belgrano, D. Juan 
José Casteli, o commanclante Saavedra e outros 
homens distinctos e prestigiOsos. L ogo depois, 
uma deputação, em nome ele seiscentos notaveis, 
d-irige-se ao vice-rei Cisneros, e intima-o a entre
gar o governo. Cisneros não r-esistiu, e immedia
tamente retirou-se para as Canarias. 

5. Durante os primeiros dias, f oi a autori
dade suprema exercida pelo cabüdo .: mas logo se 
r·econheceu a conveniencia ele concentrai-a; e foi 
então organizada uma Junta Provisoria, ela qu al 
faziam parte, entre oufros, os referidos Belgrano 
e Saavedra. Naquelle inter1m, correu .em Buenos
Aires a noticia de se haver constituído em Caclix 
um conselho de regencia para governar em nome 
de Fernando VII: e então, alguns realistas in
fluentes intervi·eram para que a Junta adherisse á 
r·egencia; mas inutilmente, pois que, embora de
clarasse ella que governaria a vice-realeza em
quanto durasse o captiveiro elo rei, não era mais 
possível dissimular os intuitos do movimento. N.a 
capital, contava a Junta com o apoio quasi unam
me, -tanto da população, como elas milícias. O 
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mesmo. porém, não s·e clava nas províncias; e o primeiro empenho elos independentes da Junta foi fazel-a reconhecer nos diversos pontos ela vice-realeza. 
6. O s o·ov·ernadores das províncias ele Cor-o 

. doba. do Paragua i, do A lto-Perú e de 1\!Iontevt-déo re~u saram-se francai11ente a r econhecer a autoridade da Jun ta. Em Corcloba, o governador D . Tuan ele la Concha: ao qual se haviam alliaclo . l. inier , D . J oaquim Me rene . o bispo da dioc,ese, Santiago Allende. D . Victoriano R odrigues e outr os intransigentes. t inha reunido cerca ele 2.000 homen e mostrava-se resolvido a repellir toda tentativa de. rompimento com a Hespanha. A J tinta P rovisoria cb:liberou .expedir contra Corcloba uma columna ele 1.500 homens ao mando de D. Francisco Ortiz de Ocampo. O governador Concha abandonou precipitaclamerite a cidade, e Liniers. o bispo, D. J oaquim Mo-reno, o coronel Allencle e outros chefes ficaram prisioneiros. · -· 
7. Julgou então a Junta ele Buenos-Aires acertado cem um golpe ele força escarmet~ttar os realistas, incumbindo D. João Casteli da immecliata execução dos cativos. Já estavam estes em viagem para Buenos-Aires quando Casteli os encontrou em Papagallo. e ali me.smo os fuzilou, com excepçãc apenas elo bisr)o. ·A Junta procurou justificar-se declarando que "decretara o sacrifício . claque11as victimas para salvar muitos niilhões de it:nocentes ; pois só o t·error elo supplicio podia ser-' v1r _de e_scarmento a seus cumplices" . Emquanto Orttz ficava em Cordoba, D. Antonio Balcarce marchava com a columna exr)edicionaria sob. Ch . D . . c te uqm~aca. epms de soHrer uma derrota em Cotag<uta, Baicarce vence em Suipacha 1· · 

c os rea ts-tas e dentro em pouco domina no Alto-Perú, fa-
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zenclo ali tambem passar pelas armas. tanto o governador general Nieto, como o commanclante D. José de Cordova e outros. lV.Iostra·va-se, por- . tanto, tremenda e impiedosa a insurreição ele Buenos-Aires. 
8. Emquanto Ortiz e Balcarce iam submetter os realistas elas províncias ele Corcloba e do Alto-Perú, D. IV.Ianuel Belg rano ahia com outro corpo de exercito · para Assumpção (em Setembro 1§10). O governador elo Paraguai, D. Ber

nardo Velasco. era mui to considerado. pela correcção e habilidade com que administrava a pro
víncia; e Belgrano teve que declara r-lhe guerra. Nia4,{ infelizmente as f orças elos insur rectos achavam-se-· em" co"nclições muito inferiores ele nume
ro e de tactica ; e Belgrano, ao cabo ele algumas derrotas , f oi obrigado a capitular voltando para Buenos-Aires. Começa então um período ele embaraços ingentes para os revolucionarias: cons
pirações e . revoltas, desordens nas províncias e sobretudo a discordia ,entre os chefes mais influ-
entes elo movimento. ' 

9. O obstaculo mais poderoso que encontrava a Junta ele Buenos-Air.es era a resistencia energica elos realÍstas de· Montevicléo. O governador, D. Gaspar Vigodet, contava com o apoio da população. 1\I.Ias; eis que o famoso Francisco · Elio é nomeado vice-rei, e põe-se á frente ele uma temerosa reacção contra Buenos-Aires, cleclaran-: elo guerra formal á respectiva Junta. Contava · Elio com forças respeitaveis ele terra e de mar, e logo a 2 de Março ( 1812) derrotava no rio Pa
raná a esquadrilha que operava sob as ordens da Junta. l\1as, o espírito da indepen~lencia, que e~tava latente em toda a Banda-Onental, apt~ove~tou o ensejo de manifestar-se. O tenente Jose Ar-
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tigas põe-se á testa da sublevação, e pede auxílios 
á Junta de Buenos Aires. Belgrano, que voltava 
do Paraguai, presta-lhe soccorros, e em poucos. 
dias achava-se o vice-rei Elio I'eduziclo em Mon

. tevidéo, sitiado por Artigas. 

CAPITULO LV 

7. O nw<;z:mento da emmzápação. - f) Colonias 
hespanholas. Rio da P_ra-ta: term.o da lÚ.ta 

1. Em ·1812 achava-se, pois, bem encami
nhada a revolu.ção em toda a vice-realeza. A Junta 
de Buenos-Aires encontrava adhesões em todas as 
províncias, onde se organizaram juntas locaes, 
cada uma con1 o seu representante na Junta cen
tral. Mas, desde que se viram victóriosos ou pelo 
menos com todas as ·probabilidades de triumpho 
a sua causa, começam entre os. insurgentes a re
velar-se dissenções de toda ordem, e os disturbios 
succeclem~se em todas as províncias. A Junta de 
Buenos-Aires . já tinha deliberado concentrar mais 
o poder, constituindo-se um triumvirato composto 
de D. Feliciano de Chiclana, D. Juan José clel Pazo 
e D. Manoel de Saratea. Em difficil momento, 
começára esse triumvirato a desempenhar a sua 
missão. O porto de Buenos-Aires estava bloquea
do pela esquadrilha realista de lVIontevicléo; os 
insurgentes elo Paraguai queriam formar uma 
republica independente, separ?-da· elas demais pro
vinci?-s ela vice-r.ealeza; e para aggravar a situa
ção dos negocias , era a Banda-Oriental invadida 
por f orças portuguezas . 

. , 2: Este ultimo successo· alarmou tanto 0 yice
reJ Eho conío o governo ele Buenos-Aires: os 
quaes celebraram um. tratado de paz, obrigando-se 

. . 
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.o triumvirato a fazer evacuar o Unwuai e o vice-• 
b ' r·el .a levantar o bloqueio ela capital argentina. Ma:; 

o~ ~ndepenclentes ele Buenos-Aires tinham que di
vicllr os seus esforços por muitos pontos onde as 
clifficulclacles se multiplicavam. Ao mesmo tempo 
que reprimiam motins e conspirações na propria 
capital. noticias elo Aho-Perú vêm desviar as 
attenções elo triumvirato para aquella banda. O 
fementiclo Goyeneche, vanglorioso ela vi.ctoria de 

· Huacy:::ti , alcançada contra Balcarce, põe-se em 
marcha sobre Buenos-Aires, á frente ele um corpo 
ele voluntarios realistas. V ictorioso em Cocha
bamba;: consegue elle r estaurar o domínio hespa
nhol em todo o Alto-Per'ú, e incumbe o general 
Tristan_ ele operar contra os independentes de ac
corclc com os legalistas ele lVIontevicléo. 

3. ·Ao encontro de Tristan sai D . . Manuel 
Belgrano. e o derrota .em Tucuman, a 24 ele Se
tembro de 1812. Em seguida, marcha Belgrano 
sobre o A lto-Perú. e subleva ele novo toda a pro
víncia. l\!Ias Tristan recebe reforços elo Perú. e 
c fferece-lhe combate, sendo porém obrigado a ca-

. pitular ante as forças insurgentes. Belgrano apo
dera-se ele Potosi., e estabelece naquella praça o 
centro de su.as operações. Entretanto,. os realistas 
renovam-se de coragen1 e de elementos de guerra. 
O brigadeiro Pezuela substitue a Goyeneche no 
commal}do das forças hespanholas, e a contra re
volução se reaccencle. Em diversos combates é 
Belgrano batido, até que é forçado a ·· retirar-se, · 
ficando a· província em poder dos realistas. B.el
grano, clist~ncto . pelo seu saber e· pelo seu patno
rismo. desacreditou-se como homem de guerra. 

4. Entre dois pontos dividia-se· agora a at~en
ção do governo revolucionaria.-. a .Ban~a-Or!'en
tal e 'o A lto-Perú. Roncleau sitiava ·havia algum 
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tempo :iVIontevicléo. Vigoclet, . reduzido á fortaleza 
da praça e ás forças navaes ele que dispunha, mos
trava querer lutar até o extremo. Em tal con
tingencia, o Governo de Buenos-Aires ( 1) pre-. 
cisava ele um homem capaz ele reerguer o animo 
elos insuro·entes: e esse homem foi ,San 11artin, 
nc:meaclo general em chefe do exercito argentino. 
Emquanto o coronel Carlos Alvear ia liquidar a 
situação ele Montevicléo, San Martin prepara
va-se em Tucuman para marchar contra PE!zuela, 
que se achava em Salta. Pelo lado do . ócciclente 
ou antes elo noroeste, San Martin isolou o terri
tor io ela província ele Buenos-Aires dos movimen
tos reaccionarios que se operavam no Perú. 

5. O coronel A lvear dirigia a acção contra . 
l\!Iontevicléo,_ ele accordo .com o almirante Brown. 
P osadas, logo que assumira o governo; tinha re
conhecido a necessidade ele apparelhar foyças 
navaes capazes ele libertar a capital da contingen
cia em que a punha a esqu'aclrilha realista ele 1VIon
tevicléo. Para isso, comprou navios mercantes, 
armou-os em guerra, e nomeou chefe da armada 
argentina a \ iVill iam Brown, ardente e heroico 
marinheiro irlanclez. que tão boi1s serviços pres
tou á independencia. Vigodet havia dividido as 
suas forças ele mar ·entre Montevidéo e a ilha ele 
Martin Garcia. Nest?. posição contavam os rea
listas dominar a ·embocadura do Prata, ao mesmo 
tempo que bloqueavam o porto ele Buenos-Aires. 

6. Brown ataca, portanto_, a 11 de 1VIarço 
(1814) a ilha de Marti.n Garcia. A refreo·a · fói 
medonha, e o almirante arg·entino, á f rente bele .um 
grupo de heróes, portou-se com bravura sobre
humanq.. · As suas forças ·eram inferiores ás ini-

(1) J:í então : exercido por D. Gervnsio Posadas nom á · 
Suj)remo pela Assembléa Constituinte (a 26 de Jnneir~ de ;:l4o) _D,rector 
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migas, e tiveram de ser batidas; mas no tumulto 
do ~ombate, um golpe .de incrível auclacia muda de 
sub1to a sort~ da.s armas: o almirante, seguido 
dos s~us .mannheiros, desembarca na ilha, ao cabo 
de se1s dias de fogo, apodera-se elas baterias elo 
forte, e as dirige contra a esquadrilha victoriosa 
pond_o-a em fuga! Esse feito glorioso clesassom
brava Buenos-Aires, conquistando para a revolu
ção um prestigio immenso. 

7 _; Guarnecida Martin Garcia. va i o almi
rante Brown bloquear lVIontevicléo, emquanto 
pelo lado ele terra o coronel Alvear com 5.000 ho
n1·ens ·estreita- o cerco ela praça. Ali se repetiram 
os actos ele heroismo que já haviam immortalizaclo 
o intrepiclo marinheiro irlandez; e ao cabo de tres 
dias de combate, a esquadrilha realista é tomada 
por abordagem. A 22 de Junho ( 1814) V igodet 
capitulou deixando em poder dos insurgentes 
grande quantidade de a1_-r11amentos. De Monte
vidéo destaca Alvear forças contra Artigas._ cuja 
attitude constituía serio entrav·e a unidade de 
a·cção elo governo argentino, pela clissiclencia ca
prichosa em que se mantinha contra os unitaris
tas ele Buenos-Aires. 

8. Em 1815 achava-se em toda a antiga pro
víncia elo Prata assegurada materialmente a inde
pendencia; e o que impediu que· toda a vice-realeza 
se encontrasse nas mesmas condições, preparada 
para formar d~sde logo uma unica e .grande ~1a
ção, foi certamente, entre outras .causas, a Im
pruclencia obstinada do~ que prefenram a c.ent.ra
lização á autonomia federativa elas provmc1as. 
De sorte que sem contarem com o concurso elos 
independentes fóra do' Prata, trataram os ~rge~1-
tinos de simplificar o problema da or?'amzaçao 
limitando-se no momento á inclependencm da sua 
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antiga provmcta. Assim mesmo os pnmetros tra

balhos dessa organização fôram continuamente 

·perturbados por discorclias, e sobretudo pelo espí

rito de facção. 
9. J á haviam succecliclo no cargo de Dire

ctor : a P osadas o general Alvear, e a este, deposto 

por uma revolta, o general Roncleau. Nó mez de 

Abril ('1816) ' reune-se em Tucuman o Congresso 

Constituinte; e um elos seus primeiros actos foi a 

nomeação elo general D. Juan Martit~ Pueyrredon 

para o cargo de Director ; com o que aincl~ uma 

vez se affirmava o espírito ele unitarismo, e talvez 

algumas velleidacles mais . estranha·s, como vere

mos no período subsequente. A 9 de Julho de 

1816 o Congresso de Tucuman proclama solerine

mente a inclepenclencia, e constituída a Nação . 

Argentina, para sempre separada ela Hespanha, 

a cujo governo dirigira logo alguns dias depois 

extenso e patriotico manifesto, ·expondo os mo

tivos geraes que tinham levado as províncias pla

tinas a rebellar-se. 

CAPITULO LVI 

8. JV!ovúnento da emanâpaÇão. - g) Colom:as 

hespanJwlas. O Pm-agu.ai. - O Chile: 

CMI'teço da luta 

1. Ao mesmo tempo que constituíam a sua 

nacionalidade, preoccupavam-se ·OS argentinos 

com a situação das outras províncias, ele que se 

haviam isolado, mas cuja sorte lhes inter-essava·, 

1~orque emquanto estas permanecessem sob o do

mínio hespanhol, não estariam os independentes 

desassombrados de. perigos de reacção, ou de vel

leich1des de reconquista por -parte da mettopole. A 

.I 
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unica província onde não tinha tido echo o movi
mento de B~len_os-Aires era a do Paraguai ; 

0 
quê 

se eleve attnbtur ta lvez a d uas causas : o estado 
moral elas populações,· incultas e fa natizadas, e a 
moderação ·e o acerto com que exercia o poder o 
govern~clor Bernardo Velasco. 

2. ] á vimos na lição LIV como l'vianuel Bel
grana tivera ma llograclos os seus esforços contra 
Velasco. Assignacla a capitulação ele Taquary, 
ent retanto, empenha-se o generoso patriota numa 
outra campanha em que o seu coração e a sua 
palavra a rdente iam f.azer o que ele prompto não 
se tinha conseguido pelas armas. E ram chefes elas 
f-o rças realistas os coroneis Yegros e Cabanas: 
Belg ra no pede-lhes uma confe rencia, e com uma 
logica ir resistivel fa la-lhes da obra que se levanta 
em toda a America, e desper ta no animo daquelles 
dois caudilhos, que acabavam· ele vencei-o, a idéa 
da inclepenclencia . 

3. "O vencido havia conquistado seus vence
dores - di z um a utor. ( 1) Belg rano retira-se ra
dioso : a der rota elo general desappa recia ante o 
triumpho elo pat riota. O nobre e generoso solcla:_lo 
ela r evolução leva v a com sigo uma consolaçao 
suprema : t inha lançado sementes que Iam em 
breve produzir seus fructos". D e voltéJ,; em As
suml)Ção fo ram Joo·o os ·dois· officiaes ele Velasco 

' b 
o 1 procurados ·por Sommellera, secreta n o c o gover-

nador , e já seduzido por uma carta ele . Belg ran?. 
D esde esse momento estava tramada, e no propno 
palacio elo governo, uma 
H espanha. 

4. Em princípios d e 
hendiclo pelo movimento. 

conspiração contra a 

1811 é Velasco surpre-
' 

o 0 coronel D. Fulgenc10 

(l) Ch. Quentin - " Le P!lraguay ", Pnris, 1865 . 

-----
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YeoTos apodera-se elos quarteis e depõe o gover
naclor. Velasco nem tentou resistir, e mesmo que 
o quizesse não teria elementos.· Ao m esmo _tempo 
que Yegros levantava a sedição nos quarte1s, ou
tros conjurados convenciam a Velasco de que o seu dever era apoiar um movimento que se des
tinava sobretudo a resistir ás pretenções de Bue
nos-Aires. Velasco persuadiu-se. e accecleu até a 
fazer parte ela Junta que se f ormou. composta de 
YeoTos Caballero. ell e Velasco e o Dr. José Gas-t:. • . • !f) par Rodrigues Francia como secretariO. 

5. A Jun ta convocou logo um Congresso de 
representante . e a 20 de Junho el e 18 11. foi declarada a inclepenclencia elo Parag uai. D olorosas 
provaçõe , porém. tinha ele soff rer aque1le incli
toso povo. A inclepenclencia ali não fôra obra ele 
pa tri otismo, nem ao menos da revolta contra as 
oppres ões do regimen colonial. I solada do movimento que se operava no Prata, e cheia de· eles
conf ianças mal entendidas contra os independen
tes ele Buenos-Aires, a ambição tenebrosa de al
guns homens, apoiada na força material elas ar
mas, f ez elo Paraguai, em 1811 , um paiz excepcio
nal em que a civilização parece que soffr·eu um 
recúo ele seculos. 

6. E ' quasi certo que a falta de ~ccôrelo entre . 
as diversas colonias se explica pela divisão poli
tica e pela propria natureza ela viela que todas 
tinham supportac}o durante· quasi tres seculos. 
Tambem a -carencia de grandes homens, ele espí
ritos de alto · descortino, dera lugar. a animosida
des entre as antigas províncias, algumas elas 
quaes pretenderam exercer sobre outras a hege
monia que tinham tido durante o período colonial. 
Em todas as quatro vice-realezas hespanholas 
acoi1teceu ··isso. Entretanto,. o que é inc'<\mtestavel 
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é que o espírito de independencia, e de solidariedad~ em todo ·o movimento da emancipação, é uma 
glona de que se podem orgulhar as colonias americanas. 

7. Os heróes ela inclepenclencia tiveram tão 
intenso e ~ão alto como o seu sentimento pat~·io , 

0 amor da liberdade, que os guiou por todo o conti
nente, onde não conheceram fronteiras. Quantos 
exemplos ·eclificantes poderiam aponlta r-se entre 
todos os povos ela A merica! lVI irancla, ao sentir 
que ar patria não accordava ainda elo silencio se
cular, vai render o seu tributo ele her.oismo á incle
pendencia elo Norte, sob as ordens ele \tVashin-

. gton. Bolivar deixava ainda inimigos em Vene
zuela, quando partia para o sul em soccorro· elo 
Perú. Não estava ainda Buenos-Aires desassom
brada de perigos, e San Martin transpunha os 
Ai-ides para servir a causa elo Chile, e logo depois a do Perú. 

8. Pode-se, portanto, lamentar que os patrio
,tas que dirigiram o movimento ela libertação no 
Prata não tivessem a habilidade, o simples bom 
senso de evitar as suspeitas, e afinal as rivalida
des das outras províncias ela vice-realeza: e para 
isso bastava o que depois se comprehencleu e se 

· fe-z. isto é a forma federativa ela organização, de ' ' . · preferencia ao regimen centralizaclor . que Impu-
nham os unitaristas. O que, porén1, não se deve 
negar ao~ patriotas argentinos é a g~·an~e pa~·t ·e 
que lhes pertence· na obra da en:anopaçao dos 
diversos povos que se comprehend1am n~s clua~ 
vice-realezas ele Buenos-Aires e elo Peru, con
forme vamos ver. 

9. Ao mesmo .tempo que no Prata, começára 
1 ale, m elos Aneles, a inquietação que pre-a avrar, E nunciava a inclepenclencia. Quando se deu na ~ u-
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' t fr<.:.n-1.11\'asão da l)eninsula pelo exerci o . rapa a t h cez o·overnava o Chile um h oniem que_ se m a: pel~ ~~1a moderação e espírito liberal , Jmposto __ 
1
8. confiança e respeito elos colonos. Nia~ a Junta ue Sevilha,- que começára a ~gir tão. v~cdlante e rs:l:S: peitcsa. entendeu que devia substitUir. ( ~omo ahcL fez ou tentcu fazer em todas as provnJ,CiaS elo d~minio hespanhol) o governador, general Lu:z ~'[unoz ele Gusman, por um outro general , Garc1a Carrasco. Semelhante erro não fez mais elo que 

apressar a revolução. 

CAPITULO L VII 

9. O movimento da emmzcipação . - h) C olonias 
lz espanholas. O Chile : co·ntinuação da luta. 

1. O governo ele Garcia Carrasco precipitou no Chile a revolução. Os colonos já andavam alarmados com as noticias que vinham de· Hespanha, e mais ainda com o movimel'lto geral que se fazia na America. Estimulados i)elos erros e impruclencias do novo governador. cs chilenos imitaram os seus co-irmãos das outras províncias. O primeiro levante deu-se em Santiago, no dia 25 de 1\!Iaio ele 1810. A principio não se revelava plano alg-um preciso no sentido da inclepenclencia ; mas apenas opposiçãc a Carrasco. Entretanto, as manifestações havidas em Santiago foram tomando vulto . ' e em breve assumiram o caracter ele uma revolu-ção. que pouco a pouco se accentuava. Cedendo á e~altação elos animas, os ouvidores fizeram sentir a C~rr~sco a gr?-viclacle do que se passava, e a con- · vem~nc1a de atalhar complicações que podiam sob~evlr ; e a.c~nselhaclo por elles, o governador em boa hora resig-nou o seu carg-o, a 18 ele Julho. HISTORIA DA AMERICA 

18 

... 
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2 . 
• Assumiu então o o-overno po1• 1 _ c , acc ama-çao, ·o velho coronel D. Niateo ele T oro y Zam-

brano, conde da Conquista. Zambrano era um 
homet_n prudente e _conciliador. e talvez po!·que 
possUisse essas qua!Jclacles em excesso. não se mos
tt:ou capaz _de ~uperar as clifficulclades que sur
gtam. Por msp1ração elos independentes. accedeu 
Zambrano a f ormar-se a Junta Provisoria para 
exercer o governo em nome elo rei ca tivo. a exem
plo_ clon que se fazia em todas as demais pro\· incias. 
F or ·essa Junta constituída a 18 ele Setembro 
( 1810) tendo como seu presidente e chefe elo o·o-. . b verno, ·o Dr. J uan Mart tnez ele R osas. Dissolveu-
se logo a aucliencia; f ormou-se um t ribunal ele 
Justiça; estabeleceu-se uma policia rigorosa, como 
reclamava o momento, etc. :rvras a Jun ta installá
ra-se sem ruídos, e limitava-se a governar como 
quem tinha a convicção ele que ia acautelando os altos interesses da mãi-patria. · 

3. Não obs1:ante, em torno da Junta Provi
soria agitavam-se os partidos. Não fa ltou mesmo 
quem previsse o golpe. ou o desfecho que andava 
imminente, apesar do espírito conservador que 
presidia aquella ordem de cousas. No dia 1 o de 
Abril de 1811, uma sedição militar, com intuitos 
realistas, dirigida pelo coronel Thomaz de Fi
gueiroa, surprehende o governo; mas foi imme
diatamente suf.focada, e Figueiroa pagou com a 
vida a sua louca velleidade, com a qtial não fez 
máis elo que estimular o espírito ele indepenclencia. 
A Junta continuou a exercer consciencios_amente 
a sua missão, sem commetter excessos de ngor na 
·repressão dos exaltamentos, mas _dando prov~s 
sobretudo ele uma nobre moderaçao, sempre ta.o 
clifficil em momentos anormaes. Semelhante poli
ti c a f oi desgostando o partido radical. 
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4. A Junta havia .já convocado um Congres.so de representantes, e a 4 de Julho ( 1811 ) reuntase este. em Santiago. Um dos primeiros actos des~e Congresso foi a nomeação de uma Junta Executiva. na qual só figuravam conservadores. Os exaltados, que esperavam a immediata e franca clec~aração ela inclepenclencia. desconfiando da dubiedade que viam na conducta dos mcderados, preparam então um movimento no sentido de dar o golpe decisivo. A' frente desse movimento ~ ac~ava-se o presidente ela primitiva Junta Prov tsona, Dr. Martinez Rosas e os irmãos Car rera. A 4 de Setembro rebenta em Santiago a revoiução', assl.ímindo o governo D. José Miguel Carrera. clist incto militar, estimadissimo no Chile e já conhecido na Hespanha, onde havia militado contra Napoleão. ·· 
5. O caracter violento de Carrera, por ém, deu lugar a successos inesperados. Assim que se . viu senhor ela situação, dissolve elle a Junta Executiva e vai em seguida a té o extremo ele eliminar do Congresso alguhs representantes de quem se .suspeitava, collocanclo, em lugar dos mesmos, pessoas ele sua confiança. Deu isso como resultado uma animadversão que logo degenerou em luta aberta contra os raclicaes, por parte" elos mÓderaclos. O proprio Dr. Rosas não dissimulou · a sua f r anca reprovação aos processos ele que usava Carre_r~, e por isso incorreu no · desagrado e nas suspeitas deste, ao ponto de ser expulso do Chile. Então Correra assumiu frq.ncamente a clictadura · e man'~a a ju~tiça que se diga que o seu governo; despot1co e v10lento embora, não deixou de recommendar-se por medidas muito acertadas·, e teve co111~o1 collaboraclores alguns homens notaveis tanto c 11 enos como ·ele outras colonias. ' 
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6. Mas .eis que logo nos começos de 1813 0 
vice-rei ·do Perú (o mais · caprichoso e devotddo 
entre os prepostos da H espanha) manda contra 
Carrera uma expedição, a cu ia frente se achava o 
general. Antonio Pareja. No .sul da província, Fa
reja reuniu cêrca de 2.000 homens e ma rchou para 
o norte. H ouve panico geral em Santiago ao sa
ber-se que os r eali stas estavam em marcha na ai
recção da praça. Carrera sai ao seu encontro, e 
depoi&. de alguns combates, persegue-o até Chillán, 
onde os hespanhoes se f ortificam, e resistem vigo
rosamente aos ataques dos patriotas. Pareja tinha 
morriclo de febres e substituíra-o no commando 
elas tropas o coronel J uan F rancisco Sanchez. O 
fri o era rigorosissimo, as f orças desanimavam ; 
e a 10 ele Agosto ( 1813) Carrera levanta o sitio 
ele Chillán. F oi um verdadeiro desastre; porque 
Sanchez o persegue, e bate-o dois mezes depois 

·em R oble; e a retirada teria sido um destroço 
completo, si não fôra a coragem heroica do gene
ral B ernardo O 'Higgins . 

. 7. Estava por um momento 'offuscada :1 es
trella ele Carrera. A antiga Junta Executiva se 
reco~1stitue e declara destituído o caudilho revolu
cionario, nomeando em seu Jogar o gener 2.l 
O ' I-I]ggins. Em Noveinbro chegava a Chillán. o 
brio·adei r o Gainza, investido elo com mando do ( 
exe~·cito reali sta. Em. princípios ele 1814 reco
meça-se a luta. A 4 ele Março, apocleram-.se os he~
panhoes ela cidade ele .Talca; e alguns chas depois 
Gainza ataca O'Higgins, e logo l\!Iakenna, e em 
seguida é qüasi posta em cleb<!-nclacl~ u~11a columna 

. de reforço que marchava de Santiago comman
clada pelo coronel argentino D. Manue) Blanco 
Encalada. A nóticia de taes derrotas proclu~em ~:~ 

· ll - A Junta Executiva P capital uma su J evaçao. • 
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' f. dos inde-não correspondia tambem a con 1ança 
pendentes, e sentiu-se a necessidade_ ele c?ncentrar · 
mais o poder. Foi então a Junta disso! viela, e ac
clamaclo Director Supremo o coronel D. Fran
cisco ele la Lastra. 

8. Gainza. ref.orça-do, toma a offensiva e sa1 
ele Chillán, marchando sobre Santiago; mas 
O 'IJ io·o·ins offerece-lhe combate e derrota-o em - ~bb ' 

Ouechereo·ua. a 8 ele Abril ( 1814) . Neste m o-
;;;ento, s~spenclem-se as hostilidades em \ -Í rtude 
ele um accôrclo celebrado com um representante do 
vice-rei elo Perú. P or esse tratado, os insurgentes 
reconheciam a soberania ela Hespanha; e o vice
rei elo Perú , em nome ele Fernando VII, reconhe
cia por sua parte o governo formado no Chile, até 
que as Côrtes deliberassem. definitivamente a res
peito. Semelhante convenio. porém. não se tornou 
effectivo . . Mal recebido pelos chilenos, offereceu 
ensejo a uma nova sublevação elas tropas em San
tiago, sendo deposto o Director Supremo, ·e ·assu
mindo o mando o general D. J os& li/liguei Car- · 
rera. O'Higgins e as suas forças oppõem-se a 
·carrera, e pretencl~m restabelecer o Director 
deposto; mas uma surpresa vem harmonizar as 

· dlras legiões na vespera elo combate. 
9. No dia 26 de Agosto apresenta-se em 

Santiago um manclatario elo vice-rei do Perú no-
. ti ficando aos belligerantes que o accôrclo feit; não 
tinha sido, appr~vaclo, e intimando--lhes que se -ren
dessem. J a havia desembarcado em Talcahuan0 0 
coronel D. Ma.r~ano O~orio. o qual , assim que 
soube que os clots cauchlhos,. fortificados em Ran
c~gua, es~avam dispostos a resistir, avançou c-on
ti a elles ~ fr:nte de 5.000 homens, travando-se a 
h~ ta no cha 1 cl~ Outubro ( 1814). O combate foi 
ti emendo, . e os msurgentes tiveram . de ceder ao 
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nm'nero no dia seguinte. A noticia do desastre produziu terror em Santiago: todos os que se julO'a-. o vam compromettldos na r evolução emigraram para .)V.[endoza. Estava suffocado o primeiro movimeÍ1to libertador no Chile. 

CAPI T U LO LVIII 

1 O. Movimento da ema ncipação. - i) C o lonias l:tespanholas. Chile : Teco,nhcCZ:mento 
da ·independen cia. 

1. Os revolucionarias chilenos que se refugiaram em 1Vlendoza, ali fôram · encontrar San Martin, como governador ela antiga provincia ·argentina de Cuyo. ( 1) No capitulo LVII já dissemos que San Mútin, nomeado chefe do exer- · cito nacional, se havia recolhido a Corcloba para reorganizar as· forças com que devia invadir o Alto Perú. Concebendo plano mais vasto, desilludido ela efficacia ele ataques isolados áquella l-ongínqua província, San Martin exonera-se elo seu· alto posto para não ü;quietar os ·aclversarios e{J cuida de reunir soldados e ele preparar-se para a grande campanha que vai emprehender, ele rea1i- ' zar a inv<).são elo pr.aprio Perú, mas pelo Chile. Ia afanoso no seu trabalho, quando chegaram os emigrados chilenos. Este's alistaram-se logo nas fileiras do illustre chefe. O'Higgins, que era elos gloriosos .derrotados ele Rancagua, collocou.-se ao lado de San Martin, pois a independenc1a elo Chile rião obstante o mallogro do primeiro moviment~, tinha de consàgrar o heroismo do illustre 
patriota. 

11) A qunl com'..,rehendia os territorios <las act•Jacs provincins de S. Lt.iz, s. João e Mcndoza. 
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2. Em fins de 1816 começa o general em chefe 
a pôr em execução os seus proj ectos. E~pediu 
primeiro para o Chile o Dr. Ma1:uel -R odnguez, 
como um a viso de alarme aos patriOtas. E sta pro
\·iclencia sur tiu o eff eito calculado, porque o ma
recha l clel P ont ( 1) teve que di vidir muito as suas 
f crças. e acreditou que não se tratava ' si não de 
insig nif icantes correrias ele g uerrilheiros. Em me
nos el e um mez tinham as força s inva soras opera do 
a cli ff icilima passagem elos Andes, e em Fe-:ereiro 
ele 1817 achava-se San :Martin com seu ex ercito 
no valle ele Aconcagua . havendo já infligido uma 
derrota· aos reali stas. A noticia de que San :Nlartin 
él\·ançava sobre a capital causa um grande panico 
em Santiago. e o governador dei P ont, com suas 
tropas. retira-se precipitadamente para Valpa
ra iso. " con todos los honores de la fuga" - diz 
Estévanez. No dia 13 ele Fevereiro ele 1817 en
ti·ava San Martin em Santiago, recebido com ele
lírio pela população._ 

3. E' .San Martin acclamado Chefe Supremo 
elo Chile; mas o generoso patriota declina modes
tamente ela honra. e· O 'Higgins é investido ela au
toridade suprema. Estava ciuasi todo o Chile em 
poder elos independentes. Apenas em· Concepcion 
o coronel D. José Ordofiez apparelhou elementos 
ele r~sistenc_ia . Em breve lhe· chega~·am reforços . 
consideraveis elo Perú, e apesar de batido em al
guns coníbates, fortifica-se Orclofiez em Talca
lmano, onde z?mba dUJ·ante muito tempo elos es
fOI~ç?s dos chilenos, tendo o proprio O'Higgins 
pa1 belo conti:a- elle. Occupanclo uma posição im
portante, re~mindo sempre novas par-tidas em di-· 
versas locahclades do sul, e recebendo constante-
- ---- - · 

(1) Francisco Marco dei p t b . . . 
verno do Chile, ao coronel 'Maria~~ 0~~/htmu em fins de 1815, no 1:'0-

. >o, o vencedor de Rancagua. 

• 
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mente recursos nota v eis elo P erú. O rcloíí.ez cons
tituía um grande perigo para a revolução, e mais 
ainda quando chegou a T'alcahuano o cJronel 
Osoriu com 3.000 homens. 

, · 4. Toma a si San Martin. a ta refa ele liquida r 
aquella I{enosa situação. E mquanto par te da força 
peruana g uardava Talcahuano. Osorio e Orcl~ 
fiez punham-se em mar cha lenta sobre San tiago. 
San M artin e O 'H iggins saem a seu encontro . 
Evitag-:lo o exercito chileno, os real istas concen
tram-se em T alca . Os independentes acampam 
perto desta cidade, na planície de Concha H.ayacla. 
A aucbcia elos ·hespanhoes levou-os então a conce
berem um plano temera rio : o ataque dos chilenos 
durante a noite. F oi incumbido ele executai-o o in
t emerato Orclofiez. Surprehendiclo por diver sas e 
successivas cargas elo inimigo, rapidas como bom-. 
barclas, o exercito insurgente debanda numa· 
desordem incrível, e o destroço f oi medonho no 
meio ela escuridão. N ão houve tempo para se pen
sar siquer em defesa, e a reincorporação elos g ru
pos dispersos f oi clifficilima. O 'Higgins recebeu 
um ferimento, San Martin andou no ri sco de ser 
pr 1 swnet r o. 

5. Quando se soube em Santiago que o exer
cito . incl;pendente tinha sido desbaratado, a popu
lação apavorada só pensou em fug ir para ~I~n
doza. No meio da consternação geral , o espti·tto 
reacci onario. quiz logo manifestar-se ; mas um ho
mem . appareceu ü'aquella conjunctura, cli.gno dos 

.<, grandes momentos ela vida ~l?s po:ros: fot aquel!:e 
Dr. Manuel H.cclriguez que Ja havta -levantado n~ 
·Chile 0 grito ela sublevação . . Este homem, con;o -~~ 
viesse predestinado p_ara sfl.lvar a obr_a _q:te havta .~a 
custado tanto sang ue e tantos saçn~ tctos, reum:-1 

· sta11te um bom antpo de patnotas, orgam-num 111 c o . 



zanclo um bat~lhãc. qüe se chamou o Batalhão da 
nw?'te) destinado a defender a cidade. Tambem 
cheo·avam a Santiago as forças patrioticas e em 

b . 1 
poucos dias estava reorganizaclc o exercito c a 
revolução. 

S. O uando os realistas. havendo transporto o 
Maule ;ioitamente. se dirig iam sobre' a capital, 
parte ele Santiago o exercito chileno. Desde as vi
zinhanças ela cidade. começou-se a avistar as 
avançadas do inimigo. e nas collinas de Niáipo, a · 
tres leguas ele Santiago, a 5 de Abril de 1818, 
trava-se a batalha que decidiu ela independencia 
elo Chile. Derrotados os realistas, Osorio refira-se 
pa ra o sul e Q rdonez é feito pnswneiro. Esta 
grande victori a produziu enthusiasmo geral'; . e 
bem que. os hespanhoes ainda dispuzessem ele for
ças respeitav~i s . a: causa da revolução . estava 
triumphante. Abre-se. neste momento um período 
de guerrilhas que trouxeram por . muito · tempo 
continua1nente inquietados os pati-iotas chilenos. 
Entre os gueh-ilheiros que · deram mais trabalho 
aos independentes, estava o famoso Vicente Be
navides, o qual r epetiu no Chile as atrociciaeles dos 
ban'clidos ele N ova-Grana.cla. Derrotado müitas 
v~zes, e outras tantas havendo conseguido r~orga
mzar as suas hostes, foi afinal preso, e enforcado 
em Santiago. 

7. San Martin e O'Higgins, emquanto em
pregavam nas guerrilhas os seus prepostos, iam-se 
preparando para a execução ele projecto mais im
~ortante . San_ Martin entendia que a obra já rea
hz~da na_ ~1~10r parte ela America do Sul não 
st.na ~ef 11nt1Va en;quanto a soberania da Hespa
nha nao fosse bamcla elo continente: e o seu 1)e _ . , • 11 
samento, ccmo Ja vu:1os, ao abalar .de Mendoza 
'cr,m os seus voluntanos, era ir ao · Perú levar a 
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guerra ao uüico preposto hespanhoi que distribuía 
soccorros aos realistas de todas as províncias. 
Logo que a inclepenclencia elo Chile se viu assegu
rada pela victoria de Maipo, San Martin e 

,Q'Higgins cuidaram ele organizar a e ·quadrilha 
chilena, ele cuja c.-.Joperação não se podia prescindir 
num paiz que t inha mais el e 600 leguas ele costa a 
guardar, e onde a locom oção marít ima era muito 
mais rapicla el o que as jornadas por t erra. 

8':' Tratou-se, portanto. act ivamente ele appa
relhar as forças navaes elo Chil e, comprando-se 
diversos na vi os. cuj o numf(: ro f,oi aug'merúanclo 
com o aprisionamentc de embarcações inimigas . 
F oi posto no comma núo ela . esquad rilha o illustre 
marinheiro argentino D. Ivlanuel Blanco E nca-

. ca lada. Enormes ser viços prestou á revol ~1ção em 
toda a America do Sul, quer nas aguas elo Paci
fico. quer nas elo ·Atlantico, a nascente marinha 
chilena. Em 1818, o governo revoluciona1~ i o aceita 
os serviços ele lorcl Cochrane, -o mesmo qüe alguns 
annos 1~ais ta rde commancla a frota brazil.:ira. 
( 1) Ao mesmo tempo que se preparavam assim 
as forças ele mar San Martin, poderosamente se-

-. ' . . .. 
cunclado por O'Higgins~ orgamza :O exercito m-
vasor do Perú. . 

9. No Chile ficava como díctador o general 
' 

O 'Hio·crins. Não se most rou este preoccupado com bb . • • 

a organização constitucional da republica ; e tsto 
desgostava a muitos patriotas que . reclamav~m. ~ 
convocação elos representantes populares. O Hig
gins, surdo a taes reclamos, teve que usar . ele 
rigor e prepotencia, chegando a decretar o f_unla
n1ento elos mais exaltados, como o nobre e ar dente 

. h ' to . . ana como uma das 
Cl) Este Jord Cochranc í1cou na !S rm a.mcr1c . Juta 

· bclhis figuras Durante cêrca de t rcs annos .1 mais aingulares . ~ mda •sCh' l do PerÓ· em 1822 serve a causa do Bras• ; 
I indcpendencla o ' c c , G . 

~~n 1827 corre com alguns navios em favor da rec1a . 

! 
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Rodriuuez e os irrnã·os Carrera. A dictadura ele 
b • 

O'Hio·o·ins findou. em 1824, e ainda ass1m sem 
bb 1' 

deixar o territorio elo Chile completamente tvre 
. elos reali stas, pois fortificado na ilha de Chiloé, o 
general D .Antonio Quintanilla offerec~u uma re-. 
sistencia her-oica até 1826, quando capitulou a 22 
de Janeiro. 

CAPIT U LO LIX 

11.0 movin·1.ento da. em.a.nápa.ção. ·- j) Colon.ia.s 
hespanh ola.s. - Luta no Perú .. 

1. O Per{t foi o ultimo reducto do poderio 
hespanhol na America do Sul. Póde-se dizer que 
desde meiaclos elo seculo XVI houve ali frequen
tes sublevações, primeiro dos indígenas contra os 
conquistadores, depois tambem dos colonos con
tra os excessos e' iniquidaeles elo regimen colonial. 
Durante o primeiro clecennio elo seculo passado, 
emquanto por toda a America lavrava o 'espírito 
revolucionaria, o Perú parecia insensível· Ol.l in
cliffere!1te a esse movimento geraL Isso não quer 
dizer; enti-etanto, que não houvesse ali um partido 
ela independencia; mas apenas q~1e n'aquella vice
rep.leza se confinava o poder militar da Hespanha 
nas colonias do Sul-America, e que por consequen
cia ali os vice-reis desenvolviam uma actividade. e 
solicitude ex·cepcionaes. Quando começou o movi
men~o ,separ~tista no continente, era vice-rei do . 
Pe.r~t D. Jose Hernando de Abascal, e este homen1 
fm de uma energia e firmeza admiraveis em soe
correr a ~utorielade legal em todas as provit~cias 
onde se vta ella ameaçada. 

2. Qu~ndo ?an Martin chegou ao Per.ú, em 
1820, era v1ce-ret o general D. Joaquim de -Ia 
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Pezttela. Abascal tinha conseo·uiclo suffocar as 
duas mais importantes sublev~ções hav idas em 
Cuzco, a pri_meira em 1813, reprimida pelo gene
ral D. lVfat!m Concha, e a segunda (que assumiu 
as proporçoes ele uma verdadeira revolução) em 
1814. Os insu~-rectos chegaram entã·o a occupar 
La Paz, AreqUJpa e outros pontos e a reunir cê rca 
de 20.000 homens ele combate. l\!Ias afinal fôram 

. batidos e destroçados pelo general D. J uan Rami
rez, depois ele se haverem commetticlo. ele uma e 
de outra parte,· as mai clamor-osas atr~c iclacles. 
Os horrores com que enlutaram os realistas a ci
dade ele Cuzco igualaram. si ;1ão excederam, os 
lances mais tenebrosos da revolução colombiana . 
Tinham. ppis, soHriclo tal escarmento os patriotas 
peruanos, e a causa ela inclepenclencia parecia ali 
supplantada. 

3. Entretanto andava ella tão flagrante ali na 
alma · popular como em toda a America. As appa
rencias de immobilidacle e ele socego disfarçavam 
apenas ~ anceio geral elas populações. O novo vice
rei Pezuela teve que continuar aquella tarefa in- . 
gente ele cohibir as repeticlp.s conspirações e a sua 
situação agg.ravou-se eles do momento em que a 
ésquaclt'a chilena começou a operar,· cruzando nas 
costas. Por yezes o almirante Cochrane ameaçou 
Calláo e ·tanto bastou para que .os patriotas ele 
Lima ~e reanimassem. Procuraram combinar ope-· 
rações ·com as forças ele mar; m~s. tolh_iclos in~ei-. 
ramente em terra pela rigorosa v1gllancta elo vtce
rei todos os esforços eram imiteis, e apenas davam 
en~ejo ás tremendas. vindictas elos hespanhoes. 
As esperanças dos independentes concentravam-se 
todas nos heroes que acabavam de fazer a eman
cipação. do Chile. 
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4. No dia 20 ele Agosto de 1820 partia de 

'l alparaiso ·a esquadra de Cochráne conduzindo as 

f orças ele desembarque ás ordens elo general San 

Mart in. A esquadra compunha-se ele oito navios 

a rmados -em guerra (com. perto ele 200 canhões) 

e clezeseis t ransportes. As forças ele terra não ex

cediam a ·4.500 homens: ao passo que os hespa

nhoes contavam com cérca ele 25.000. San Martin, 

. porém, não se inquietava com tal desproporção, 

tendo certeza ele que ao saltar na · tena Mruana • 

não lhe faltariam combatentes. Para isso já le

vava bôa quantidade ele armas· destinadas aos pa

triotas. A 8 de Setembro estava a esquadra fun

deacla junto i~s ilhas Chincha, e San Martin de-. 

sembarca parte elas suas forças, ·apoderando-se de 

Pi sco. Pócle-se imaginar que impressão produzin . 

em Lima e em todo o P erú a noticia da ·chegada 

ele San Martin. · 

5. O vice-rei Pezuela envia emissarios ao ge

neral invasor, fazendo-lhe propostas as mais se

cluctoras ; mas o accôrclo era imr)ossivel. Compre

henclenclo que· taes negociações, além de infructi

feras , o obrigavam a perder tempo, r·esolveu San 

· Martin dar immecliato comeÇo ás operações. En

tregou 1.000 homens ao general Arenales. incum

bindo-o de provocar no interior .e pelo sul a .suble

vação elos patriotas, emquanfo elle, depois ele ha

v~r mandado ele Ancon algumas partidas a· o·üer

nl~ar até nas vizinhanças ele Lima, ia o~erar 

t~1a1~ para o norte, de fó:·ma a dividir as forças 

1 eal~stas. O porto ele Callao, onde Cochrane já se 

havta_ apoderado da fragata hespanhola Es-nteral

d~.J f tca va bloqueado pela esquadra. San Martin 

desembarca em Huacho ao norte ele L' I . . 
.. . . , tma, e oo-o 

toma a vtlla ele Haut:as, ponto excellente conio ba~e 
,, 
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de operações. D 'ahi expediu . emissarios ás províncias do norte, ·e todas insurgiram-se. 
. 6. Arenales que havia, com activiclade infatigavel, sublevado muitas .povoações do interior derrotando ·os realistas em alguns recontros, diri~ g;e-se tambem .. para o norte, e faz juncção com as forças de San 1\IIa rtin, em princípios ele 1821. ·Em Lima, o general Pezuela, ao cabo de alo·uns mezes de indecisão, durante os quaes augm~1ta

ram a~ complicações, resigna o seu cargo. e assume o poder o general La Serna. O exercito invasor aproveitava a inacção do vice-rei para tomar po
sição em tO:dos os pontos estrategicos. Em fins de 1\tlaio ele 1821 pócle-se dizer que a capital do Perú • estava quasi sitiada pela revolução. La Serna lu
tava com embaraços ele toda ordem, eles elas defecções continuas que soffria o seu exercito. até a falta ele viver es-: em tal conjunctlll~a r esolve o vice-rei abandonar a cidade ·de Lima a 6 ele Julho, tomando, com os 4.000 homens qt~e lhe r estavam, caminho da cordilheira. · 

7. A 12 de Julho, San Martin entrava na capital peruana. Grande numero ele famílias realistas refugiam-se em Calláo; mas o general :vi.,. ctorioso procura tranquilizar os animos inspirando confiança a todos. A 15 de Julho ele 1821 era procla!mada solen·nemente a inclependen~ia do Perú e ai<Yuns dias depois era . San M.artm no-. ' . b . • . -meado Protector, entregue a aclrmmstra~ao a um conselho prov.isorio ele que foi elle o presrclente. A maior parte ela vice-realeza se achava, port~nto, em pcder elos patriotas ; mas os h~spanhoes nao se tinham submettido _ainda em ·v~r~os pontos. Con
centrando--se em Cuzcci o vice-rei La Serna dest~~a o general Canterac .oom 3.000 . ~0~11eps en~ .auxrlt:·~ de Calláo, onde se tmha:m. foptift:cado cerca d .. 
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2.000 realistas, resistindo vigorosamente tanto ao~ 
ataques ela esquadra chilena como ás investidas de 
San Martin. As forças ele Canterac chegam a 
Calláo, mas alguns dias depois voltam para o m
terior . sem haverem combatido. 

8. O anno de 1822 começou mal para os in
dependentes. Canterac derrotava em Y ca um corpo 
ele exercito que San Martin confiára ao general 
Tristan. Entre -os proprios chefes da revolução 
começaram a apparecer complicações. Com,.... a sua 
política moderada, o Protector elo Perú afíenava 
de si a sympathia e a popularidade de que gosava 
entre os independentes mais exaltados. Estes por 
fim nem mais se -continham e censuravam aberta
mente a transigencia inexplicavel ele San Martin 
com certos inimigos ela vespera. O Protector não 
clava ouvidos ao' murmurió que se fazia em torno 
de sua pessoa. Alguns historiadores dizem mesmo 
que as vociferações que se levantavam, e nem 
ainda o esforço elos hespanhoes, em muitos· pontos 
ameaçando-a obra elos patriotas, conseguiam dis
trahir a attenção ele San Martin elos altos planos 
políticos que o preoccupavàm, e que iam crescendo 
no seu espírito á medida que observava os factos 
e os homens. · 

. 9. Nada se sabe ele positivo quanto aos mo
vets que' determinaram a ida de San Niartin a 
Guayaquil. A província ele Quito acabava ele ser 
expurgada ele realistas ( 1) e solicitado pelo Pro
t·ec~~r do ~erú, ~chou-se Bo_livar. em Julho · de 
18-:-, na ctdacle de Guayaqml, onde os dois heróes 
ela _mclependencia ~mericana celebraram- (a 26 de 
] ulho) uma entrevtsta. No meio dos mysterios do 

(1) A grande victoria de Pechincha 1 . 
t~!\'e como consequencin " rendiçüo d t •d a cançnda !>elo :tenernl Su~•·c, 
amda c'Stavnm em campo. . c o as ::ts forças hespanl•olns que 



h ... ' 

: . 

; . -.. 

•, . 

- 2i2 . 

Cjtte então se passou ( 1) o que é certo é que não 
foi cordial a conferencia havida entre os dois 
chefes. E tanto, que San l\1artin voltou a Lima 
desgostoso; e a 20 de Setembro, perar; te o Con
g-resso de representantes do povo peruano, resi- ' 
gnou o Protector o seu alto cargo, retirando-se 
immediatamente para uma casa ele · campo nas vi
zinhanças de Calláo. Duas horas depois, uma 
deputação elo Congresso a li lhe levava uma men
sagem _ na qual se lhe exprim ia em termos commo
ventesc a gratidão elos peruanos ; a ssim como um 
decreto que o nomeava generali ssimo elo exercito 
nacional. San Niartin só aceitou o titulo, renun-

. cianclo as funcções; á tarde desse mesmo dia (20 
·de Setembro de 1822) embarcava para o 
Chile. (2). 

CAPITGLO LX 

12.0 n·Íov1:mentÓ da emancipação. - h) Colonias 
hespanholas. - Perú: reconheá11·z.ento 

· da -independetiúa. 

1. O Congresso peruano delega o poder exe
cuti-vo em uma Junta Provisoria composta elos ge
neraes D. José La l\1ar, D. Antonio A I varado e 
co;1cle de Vista Florida. A si~uação não era n.acla 

']' I O ·e 1ei·al I'eali.st~ D IJeronimo tranqu1 1za-::: ora. g 1 ~ <: · , 
Valcl~s se conservava senhor ela Importante lJO-

. . ,. rh . nis tas ma is nut0J·:sudoJ ·- - .diz 
(1) Se-gundo affu mnm ~~r.~ "~.m-a I ~ecepçiio ao nen t ir (]l.e n ohvar 

Es tévancz ·- soffrcu Sa n r.at. . ~uJ ou-se ln~mo desattenllido quando 
o tra tava como a um s~ba tel no ·,,.;j J osse de Gunyaquil . Parece IJUC 

r:uiz dt'fencle•· as pre~e nçoes B df· p~ foi a fncrivel vcllcicladc de San Mar
~ qu~ mais cscandallz?u ~ . . o _Jvat mon;rchicos com,o as ;nnis adnptnvets 
tin , de falm· lhe em mstJtu~~~=~tar Bolivar ch egou a a ltera•:-se; c Snn 
ao3 povog que acabavaPJ_,de nsi nc;brunhndo . 
:!11a~tin l'CJl'l'CSsou ~o Pel u ~u . . • . r·vada esteve Snn Mnrtin até 

(?) N o Chile, r Ecolhido a Vl(ln Pl• v,·~~u- ;:,obre e obsct.ro. Veio - . rn a Fran~n. on( e · 182•1, partindo depOis· pn • 1850 aos 70 annos de idade. 
a "fnll ecer em Bolonha, em ' 
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sJçao ele Arica, emquanto Canterac _oper~va em tcclo o sul com uma activiclade infatigave, movendo-se rapidamente de um ponto yara outro, e surprehendendo os insurrectos em cllver sos recontros. Alvaraclc parte contra Valdés, mas ao cabo ele alguns combates indecisos, é derrotado ( a 21 ele Janeiro ele 1823) em Ni oquegua pelas for~a~ reunidas de \ alclés e Can.terac. A lvarado IOl substitu ído por André Santa Cruz. no commando do exerci to nacional. Em L ima a agitação r do espírito publico era enorme. O exercito realista crescia no interior . e a· anciedacle geral tornava-se em verdadeira angust ia. 
2. Santa Cruz, com 5. 000 homens, embarca em .Calláo para ir tomar A rica; mas Canterac desce das montanhas e ca i sobre a capital, onde reinava a cliscordia. A 19 ele Junho os realistas occupam Lima. O Cong resso transfere-se para Calláo, protegido pelo general Sucr-e, enviado da Colombia por Bolivar. Era tal a dubiedade com que agiam os independentes, e tão · divididos se achavam os chefes, que o Congr·esso commetteu a · incrível fraqueza qe nomear o general .Sucre chefe supremo do exercito, desmoralizando assim levianamente o general Riva Agüero, que havia sido · eleito presidente da Republica. Agüero, com toda razão est imulado, prot-estou e retirou-se com alguns deputados para Trujillo. Emquanto os excessos ela demagogia compromettiam assim a sorte çla revolução, o general S_ucre ia agindo com ffr-. me~a. Logo, ,um mez depois, Canterac evacúa a cap1tal e volta para as montanhas. . . _3. O ~ongí·esso , estabelecido ele novo em L1ma, . destJtue ~ general Agüero, e elege presidente da Repubhca o marquez de Torre Tao·Ie. 0 general Santa Cruz, que substituíra a Alv~rado HISTORIA DA AMERICA 

! 19 

I 
-1 

I 
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invade. o Alto-Perú. e proclama a inclependencia 
~m La Paz e em_ ChuqL~isaca; emquanto Sucre 
accupava Areqmpa. O corl)O elo exe1·c1'to· . 1· 

I _ , · 1 ea Ista 
commanc aclo por \! alcles á marcha f·or·ç 1 · 

L . . ' c c . ac a, vat 
a _a Paz, e nas v1zmha nças daquella cidade reuni-
do as forças d? vice-rei La Serna que 0 soccorrera 
de Cuzco, obnga o r evoluciona rias a retirarem-' 
se para a c~sta. Os hespanhces. reanimados, per
seguem entao com denodo os insurgentes. Sucre, 
ao_ cabe ele uma luta desesperada nas proprias ruas 
de Arequipa, tem de r·etirar-se ; assim como uma 
legião ele patriotas chilenos, ao mando elo genreal 
Antonio Pinto. A situação elos independentes era 
bastante critica. La Serna, que tinha · em armas ' 
ainda de 15 a 20.000 homens. desenvolvia ltma 
a.ctiviclade que parecia revelar a conf iança mats 
absoluta na victoria ele sua causa. 

4. E' neste momerito que "Bolivar vem de 
Bogotá ( onde deixa o · general Santancler) em 
soccorrà elos peruanos. Cheg·ára eHe a Lima · no 
dia 1 o ele Set,embro ele 1823, encontrando os inde
pettclentes .tão divididos por questiunculas pes
soaes, que o seu desgosto e aborr ecimento quasi se 
comrerteram .em revolta e indignação. Emquanto 
se preparava para pôr-se em campo, uma secliç~o 
apode1:a-se ele Calláo, e a entrega aos realistas. · 
Bolivar exaspera-se com a fraquezà e inacção do 
presidente Tagl~, e o exautora,. Dizem me~mo 
alo·uns historiadores C}Ue teve Tagle que refugtar-o . 
se ·entre os hespanhoes para escapar ele ser .fuzi-
lado. Cai tambem a capital em poder ,dos r·eal1stas, 
e Bolivar, ainda· ilão apr:iarelhaclo . para a luta, re
tira-se para Trujillo, á espera de que lhe chegas- · 
sem r.eforços ele Colombia. , 

5. Um acontecimento occot;riclo em Hespa
nha, e agora divulgado ··entre os peruanos, ve·io 

.... ·. 
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mudar a situação, tornando-a favoravel ~os 'in
dependentes pelas complicações de que fot causa 
entre os hespanhoes: a abolição, por Fernan
do y n , e pela segunda vez, elo pacto liberal de 
1<).22. A maior parte elos generaes hespanhoes eram 
co·nstitucionali·stas ; mas no Alto-Perú, Olafieta 
declara-se pelo absoluti·smo de Fernando, accusa 
a La Serna ele desleal a seu r,ei, e durante algum 
tempo oHerece muito séria resistencia a . Valclés, 
mandado contra eJJ.e. O terrível caudilho r.creou 
embaraços enormes ao vice-rei, . contribuindo po
derosamente para a desmoralização dos realistas. 
Em meiaclos ele 1824 estava Bolivar prompto para 
entrar em campanha com cêrca ele 10.000 homens. 
N o seu exercito, contavam-se voluntarios ele to
elas as colonias elo sul , e os mais valentes officiaes 
que se haviam distinguido na revolução. 

S. A 1 o ele Setembro ( 1824) move-se o exer
cito ele B~olivar contra o famoso Cantera.c, e a 6 
travam elles combate na planície de J unin, onde a 
ca vallaria elos insurgentes derrotou os hespa
nhoes, perseguindo-os encarniçadamente na sua 
retirada em clirecção a Cuzco. Tornando-se · ne
cessaria a sua presença em Lima, entrega Boi i var 
o commanclo elas forças ·a Sucre, e volve ao Iitto
r~l. La _Sern~ incorpora en.tão todas as forças · que 
tmha chssemmadas, no Alto-Perú e em diversos 
outros· pontos, e marcha em soccorr·o de Canterac 
com cêrca ele 10.000 homens. Sucre, que se achav~ 
inferior em forças, teve que operar com muito 
tino ele modo a ir fatigando as hopas do vice-rei 
a~é que toma, ele accordo com os prii11eiros offi~ 
ctaes ele seu commanclo, a resolução de offereter 
batalha decisiva aos inimigo~, 

. 
7

· A ? ele Dezembro ( 1824), achavam-se os' . 
clms exercitas ele fronte um do otttt·o 11a 1 p anura 
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de Ayacucho. L o.o·o ao . 
1 -. c c aman lecer ~--ateio entre as avançadas f . começou o ti-

t · e OI-s,e torna d · 111 enso cada vez mais at, · n o-vrvo e • c ' c e que os he h maram v ig-orosamente a ff . span oes to-< o ensiVa Os . os recebem com formidaveis d . . peruanos 
1 . I 1 . c . escaro-as e a· cava] a na co om Jtana rompe a linha I o ' • . . ,c -• c e centro mtmtga emquant-o os lados são investido f . . . , · b · s com mta mclo-mlta, ~ aiOneta:. To_dos os heroicos esforços de 
La Sei na eram mutels : a maior l)arte d f . , . e suas ·or_ç~ ~a estav~m . ou debandadas ou prisioneiras. 
~o1 entao que Sucre deu ainda uma prova de sua 
nobreza e generosidade~ mandando offerecer aos 
derrotados urna capitulação honrosa. La Serna, 
segundo aff irmam alguns historiadores, parecia· 
ainda disposto a 1 esistir; mas os seus officiaes e 
o ge)·al elas tropas restantes o constrangeram a 
ac~itar a proposta de Sucre. 

8. A capitulação foi -feita nestas condições: o 
vioe-rei La Serna reconhecia a indepeq_çlencia do 
Perú, e os vencedores compromettiam-se a res
peitar a viela e a propri5=dade dos hespanhoes. A 
batalha de Ayacucho, a 9 de Dezembro de 1824, 
foi a mais brilhante diz um historiador, e ao mes-' . mo tempo a mais notavel que se deu na Amenca 
elo Sul, pois foi o tiro de. honra no domínio ~a 
I-I·espanha; e tão assigt].alada e definitiva victona 
elos ameri-canos foi recébi.da em toda parte tom as 
mais vivas demonstrações ele enthusiasmo. Entr~:. 
tanto, o poderio hespanhol queria ter uma ~goma 
tremenda: apesar~ ele achar-se todo o Peru em 
poder dos independentes, · Calláo obstinava-se 
numa resistencia temeraria, desconhecendo 0 

acto .da capitulaç~o- ele Ayacu~ho. da 9. A guarmçao de Callao era comm~nda 
pelo ·coronel Roclil, homem valente e obstmado · 
.Soffreu durante treze mezes o mais apertado 
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sitio debaixo de um fogo continuo, tanto do lado 

do n;ar como de bater i às elo lado ele terra. ~ um.e
rosos assaltos tentaram os peruanos. mas_ mu!ll
mente. Além dos combates, a fome e as eptdelm~s 
dizimaram a população. Durante o sit io perece
ram mais ele 10.000 pessoas. Afinal , quando a 
defesa se tornou materialmente impossível. capitu
laram os sitiados. a 22 ele Janei ro ele 1826, exacta

mente 13 mezes depois da batalha ele Ayacucho. 
Sucre immediatamente depois ela esplenclida vi
ctoria' que sellou a independe1:JCia elo Perú, mar

chara em c\.irecção a Chuquisaca e a La Paz, onde 
se lhe rendem logo os ultimos grupos elip~rsos ele 
reali stas. e 

CAPITULO LXI 

13. O nwvimeuto da emancipação. - 1) Colon·ias 
hespan./wlas. - M ex·ico : pn:meiras 

11wn i f estações. 

1. No Mexico as lutas ela independencia fô
ram quasi tão violentas e. pavorosas como em 
Nova-Granada. Não ha duvida que fôram ali 

preparados com mais firmeza e decisão os ele
mentos que se puzeram em campo contra a metro
pole; mas tambem, ·em parte alguma ela America 

tinha o regimen colonial deixado raizes mais 

profundas, contra as quaes se tornou ri.ecessario · 

um esforço mais energico e mais viril, e ela parte 

ele mais ele uma geração; porque no Mexico so
bretudo, as lütas contra os vicias ela colonia não 
cessaram com a inclependencia. "Em ·nenhuma 

poss~ssão hespanhola - diz o autor ele uma obra 

recente sobre aquelle paiz ( 1) a_ necessidade de 

(1) " Le 1\~ex.ique. tel qu'il ·. :; t aujourd'hui". D. Franc·s d p 'd 
Y Arteaga, Par1s, 1891. _ 1 co ~ r1 a 
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de . ~~yacucho. Logo ao amanhecer começou o ti-
roteiO entre as avançadas e fo i-se to1·11a11

c-l · 
• · • c O VIVO e 
mtenso c~cla vez mais, até que os hespanhoes to-
maram vigorosamente a offensiva Os -

• • c • pet uanos 
os recebem com fornuclave1s clescar o·as e · 1 
I . . c, c , a cava-
ana colombiana rompe a linha ele centro inimio-a 

en:quanto ?s lado são investidos com f uri a indo~ 
m1ta, a baionetas. T odos os heroicos esforços ele 
La Serna eram inuteis: a maior par te ele suas 
forç<~-;s já estavam, ou debandadas ou prisioneiras. 
~oi então que Sucre deu a inda uma prova ele sua 
nobreza e generosidade, mandando offerecer aos 
derrotados urna capitulação honrosa. La Serna, 
segundo affirmam alguns historiador es, parecia 
ainda disposto a resistir ; mas os seus officiaes e 
o ge'ral elas tropas restantes o constrangeram a· 
aceitar a proposta ele Sucre. 

8. A capitulação foi fe ita nestas condições: o 
vioe-rei La Serna reconhecia a inclepet1dencia elo 
Perú, e os vencedores compromettiam-se a res
peitar a vida e a prop ri~clacle elos hespanhoes . A 
batalha ele Ayacucho, a 9 de D ezembro ele 1824, 
foi a mais brilha nte, diz um historiador, e ao mes
mo tempo a mais notavel que se deu na America 
elo Sul, pois foi o tiro ele honra no domínio da 
I-I,espanha; e tão assigi)alacla e definitiva victoria 
elos americanos foi recébicla em toei~ parte com as 
mais vivas demonstrações de enthusiasmo. Entre
tanto, o poderio hespanhol queria ter uma agonia 
tremenda: apesar ele achar-;-se todo . o P erú em 
poder elos independentes, Calláo obstinava-se 
numa · resistencia temeraria, desconhecendo o 
acto da capitulação ele Ayacuch_o. 

9. A guarnição de Calláo era comm~nclada 
pelo coronel R odil , homem valente ~ obstmaclo · 
.Soff reu durante treze mezes o mais apertado 
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sitio, debaixo de um fogo continuo, tanto do lado 
elo mar cama de bateriàs elo lado ele terra. r:rum_e
rosos assaltos tentaram os peruanos, mas_ mu~ll
mente. Além dos combates, a fome e as eptdeml~S 
dizimaram a população. Durante o sitio perece
ram mais ele 10.000 pessoas. Afinal , quando a 
clefe a c tornou ma terialmente impossível, capitu
la ram os sitiados. a 22 de Janeiro ele 1826, exacta
mente 13 meves depois cia batalha de Ayacucho. 
Sucre immecliatamente depois da esplendicZa vi- -

' o ' 

ctoria que sellou a independeFlCia do Peru, mar-
chara em cl~recção a Chuquisaca e a La Paz, onde 
se lhe rendem logo os ultimas grupos clip~rsos de 
reali stas. 

CAPI TULO LXI 

13. O mov inwnto da emancipação. - I) Colon·ias 
hespanholas. - M exico: p·rúneú·as 

m.a1·z i f estações. 

1. No Mexico as lutas da inclependencia fô
ram quasi tão violentas e. pavorosas como em 
Nova-Granada. Não ha duvida que fôram ali 
preparados com mais firmeza e decisão os ele
mentos que se puzeram em campo contra a metro
pole ; mas tambem, · em parte alguma da America 
tinha o regimen colonial deixado raizes mais 
profundas, contra as quaes se tornou ri·ecessario ·· 
um esforço mais energico e mais viril, e d~ parte· 
de mais ele uma geração; porque no Mexico so
bretudo, as lütas contra os vicias da colonia 11'ão 
cessaram com a independencia. "Em nenhuma 
poss~ssão hespanhola - diz o autor ele uma obra 
recente sobre aquelle paiz ( 1) a. necessidade de 

(1) "Lc l\:ex-ique, te! qu'il ·.ot nujourd'hui ", D. Frnncis d p 'd 
y Artengn, Pnr1s, 1891. , co ~ r1 a 
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uma_ mud~nça_ rp.dical e soberana se havia feito 
sentrr ma1s VIOlentamente do que na N I-I 
IJanh T d ova- es-

c a. . . o os os males que acabamos I 
mera · 1 · c e enu-

1 ac 1am-se reumdos nesta reo··- 1 t . . . . 0 1ao, onc -e, por-
anta, e1 a ma1s accentuada a linha ele clei11'l. ·-

t · d . c 1 caçao 
en 1 e as . uas classes ela soei edacle. a . . .l . I 

c · c pt lVI eo·Iac a, e a explorada." <=> 

2. Os primeiros sympto.mas ela revolução 
( sem contar ?s r evoltas continuas que assignala
ram ~ela a viela_ ela colonia eles elos t empos ela 
conqmsta) mamfestaram-se pelos fins elo secule> 
XVIII, durante o governo ele D. 11ig uel José ele 
Aranza ( 1789). Logo depois, nova explosão se 
dá, sob o vice-reinado ele D. P edro ele Garibay. 
Taes movimentos fôram suffocaelos facilmente, e 
valeram como avisos de alarme aós hespanhoes. 
Afinal , porém, a acção elos patriotas mexicanos 
era inevitavel. Logo em segu ida a uma conspira
ção abortada em Vallaclolicl ( 1809) e ás desordens 
causadas em toda a administração ela No,;a-Hes
panha pelo governo da .Audiencia, fôra nomeado 
vice-rei pela Junta ele Sevilha o general D. Fran
cisco J a vier Venegas. A opinião publica achava
se muito exacerbada pelos erros que àcabavam ele 
commetter os realistas, divididos entre si por pai
xões e vis interesses. 

3. Com a chegada · elo novo. vice-rei coincicli'a 
uma nova e formiclavel sublevação. Desde algum 
tempo ·conspiravam alguns patriotas, preparando 
um movimento simultaneo em diversos pontos. 
Como fossem denunciados antes elo dia em que 
tinha ele estourar a revolução, o padre D. Miguel 
Hidalgo y Castilla, um das chefes conspirad?s, re
solveu antecipai-a, erguendo na pequena v!lla ele 
Dolor-es na noite ele 15 ele Se-tembro ( 1810) o 
grito . cl~ inclependencia. E.m poucas horas, Hidal-
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o·o se viu á frénte de uma legi~o de cêrca de_ mil 

homens. O estanclar.te ela revolução tinha a. Ima
o·em ela V iro·em ele Guadalupe. Dirig iu-se H1clalgo 
;::, ;::, 

para San Nliguel e! Grande. Em todas as po~oa-
ções que atravessava. turbas de patriota~ cornam 
a incorporar-se ao exercito r evolucionarw, e den
tr o ele poucos dias t inha Hidalgo sob suas ordens 

em Gua najuato 50.000 homens. · 

4. Nas províncias elo sul. um outro curéJ., o · 

padre D . J osé l\!I a ria Morelos y P avón, tambem 
se insurg ia e organizava um segundo corpo de 
exercito. sendo nomeado por H iela lgo capitão-ge
ne'ral elas Tien-as Cahe11tes. O vice-rei Venegas 

estava quasi impossibilitado ele agir, por falta ele 
t ropas que pudessem faze r frente ás legiões de 
H iclalgo; e limitá ra-se a augmentar a g uarnição 
ele Q uer etaro. E nt retanto, o chefe revolucio
nar ia apcdera-se ele VaJ.Jadolid. e com 80.000 
homens toma rumo ela . capital. l\!Ias o coro
nel D. Torcuato Trijullo sai a seu encontro, 
e t rava-se combate e;11 .,Las Cruces, perto · do 
Mexico. O numero venceu , e Hielalgo estabelece 
em Las Cruces o seu quartel-general. Então co
meça à declinar a fortuna ele Hidalgo. Em vez de 
avançar sobre o Mexico, retrocede elle para o nor
te. Esta inexplicavel manobra lànça descontenta
mento geral no exercito, e as deserções começam 
a dizimai-o. 

5. P oucos dias depois ele sua partida de Las 

Cruces é Hielalgo derrotado em San J eronimo de 
Aculco ( 7 ele Novembro de 1810). Iniciam-se · en
tão as tremendas represa! ias, as· horrorosas atroci
:tacles com que tanto realistas co~110 independentes 

• Iam manch~ndo a terra .mexicana. No dia 26 de 

Novembro. chegava o chefe -supremo da revolução 
a GuadalaJara, onde encontrou o l)adre D J ' . ose 



--- 280 -

Antonio Torres, valente cabo que já . tinha derro-
tado em Iacoalco as f orças do coro11e] ' T'JJ ~ 
C - . - . ' 1 asenor. 

om a chegad_a ele Htcla12-o a Gu"·cl"!"' J."'t'"' 
0

· · 
• '--' Cl Cl Cl Cl Cl c 111 CI-

cl!a a derrota ele Ignacio A llende em GuanaJ· u t 
d · I f 'f' a 0 ' on e se ~1n1a .. ort1 ·tcaclo. H idalgo estabelece em 

Guaclala_)ara um g overno provisorio. ficando elle 
c_omo chefe, e co:110 secretarias elo Estado e da Jus
tiça o Dr. Ignac1o L opes Rayon e D. Maria Chico · 

·e expecle:emissarios para os Estado U nidos. e par~ 
alguma~ elas colonias que se achavai11 em o·uerra. 

6. Em Guadalajara o exercito insuro·ent"' su
biu a 100.000 homens. H ouvesse a rmas e o·eneraes. 

• . b . 

e tena Sido o lVIexico a primeira colonia h ::spa-
nhola a emancipar·-se. H icl ;:Ligo sai a encont ro cla
quelle mesmo chefe que j á o havia de rrotado em 
Aculco, dois mezes antes . o genera l D . Felix JV[ar ia 
Calleja. Não _demorou que lhe chegasse aviso rl~? 
que o exercito inimigo tambem avançava, e H id::d
go fortifica-se nas barrancas elo riacho Calcler .;n, 
sob1:e um alto que dominava a passagem obrig3.d<1 
ele Calleja. N o dia 16 de J a neiro ( 1811 ) f oi Hicla1-
go atacado resoltitamente. As f or ças de Calleja 
não passavam ele 6.000 homens ele tropas reg ula
res. Combatethse de parte a parte com inexceclivel 
denodo durante muitas horas, até que o general 
hespanhol, á frente de uma columna. acómmettc 
com incrível violencia o grosso elos insurrectos c cs 
põe numà completa debandada. 

7. Cabe aqui uma judiciosa observação ele ~s
tevanez, cuja imparcialidade é. preciso r~~01:heeer , 
mesmo através elos seus enthus1asmos, alias JUStos. 

' -pelo valor tradicional dos hespanhoes.- "~ que cha-
ma a attenção, ao examinar-se os ep1sod10s. ·e os • 
resultados dos combates ele Aculco. GuanaJnato e 
éalcleron. não é a victoria elas tropas reg\tla!·,~s. 
pois ·estas, ainda que infedores em numero, tmham 
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a v·antagem immensa de estarem bem or~·ani~adas e mandadas com pericia. O incomprehens1vel e que tão crescidas massas ele indios tão valentes nâ(1 soubessem fazer ao menos o que faziam seus proa·eni tores no tempo ela conquista: morrer em seus b 

• • postos. Geralmente debandavam-se aos pnme1ros ti r os. I-Ia \~eriam degenerado os incl i os . mexicanos em t res seculos ele submissão aos invasores estrangeiros ? E' possível. Semelhante r'esultado não honra muito o systema colonial ele seus domi~ado-res." Boa duvida! , 8. A derrota da Puente de Calderon dividiu e ck sc rientou completamente os insurrectos. Hiclalgo e All encle clesavieran1-se; e o cura ele Dolores cedeu a este o con~mando elas forças, .pretendendo retirar- e para os Estados U nidos. Çêrca de dois 'mezes depois em Acatita ele Bajan, no momento em que ia transpôr a fronteira, foi preso Hidalgo, assim como outros dos mais famosos cabecilhas; e quem executou a prisão foi exactamente um antigo off icial que ser vira sob as ordens do generalíssimo, o coronel Ignacio ele Elizonclo. Em Chihuahua, julgados por um conselho ele g uerra. foram Allende, Jimenez, Alclama, Lanzogorta, Camargo, Chico, Zopota, Mari ano Hiclalgo e mais vinte e um outros corypheus da revolução, foram todos · fuzilados, no dia 26 ele Junho ( 1811). No dia 30 ele Julho seguinte, soff ria o padre Hiclalgo a mesma pena de fuzilamento , tendo sido previamente degradado. 
9. Assim· acabára o primeiro caudilho da · re- . voluçã~ mexicana : tivesse elle capacidade militar, e teria, já em 1811, realizado a indepenclencia ,cle sua patria. Com elle, porém, não morria absoluta- , mente o espírito de liberdade que agitava o seio daquelle povo revoltado contra a tyrannia colonial da Hespanha. Em todo o Mexico se multiplicaram os 
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bandos· ele guerrilheiros e sobretttcl . . . 
1 1 · ' o nas pt ov tnctas 

c o su ag1am estes com tal afan e , . ~ 
I . . . c c cc t agem que nao 

. ~etxava0n1 a o_s hespanhoes um momento ele eles-

canso. mats nota vel dos chefes c!· 11 
I . D , . aque a zona era 

o pac I e : J ose Man a lVIorelos )' Pa\'o' 11 o c . I t. 
J ' ' _ c . , J U ct I -

n 1a Ja estado em relaçoes com 1--Iichlo-o E ·t 
c!· M . 1 . - c c . . s e pa-
I e_ .r ?I e os et a t~1con testavelmente um general ele 

mais ~mo e ele mats merito em todos os sentidos elo 

que o mallogrado cura ele D olores. Exercia tàm

bem ~ ! e as f uncções el e cura na pequena povoação 

ele Caracuaro, onde goza,·a ele grande prestig io · 

pelo seu ~ ~ ~o val-or moral, e sobretudo pelos senti

mentos ctvtcos que poz em relevo. como vamos 

ver. 

C1\ PITU LO LXII 

14. O 1novimento da enzanáfJação.- m ) Colonias 

hespanholas. - NI exico: contiuuação 

da luta. 

1. O padre lV[or elos inaugura nova phase elo 

movimento revolucionaria. A lliaelo ao antigo au

xiliar ele Hielalgo, D. I gnaóo Rayon, começou e11e 

pela fo rmação ele uma junta executiva presidida 

pc ~- D. Ignacio, i'icanclo elle com o commando em 

chefe elo novo exercito insurgente. Com f irmeza, 

habilidade e constancia Morelos organiza e disci

plina as suas forças, e cerca-:-se de auxiJiares muito 

dig úos, taes como a família Bravo; Matamoros, 

·Guerrero Teran, Victoria e muitos outros. O vice-
' . . . , 

rei, alarmado, expede . contra os msurrectos o Ja 

famoso general Calleja, o qual, a 2 de Janeiro de 

1812, apodera-se ela praça de Zitacua ro, onc~e se 

achava a Junta revolucionaria. Calleja conduz tu-se 

ali com uma crueldade inaudita, fazendo fuzilar os 
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poucos rebeldes que poucle prender, e reduzindo a 
cinzas a povoação. . . 

2. V ictori oso contra Rayon, CalleJa tnveste 
contra o proprio general em . chefe, entrincheirado · 
em Cuantla. Ao cabo ele uma resistencia· heroica 
durante setenta dias, Morelos teve que evacuar a 
praça. r etirando-se mais para o sul. O anno ele 1812 
fo i todo agitado ele g uerrilhas, sem vantagem de
cisiva para nenhum dos dois lados. Os hespanhoes, 
impacientes pelo termo daquella situação, ::jueixa~ 
vam-se elo v ice-rei, attribuindo á sua inepcia o in
successo elas forças leo·aes. Em princípios de 1813 
é CaJ.le ja nome~clo vice-rei ela N civa-Hes-panhà . 
Mas nem por isso· arrefeceu o enthusiasmo elos re
volucionarias. l\!Iorel os achava-se senhor ele todo 
o sul ; e a 13 ele Setembro reunia-sê em Chilpari
cing o o primeiro Cong resso ele representantes. A 
indepenclencia da ação Mexicana foi iri1mecliata
mente proclamada, e M orelos recebeu o titulo ele 
generali s~;imo do exercito nacional. 

3. Reunindo as forças que tinha dispersas· por 
alguns pontos sem gi·ande importancia, entra Mo
reJas em campanha atacando Valladolid. A praça, 
porém, fo i sqccorrida por uma columna de reforço 

·ao mando dos generaes Llano e Iturbide; e no clia 
24 ele D ezembro (de 1813) foram os insurgentes 
desbaratados . . Alguns dias depois, nova cleri·ota 
em Puruaran (a 5 ele Janeiro) dizima o exercito 
elos patriotas, e assignala o declínio elo imrnenso 
prestigio ele :Morelos. No proprio ·campo ele bata~ 
lha foram passados pelas armas muitos officiaes 
cabidos em põcler elos realistas; e eq1 VaHaclolicl 
foi tambem fuzilado o habil e destemido caudilho 
Ivlatamoros, \ lugar-tenente elo general.issimo. 
Perseguido 1~r. Iturbide : e outr9s chefes hespa
nhoes, mal pocha Morelos amparar o funcciona-

'· 
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mento elo Cor1gresso, trans:f!.e1-1·clo . 
cont111uamente 

de um para outro ponto. 

0". 4. Foi numa cless~s occasiões, em que prote
oia os deputados mex1ca rios que 0 o·] .· 

. J • ' · . ' . ::::, OllOSO pro-
Cel c a mclepenclencJa teve de pa o·ar co11 · 1 . . I c ::,c 1 a V JC a o 

.. g I anc e exempl~ ele abnegação e ele heroico civis-
mo que legou a posteridade. O C01wresso tinha 
promulgado e1_11 A patzingan, a 22 ele 

0
0utubro ele 

1~14, .a Constituição polí tica da Republica elo Me
XJCO. E!11 todos os pontos que se achavam sob 0 
domínio elos insurgentes fô ra a lei f undamental 
acolhida e jurada no meio ele fes ta publicas. Na 
capital , por ém, e nas províncias que permaneciam 

· sob o ple.no domínio hespanhol, fôra recebido com 
incligrl!ação aquelle documento ele inf icleliclacle á 
patria soberania. E ncorajado com a r estauração 
de Fernat)clo V II, e com os refor ços que acabava 
ele r eceber da metropole, o vice-rei prepara uma 
acção energica e decisiva contra os r ebeldes. · 

. 5. R econheceu-se logo a necessidade de afas
tar o Congresso ele TehuacaJ), onde imperava o 
valoroso caudilho coronel l\!Iier y Teran. Mas a 
trasladação elo corpo legislativo· era perigosíssi
ma : numerosos 'destacamentos ele fo rças realistas 
cruzavam continuamente na extensa zona que ti
nha de ser perc91Tida. Mais clifficil e temerario se 
tornou semelhante emprehendimento, quando foi 
o vice-rei Cal:leja informado ela manobra, e expediu 
em perse2·uição dos representantes algumas co-

. o . 
lumnas. Apesar de tudo, Morelos tomou a S I a 
tarefa ele a~ompanhar e proteger a . marcha dos 
deputados através ele . todos os eml~araços. _Acha
vam-se, depois de trinta e tantos chas de v1agem, 
em Tesmalaca) quando a 5 ele Novembro ( 1814) , 
se veem os membros do Congresso bruscament.e 
atacados pelas ·forças elo general Manuel Concha. 
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6.· Morelos faz adiantar-se a vanguarda elo 

. seu exercito, amparando o corpo ele representan
~es , emquan.to elle proprio, com as forças ele ~-eta
o·uarcla, faz frente aos inimigos. Apesar' ele mfe-
b . • , 

riores em numero, os insurgentes resistiram ate 
o ex t remo, e puderam impedir que os congressis
tas f ossem alcançados. P or fim, cai Morelos pri
sioneiro, e mez e meio ·depois, a 22 de Dezembro 
( 1815) era fuzilado em San Christobal-Ecatepec. 
Tremendo golpe soffrera a revolução COIJl o de
sappa recimento elo mais notavel de seus chefes. 
E nt retanto. os outros caudilhos continuaram a 
sustentar a g uerra .Infelizmente, as eternas dis
senções que os dividiam creavam embaraços 
crescentes. As continua·s derrotas soffridas du
i·ante o anno ele 1816 e a _politica habil e mais hu
mana elo novo vice-rei D. J uan Ruiz ele Apoclaca 
(o qual sul)sti tuira o general Calleja em Setem
bro desse anno) tinham recluz.ido muito á acçao 
elos revol ucionat·ios. 

7. Em. prin~jpios elo anno seguinte ( 1817) 
reanimarain-se alguns elos mais valentes caudi
lhos com a chegada do intrepido guerrilheiro 
D. _Francisco Javier :iVIina, conduzindo cêrca de 
500 voluntar.ios ele diversas nacionaliclades. De..: 
sembarcanclo perto ele $ oto-la-l\llarina, ]avier in
ternou-se, e foi augmentanclo as suas forças ·nas 
povoações por onde · passava. Tornou-se no norte 

. o t~rror elos hespanhoes. De victoria em victoria 
chegou até a praça ele Leon, ele· onde, rechassaclo 
por forças superiores, foi reunir-se aos patriotas 
na serr~ ele Comanja. Ali, fortificados, resisti-

. ram . os msu rrectos durante ·muitos dias aos assa]:. 

tcs cl?s inimigos. capitaneados pelo general Linan, 
e mats elo que a tsso - a todos os horrores cl. 

fome e da sêde. Até que afinal, exhaustos· e clizi~ 
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màdos, abandonam o forte de Sombrero lt" 
b . os u l-

mos so rev
1
I
1
ventes que puderam escapar, e conti-

nuam aque a tremenda guerra ele recursos T. 
d . J . . 1 es 

111ezes epois, avier cai 1)risionei1. 0 
e e' · 

1
. 

. Hnmec la-
tamente fuzilado. 

8. O ·padre T orres, que resistia num outro 

ponto _da serra, no f orte dos Remecl~os, era obri

gado .a evacuai-o, a muitó custo, salvando-se elle 

prop~-10 com alguns compan~1eiros; e para ser logo 

depois por um destes assassmado. A revolução es

tava portanto em vesperas de um completo desas

tre. Dos caudilhos ele valor, o uni-co que ainda 

combatia era o bravo e nobre Guerrero. E ntretan

to, seria grande illusão acreditar que o espíri to 

de inclepenclencia morrêra com a maior parte elos 

chef_es. "O movimento revoluciona ri o - diz um 

autor a que já nos referimos (o Sr. Pricla y Ar

teaga) . - parecia pois repdmiclo, e mesmo suffo

cado, mas não o esta v a si não nas suas apparencias 

materiaes, pois que sua alma, ainda que aclonúen

tada, estava mais viva do que nunca, e não devia 

tardar eni manifestar-se de maneira mais de

cisiva." 
9. Mas triste e glorioso povo mexicano! tão 

desgraçado e tão · heroico! A inclependencia para 

ti ia ser uma obra de Sisypho; e quem sabe si se 

pocl~ria dizer qt~e só agora é que a estás realiza11-

clo. A tua ·historia política e social destes ultimos 

cem annos é uma elas mais eclificantes e mais . ~s

sombrosas trageclias que se tem· representado no 

mundo: trageclia completa, a que não faltam ~s 

grandes figuras morrendo, porque tu, povo mex~

caÍ1o tiveste ele estranD-ular toda essa vasta proh-
' b . 1 

feração ele crimes e rriiserias em que se quena c .es-

, dobrar o clespotisn-ío antigo. E porque. ten_s stdo 

um povo inartyr, te fizeste tambem glonoso povo, 
,. 
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remi-ndo-te pelo martyrio. Imagina-se co1~10 te has 
ele sentir consolado e feliz na phase nova em que 

' entras, cada vez agora mais firme e seguro, com a 
consciencia do teu valor e confiante na tua pro
pria força para proteger o teu clirei~o. 

CAPITULO LXIII 

15. O movimento da enwncipação.- n) Colon-ias 
h.espa:nholas. - NI e.1;ico : reconhecim.enfiJ· 

da ÚLdependencia . 

1. Não fo i, no Mexico, o esph·ito liberal que 
fez a inclepenclencia: dolorosa anomalia que fe
lizmente · não teve sím il e perfeito em paiz algum 
elo Novo-Mundo. O f a c to material ela separação. 
ela colonia não foi obra elo espírito americano: e 
quem poderia suspeitar que a paixão do despotis
mo. viesse a fazer aquillo que só se deve esperar 
do sentimento da liberdade? Como se explica que 
o mesmo facto - a restauração constitucional na 
península ( em 1820) - que.' ia ergbaraÇando a 
causa da emancipâção no Perú e em outros pon
tos, tivesse no lVIexico effeito t ão diverso, isto é, 
apressasse o rompimento definitivo com a Hes
pa.nha? Já va1)10S ver como se desdobraram os es
tranhos successos, a que se eleve incontestavel
mente att ribuir o· ominoso período ele discorclias 
que com a iúelepenelencia se inaugurou no Mexico. 
Os elementos que durante mais ele 20 annos se ti
nham insurgido contra a metropole, t~epresenta
vam naquelle inclitoso ·paiz as classes exploradas. 
Quan~os s~ achavam- ~1o goso elos privilegias -
funccwnanos ele toda ordem e grandes especula... 
dores - I_ev~nta~·am-se furiosos contra um movi
mento, CUJO mtutto ·não era outro sinão melhorar 
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as condições sociaes elo povo, corú preJuizo das 
classes privilegiadas. 

2. Não . . ~avia, portanto, no lVIex ico realistas 
contra · republicanos, mas apenas: uma classe ele 
homens qt~e tinham in teresse em manter 

0 
regi

men colon.Jal, contra out ra classe ( incomparavel
mente m~:s numerosa, porém menos f or te e sem 
nexo pohtlco) que aspira v a a libertar-se elos hor
rores desse r eginien. Nlas quando mais empenha
elos anelavam os realistas em suffocar os ultimas 
anceiós ela revolução, eis que ela propria metro
pole os ameaça o sentimento liberai que agita
va toda a E uropa. Havia-se restabelecido nél Ffes
panha a Constituição ele 1812, e isso não era me
nos elo que um a viso que vinha a larmar na Ame
rica os que viviam elo privilegio e ela tyrannia. E 

·então começam os realistas no Mexico a _ conspi
rar contra a Hespanha, comprehenclenclo que a 
separação era o unico expediente que deviam to
mar para conservarem o r egimen que a metro
pole se dispunha a modificar. O proprio vice-rei 
Apoclaca se poz á f r ente da conspiração, muito 
embora proclamasse, por medo elos liberaes elo . 
exercito, a Constituição restaurada. 

3. Nlas isso não era nada àincla; porque o 
proprio re{ Fernando \nr, que. a jurára. era con
tra a Constituição. O ignobil monarcha chegou a 
escrever ao vice-rei uma carta em que affi rmava 
que Não obedecia ao rei coJ.lstitu.cional) i.stà é. q~1e 
elle, tenebroso representante elo despotismo, . nao 
reconhecia o espírito liberal que acaba .d: tn.um
phar pela segunda vez na península. D1z1a amda 
Fernando que os liberaes hespanhoes p~nsavam 
em decapitai-o,_ como ]).avia111 feito os franc~zes a 
Luiz XVI, e que estava prompto pa~·a fugir ele 
Hespanha, e trasladar-se com sua corte para o 
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Mexico. Em taes condições, pois, tomavam os ·realistas} cem o vice-rei e póde-se dizer c?m o proprio Fernando impenitente á testa, o partido da inclepenclencia. Era certamente :o mais formicl~vel conluio que jámais se tramou contra os clestmos de um povo! 
4. Começou o vice-rei pondo Agustin Iturbicle á frente elas fo rças qi.1e tinham de exterminar os republicanos que se achavam ainda de armas na mão. Iturbicle, em vez ele combate1·, preferiu entrar em accorclo com Guerrero. Depois de uma conferencia em Iguala, assignaram os dois chefes . um pacto, desig nado por Pacto das .tres garantias} e no qual ficára estabelecido: 1 o a incl epenclencia absoluta elo Mexico, e a sua cons.tituição em Estado soberano sob um governo mo-· narchico : 2° a união ele americanos e hespanhoes, sem clistincção ele raças; 3o a cmÍservação ela reli~ g ião catholica com exclusão ele outros cu ltos. Os termos ele semelhante accôrclo revelaram todo o plano ele Iturbicle; e o vice-rei Apoclaca entendeu qúe el le havia excedido os poderes que lhe conferira; mas viu-se impotente para reagir, porque o que fize ra Iturbicle não era mais que o resultado positivo ela conspiração em que o proprio vice-rei tinha entraclà. 

. 5. Ao n:esmo tempo as tropas que guarneC)!m o Iviex1co, . desconfiando ele Apoclaca, clepoem-n-o, e entregam o mai1clo ao general Novella. A revolução elos realistas estava triumphante, quando chega o novo e ultimo vice-rei D J O' D · , . uan . ono.J u ; o qual, ao · desembarcar em Vera-~ruz. ~o.u_be com su r!)resa elo que se pa'ssa v a, e tmpos:'lbihtaclo de agu·, entende-se com Iturbicle em _Corcloba, A onde é a_ssignaclo um novo convenio. Por esse accorclo, o vtce-rei reconhecia . 1 HISTORIA DA AMERICA c a 111( epen-
20 

• 
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dencia do 1\ ,re · E t b 1 · 
lv.t Xlco. "'s a e ecia-se ta111be . 

. • • • c c m que o 
pa1z constltmdo em nação ador)ta1.1·a a f, . 

• c c 01ma mo-
narcluca com um princir)e da fa 1111·11·a . . t d 
Ir I 

c c c 1 eman e a 
- espan 1a. 

. . 6. Si. bem que no seu aspecto geral o novo 

tratado parece.sse c~nforme ao PaCto das t·res ga

ranúas, Hurb1de t1 nha conseguido incorporar 

uma outra clausula , á priméira vista muito sim

ples e natural , mas que para Iturbide represen

tava a C't_]uarta garantia que lhe convinha ; e era -

que. no caso· em que os príncipes hespanhoes re

cusassem a~eitar o throno, o Congresso mexicano 

elegen·a u.m re1:. De então em d iante, Tturbide 

não encontra mais obstaculos. Va llaclolid, Que

retar o e todos os pontos guarnecidos elo interior 

já haviam capitulado. e o general victorioso corre 

a sitiar a cidade elo lVIexico. onde Novella não 

poucle sustentar-se. A 27 el e Setembro ele 1821, 

Iturbide fazia a sua entrada solenne na capital , 

acclamaclo com.o um grande patriota e libertador 

elo seu povo, e por aquelles mesmos homens que, 

não havia muito, tinham celebrado com festas a 

morte ele Hidalgo e de l\d:orelos ! 

7. Iturbide tornou-se logo o unico poder. Ho

mem cie qualidades politicas, e sobretudo audacio

so, conduziu-se com mui·ta tactica, de fórma a não 

inspirar suspeitas, deixando que os acontecimen

tos dessem como f ructo legitimo e natural o que 

tinha sido por elle habilmente calculado. Primeiro 

organizou uma regencia para governar o paiz até· 

a chegada de F enwndo V 11, e depois formou t~ma 

Junta Executiva provisoria: sendo elle, Ittti-blcle, 

o presidente ele _ambas estas corporações. Além 

disso, foi Iturbicle nomeado generalíssimo elas 
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forças de mar e de terra, com o soldo de 120.000 • 
pesos e q tratamento de Alteza S ereniss-ima . 

. 8.- Em segÚicla foi convocado um Congresso 
constituitne, e este reuniu..:se . na capital, a 24 ele 
·Fevereiro de 1822. Formaram-se logo nesse Con
gresso tres partidos: 1 o o elos que queriam o 
triumpho immecliato e definitivo da Republica; 2o 
o elos que esperavam .Fernando V II, ou algum 
outro príncipe da sua clynastia ; 3° o dos que pre
feriam Iturbide para chefe supremo. TambPm no 
seio ela representação manifestou-se desconfiança 
contra as manobras que Iturbicle já não podia dis
si!nular ele todo. Para aggravar as complicações 
que surgiam, chegara ele Hespanha a noticia ele 
que as Côrtes não approvavam os actos do vice
rei O' Donojú, e em taes condições era preciso ele
ger um rei. E ra o momento supremo para Itur
bicle . 

. 9. Havia elle preparado o golpe que outros 
deviam vibra r ; e occas ião opportuna apresentou
se quando o Congresso fazia entrar para a r egen
cia, com o intuito ele desgostar o presidente · da 
mesma, o general Bravo, seu desaffecto. Parecia 
vencer no Congresso a preferencia pela fórma re
publicana, quando, uma noute ( 18 ele 1\!Iaio de 
1822) . a g uarnição elo Mexico proclanú j mpera
clor a Iturbicle. No dia seguinte, a cidade estava 
reduzida á situação ele uma praça d'armas, e o~ 
partidarios ele Iturbicle, em tumulto, forçam 0 Congresso a homologar o · pronnncia:miento ele
gendo o libertado·r, com o nome de Ao-ustin I com~ chefe ela dynastia que passava a- im~erar n~
lVIexlco. A 21 ele Julho era D. Agusti I solennemente coroado imperador do 1\1exico! 
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CAPITULO LXl V 

16. O movhnent~ da emancipação. __ 0 ) C olouias 
hespanholas. -- Ame?'ica Cent·ral. -- Cuba 

1. As noticias que se espalhavam na America 
Central, sobre o movimento separati sta que se ia 
oper~ndo em todo o continente. tinham produzido 
Ja dl\~ersos planos de conspiração, que a solici ta 
vigilancia do prudente capitão-general Bustaman-· 
te conseguira fazer abortar. Nias a inda em Guat i
mala, o movimento liberal da H e panha, em 1820, 
f oi causa ela emancipação. Começou a luta por 
occasião ele eleger-se 2. assernbl éa legislativa ela 
província. Dividiu-se a opinião em dois partidos
o que aspirava a inclependencia, e o partido hes
panhol. Triumphou este ultimo elegendo a maio
ria da assembléa. Apesar de estarem predominan
do, deixaram-se os realistas tomar de apprehen·
sões ante a rapidez com que crescia e se agita v a a: 
facção liberal. 

2. Enteúderam então os hespanhoes que era 
preciso imitar os mexica nos e agir com resolução. 
Obrio·aram !)Ois o velho !tovernador U rrutia a b ' ' . <-O 

resigna,r o mando. D. Carlos Urrutia era um .ho-
mem enfermo, e sem capacidade para exercer _o 
~-overno em sitlJações anormaes. Foi elle substi
~uiclo pelo general D. Gabino Gainza. JVIas bas.tou 
saber-se em Guatimala ela attitucle que ass:tm~~m 
os mexicanos, para dividir-se ele nO\~O a otpmao. 
O proprio Gainza dirigiu-se a Iturb1de, e poz-se 
de accôrdo com o ·movimento de novo caracter que 
se o,perava no norte da antiga_ ;ice-1~eale~a . ~~~ 
mesmo tempo, o conselho provmc1al. pt opoz ao co 
vernaclor que convocasse as autonclacles hespa-
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11holas, para ou vil-as· na coi1junctura clifficil em 
que se encontrava a capitania. 

3. Com effeito, as ·autoridades e o conselho 
em commum resolveram proclamar a inclependen
cia, mas sobre a base elo Pacto das tres gar(l;nt,z:as. o· partido ela inclependencia absoluta, porém, ga
nhava terreno, e em breve tiveram as duas facções 
que passar á luta material. Em Honduras, Nica-: 
ragua e São Salvador avultavam os partidarios da 

• . o • • annexação ao Mexico. Nesta ultnna provmc1a, 
um plebiscito, realizado a 5 de Janeiro ( 1822) 
reclama a annexação por uma immensa maioria. 
Guatimala, onde predominavam os independentes, 
viu-se invadida pelo governador ele Honcluras. 
Delgado, em S. Salvador, insurge-se contra a 
vontade elos povos. Neste momento intervem o 
Mexico: Iturbide incumbe o general Vicente Fi
! isola ele invadir a capitania, á frente ele 6. 000 
homens. 

4. Filisola, de accôrdo com Gainza. marcha 
sobre São Salvador e submette a D~lgaclo. Em 
Fevereiro ( 1822) estavam suffocaclos os inde
pendentes em toda a capitania. e o Centro Ame
rica incorporado ao Mexico. Filisola assumiu o 
governo. Mas os independentes começaram logo 
a agitar-se de novo, e em breve o descontentamen
to tornou-se geral, ao saber-se ela coroação ele 
Agustin I. O desgosto geral converteu-se logo em 
verdadeira insurreição, ao ter-se noticia elo movi
mento reaccionario qtte contr?- os imperialistas 
faziam os r~~ublicanos do Mexico. O proprio go
v:rnador Fll1sola_, homem honrado e ·prudente, · 
1~0 se mostr~u ~nfenso aos reclamos dos povos, 
tao geraes e tao JJ.tstas lhe pareceram as manifes-

. tações que ele todos os pontos lhe chegavam. , 
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5. Resolveu, portanto, -Filisola ent reo·ar 
sorte do J · · ;:, < a 
o·. 1 a~z a_o propno povo, e convocou um Con-
::,1 esso de 1 epi esentantes · 0 c1ual a 1 ele J 11 1 18?" . ' c ' c u 1 0 c e 

-..), declarou. solennemente a inclepenclencia 
(sem compromi sso a! o·um ou se111 laço c! ·-;:, , e untao 
com ~1enhum outro paiz ) ela capitania gera l ele 
Guatimala, com o nome de Provi11cias Uuidas do 
C ~ntro A-Tne!·ic~. Em seguida, promulgou 0 Con
gJ~esso constitumte a lei f undamental ela Repu
biica: "ét:Ioptando a ~orma federa tiva . As ant igas 
provmc1as ele Gua t1111a la , ele H onduras, ele São -
Salvador , ele N icarag ua e ele Co ta R ica f icaram 
constituindo outros tantos E stados, cada qual 
com seu governo autonomo. F oi, por tanto, a ca
pitania · ele Guatimala a unica possessão. h espa
nhola que se ·emancipou -sem lu tas. F ilisola . as im 
que se proclamou a inclepenclencia , ·retirou-se para 
o lVI exico. 

6. Si ti vessemos pref erido a ordem chronolo
gica ( aliás quasi imposs ível, dada a quasi imul
taneiclaele d o movimento emanCipaclor ele toda a 

- America hespanhola ) te riamos, logo após o capi
tulo em que tratamos ela inclepenclencia elas colo
nias britannicas, tratado ela r evolução nas A nti
lhas, onde as lutas apresentaram alg uma cousa ele 
estranhamente eclificante. · Da capitania geral de 
Habana era a ilha de Cuba a mais importnte, e f oi 
a unica r)ossessão ela H espanha que não conse
o-uiu emai1cipar-se apesar· elos ingentes esforços 
b . 

elos respectivos habitantes. · Ali refugiavam-se 
emio-raclos ele todas as colohias, á medida CJUe se 

b . 

iam separ8:,nclo ela metropol~, ou ~enc~o conqUis-
tadas :por outras naÇões. Ate os pnme1ros quatr_o 
lustros elo seettlo passado eram os cub~nos os subcl_I
tos mais leaes que contava na Amenca a clynastta 
dos Bourbons: ele, sorte que os successos que por 
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aquelle tempo se deram na península não produ
ziram em Cuba os mesmos effeitos que em outros 
pontos. 

7. · Começaram a manifestar-se symptomas 
positivamente separa tistas em 1822. Em 1824 
alg un soldados quizeram revoltar-se contra Fer
nando VII, mas inutilmente. Quatro annos de
pois um mov imento abortado custava a viela a 
F ranci sco Agüero e a Sanchez. :t.m 1834, nova 
subl evação constitucionali sta. á frente ela -'qual se 
poz o marechal D . Manuel L orenzo. Em 1841 , o 
reg1ente Balclomero Espartero nomeia capitão
general ele Habana a D . J eronimo V alclés. ( 1) . 
Serviço relevantes prestou este honrado e clis
tincto patri ota. Quando se retirou ele Cuba, foi 
preciso que os amigos lhe custeiassem a viagem, 
exemplo unico talvez na historia colonial! Em 
1844 houve uma ccnspiração de homens ele .cô r 
contra os branccs realistas. D 'D onnell , successor 
ele \ aldés, usou ele rigor excessivo na r epressão, 
mandando -fuzilar muitos dos conspirados, entre 
entre os quaes o poeta Placiclo (Gabriel de la 
Concepcion) e um branco que não tinha outra cul
pa sinão a ele ser um admirador enthusiasta de 
Placiclo. 

8. A' medida que a aspiração ela i'nclepet1den
cia se tarnava mais- intensa , a mão ele . ferro da 
H espanha ia-se fazendo sentir sobre aquelle po
vo .. O regimen co~onial cada vez se aggravou 
n~at s em Cuba,_ ate fazer daquella bellissima por
çao :lo Novo-1viuncl? uma terra excepcional pelo . 
herotsmo de seus fllh~s, pro;rado no mais longo 
e cloloros? elos m~rtynos. Pode-se dizer que du
rante mats ele meiO s_eculo lutaram · os cubanos 

( \) Tanto Vuldés como E•pn ,· ~cro haviam co~b t'l 1 no Pcrú. a "o pe a H espanhn 



- 29~-

pela inclependencia. S obretudo, de 1850 em clian-
. te, o seu ideal se affirmou com uma constancia 
e v~lor que só a supremacia ela forço material po
dena vencer. Desde que a Hespanha presentiu 
que .a formo~a perola das A ntilhas) na phrase elo · 
glonoso alm}r~nte. s~ preparava para escapar
lhe, como hav1am feito as outras colonias com-

' m etteu o g rande erro e deshumaniclacle ele ver :; i 
retarda v a o desast re á custa de prepotencias. 

9 .. ª' ass im que o domínio h espanhol em Cu
ba ( assim como em P orto-Rico) se tornou càcla 
vez mais execrado. E m 1868 para 1869. reb, nta 
em Yara uma insurrei ção que vinha desde mui tr', 
lavrando nos animas e que se teria tornado for
si não fôra a immensa força ele que dispunha o 
partido hespanhol, interessado .em canserva1· :1. 

ilha como possessão ela Hespanha. Ao cabo de 
doze annos· ele lutas tremendas, os insurrec tos 
exhaustos, viram-se constrangidos a faze r a p;1.z . 
No protocollo que se a ssignou em Zanjon (em 
1878) o governo ela Hespanha assumiu compro
missos que não fôram cump.riclos. .A clesillusão 
elos cubanos foi a mais dolorosa; e em menos ele 
vinte annos estavam elles apparelhaclos para o 
novo e sanguinolento conflicto decisivo com que 
tanto. se commoveu o mundo, e que término~ , como 
se esperava, pela v ictoria definitiva da incl~pen
dencia, com protecção elo governo norte-amencano 
(1902). 

CAPITULO LXV 

17. O 1novhnento da e1nanâpação. O Ha-iú 

1. A ill~a elo Haiti, a Hispaniola ele Colombo, 
tem unia historia elas mais interessantes, pela 

I a caracteri-originalidade dos p 1enomenos que 
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zam. Já vimos como nos fins elo seculo XVII, a 
FranÇa se apoclerára ela parte !oeste ela ilha. Mais 
elo que em outro qualquer ponto ela America, foi 
no I-Iaiti horrorosa a escravidão ele> africaw;. Em 
1789. a população ela ilha não excedia ele 750.000 
habitantes. el os quaes apenas· cêrca ele 100.000 
seri am brancos. Tratados como bestas. sem con
tarem ao menos com a piedade e a misericorclia 
elos senhol'es cleshumanos, cuja av.icle2 mais insa
cia vel e tornava á medida que enriqueciarii, os 
neo-ros conceberam no seu martyrio um oclio pro
fundo e incontinente á raça branca. Esse oclio . . 
manif estou-se eles elos primeiros tempos em · con-
tinuas revoltas sang rentas, até que a ímpetos de 
vinganças parciaes succecleram no animo elo afri
cano estimulas mais poderosos para verdadeiras . . -1nsu1-r eJçoes. 

2. Em princípios ele 1790, animados pelo que 
se passa v a em F~·ança, sublevam-se os negros e 
mestiços, reclamando a liberdade para a sua raça. 
Mas os brancos estavam prevenidos. e o levarita- l!r 
menta parecia suffocaclo, quando em 1791 a revo
lução tomou um tal_ c~racter ele generalidade e vio
lencia. que os colonos pediram o soccorro imme
cliato elas colonias vizinhas. A situação em que 

·logo se viu a França no continente influiu sob;·e 
os os negocias ela ilha. e sobretudo na parte oc
cúpacla pelos francez'es, determinando a Hespa
nha e a Inglaterra a auxiliar contra estes os ne
gros elo Haiti. Logo,- porém, comprehenderanT cs 
caudilhos africanos que não podiam confiar mui-
to na generosidade com que eram soccorriclos. e 
obsei-varam ao mesmo tempo como os delegados 
ela Convenção s~ mostravam mais sinceramente 
liberaes do que os inglezes e hespanhoes. 
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. 
3

· ~oussaint-Louverture, um elos chefes ne
~-ro~ maJs prestigiosos, não hesitou: preferiu 

. apOJar c:_. causa ela sua patria no espíri to novo ela 
Revcluçao. Lo~l\rertu r e most rou-se um grande 

homem, n~ meiO ela ~xtraorclinaria complicação 
de acontecimentos em que teve ele agir, parecendo 
trefeg.~ entre os inimigos que se disfarçavam, 
mas f1 el sempre ao seu g randioso ideal - a liber- -
da-el e ·e a inclepenclencia ele sua pati·ia. P ondo-se 
com .Ss seus solelaclos em a ll iança com os france
zes, em breve L ouver ture expulsou el e t oda a ilha 
inglezes e hespanhoes. A o mesmo tempo a 1-I~spa
nha cedia á França a parte elo I-Iaiti que lhe per
tencia. A Inglaterra, porém. continuou a hostili-

. zar a ilha, cheganclo o a lmirante Parker a apode
rar-se de S. D omingos. E' então que o vulto ele 
T oussaint-Louverture se destaca al.tivo e grande 
como os heróes mais dignos e aclmiraveis ele que 
se orgulha e hi.storia humana. 

4. V ia-se elle entre estrangeiros que no solo 
ela sua p·atria não faziam mai s elo que combater
se por questões ele política internacional. A lém 
elos exercites estrangeiros q~te não o apoiavam 
calculadamente sinão pelos inter~sses que elle 
CQmbatia, teve Louverture ele lutar com a traição 
e com a venaliclade dos proprios da sua raça, pois 
alguns elos auxiliares da ins~trreição, assim que a 
victoria os favorecia, tratavam de locupletar-se 
até á custa da mesma vergonha da escravidão. 
Com toda a firmeza de uma pura consciencia elle 
aff ronta va, entretanto, á propria impopularidade 
e desprestigio, . as prevenções, ás suspeitas, aos 
odios e perfídias ·que se moviam em torno .da sua 
grandiosa figura! Bello typo este Toussamt: na 
sua pureza ethnica de africano, soube representar 
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naquelle momentó o que tinha de mais exceiiente e 
augusto o homem do Novo-:Munclo. . 

5. Quando em 1798 os inglezes tiveram ele 
evacuar a il1ha. os inimigos do Haiti passaram a
ser os al li aclos ela vespera; e então, sem perda ele 
um instante, o glorioso patriota reclama a reti
rada ele S . D omingos ·elo contingente hespat1hol que 
havia auxiliado os francezes contra aquelles. 
H espanhoes e f rancezes resisteni, e Louverture 
continúa contra elles a m·esma campanhc:t', que, 

· havia dez annos. anelava fazenda pela sua patria 
e pela sua raça. Em pouco tempo incorpora São 
Domingos ao Haiti. e quando Bonaparte, eQ1 
1801, por um decreto, submettia a ilha ao . regi
men colonial anterior á insurreição, Toussai!lt
Louverture declara a inclepenclencia e proclama
se chef e supremo ela Republica Haitiana (a 1 ele 
Julho ele 1801) . 

6. A França então e as suas alliaclas (I-Ies
panha e H ollancla) atiram-se impiedosas sobre 
aquell a presa. que se debate agitada e nobilíssima. 
Cada pma clellas manda confra o Haiti a sua es
quadra, e sob as ordens ele Leclerc um poderoso 
exercito de cêrca ele 20.000 ( 30.000 dizem al
guns) desembarca em Samaná ( 1802) com o in
tuito ele reconquistar a · ilha. A guerra foi . tre
-menda, e o chefe haitiano mostrou-se implacavel 
com os inimigos cfe sua patria. Apesar elas succes
sivas defecções que enfraqueceram as süas for-
ças, elle combateu com inexcedivel heroismo até 
o momento em que se tornou a sustentaçãó ela luta 
materialmente impossível. E' admiravel a cora
gem com que este· homem defendeu a sua · causa 
contra tres inimigos formiclaveis, ainda ampara
elos rio interior pelos dominicanos ! 
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7~ Afinal, teve Louverture de cedeJ- a' f _ A- 1 · · . c 0 1 ça . 
. me a assim fez uma capitulação honrosa -

1
_ 

1 - - c . sa 
:vanc o o que _era· p~ssivel para o povo haitiano. Pelo 
acto ela capltulaçao. ell e se compromettia - t·-l ]'. c a Je I 
rar-se c a po 1tlca. e a viver na sua propriedade ele 
Sanc~y- 1\l[as, com o era natura l, os fra ncezes co
meçaram logo a desconf iar da attitude apparente
mente serena de L ouverture. e á lealdade elo tra
tado preferiram não perder a occasião el e elimina
rem ac:tuella ameaça con tante ao dominio ela 
Fr~nça 1~0 Hait i: prendem. de surpresa. o patrio
ta 1mpemtente e o enviam para a França. D etido 
no :forte de J oux, sob um clima f rio e hum ido, a 
ui11a altitude superior a 1.000 metros. o heróe 
americano alli m orreu dez mezes depois. ralado ele 
amarguras. 

8. Ficou - diz E stevanez - na histo ria 
com o redemptor elos esc ravos, e era homem ele 
muito merito. "Exprobam-se-lhe a lg umas cruel
dades, mas elle tem desculpa no t ransbordamento 

. ele paixões que a guerra havia produzido. Não lhe 
teria sido facil conter os desmandos daquelles ne
gros , cujas espadas andavam ensanguentadas pe
Jo latego ele seus exploraclqres e que em todo bran
co viam um inimigo ela humanidade". ·Mas a per-. 
fidia de que · se valeram os francezes contra 
Toussaint não poz termo á luta. Outro chefe ne
gro, Jean-J acques Dessa! ines, t oplOU o com mando 
elo ex·ercito haitiano, e quando soube da morte 
de Leclerc, invadiu S. D omingos á frente ele 
25.000 homens e derrotou em diversos combates 
os francezes. Por . morte de Dessalines, o Haiti se 
dividiu em dois Estados . . 

9. Logo, porém, manifestou-se rivalidade 
entre os hespanhoes de S. D omingos e os franc:
zes e a Juta entre elles rebentou em 1808. Auxl-

' 
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liados por forças do Haiti e de-Porto Rico, os hes
panhoes venceram os francezes em Pala Hincado. 
S. Domingos, portanto, continuou como col01_1ia -
bespanhola por alguns annos. A regencia, assim 
que viu reconquistada a sua parte na ilha, come
çou logo a restabelecer ali todo o seu systema, 
ainda convicta de que só a .tyrannia, em taes con
dições, pócle manter uma submissão e fidelidade 
que não se fundam na conveniencia elos povos. O 
resultado a Hespanha viu sem demora. Em 1821 
(a 30 ele Novembro) os haitianos invadem CS. Do
mingos, e secundam o movimento capitaneado por 
D. Jo é Nuííez ele Cáceres. A 9 de Fevereiro ele 
1822 constituía-se a Republica .de Haiti, uma e 
indivisível. 

CAPITULO LXVI 

18~ O mou_únento da einamcipação.- a) Colon-ias 
p ort'l Lgue zas 

1. O regimen a que Portugal submettia . as 
suas colonias era quas'i identico ao estabelecido 
nos domínios ele Hespanha: as mesmas exacções, 
os mesmos privilegias, as mesmas iniquiclacles e 
abusos ele toda ordem que suffocavam os povos 
em toda a · America latina. Como nas possessões 
hespanholas, na vasta colonia portugueza, seme
lhante systema devia logo produzir os fructos que 
são naturaes a todos os despotismos: fructo~ que 
são sempre como certos venenos, . ê1ue fazem bern 
ou que pelo menos operam reacções profícuas no 
organismo, mas que elevem ser em . seguida expel
lidos ou neutralizados, sob pena ele determinarem · 
a morte. Bastaria recordar os horrores que soffre-

;:,n ram .em tres seculos os povos americanos, para ex- . 
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plicar-se toda es~a infinita serie ele lutas que tem 

custado ~ orgamza~ão defini ti v a elas nacionalida

de~ amencana~. A 1~1~epenclencia assignala a épo

ca ·e1:1 que ma1s cleCicltdamente começaram ellas a 

reagir contra os vicias e males elo regunen colo
nial. 

2. E ainda, quanto ao Brazil. é preciso que 

não se dissimule - a luta contra os abu sos desse 

regimen não se começou r esolutamente em 1822. E 

a ·razão disso está talvez no modo como f izemos a 

nossa gmancipação política . .Em todos os . outros 

paizes ela A merica, a inclepenclencia f oi um.a con

qu ista elo espíri to Ameri cano em conf licto com o 

despotismo das metropoles. N o B raz il não se deu 

tal. Havia certamente aqui o mesmo conf licto ; 

mas no momento ele concreti zar a aspiração elos 

povos, a idéa suprema ela independencia absor veu 

as icléas secundarias ele fórma e todas as conside

rações ele natureza menos urgente. E m .vez de su

blevar·em-se contra P ortugal , cujo governo os op

primia e vexava, os brazileiros preferiranJ aceitar 

a solução faci l e immediata que associava á obra 

ela inclepenclencia os inter esses domesticas ela dy

nastia reinante na metropole. 

3. O imperio 'foi um verdadeiro prolongamen

to da colonia, sob o ponto ele vista social e· politico. 

Isso compr·ehencler.am o.s mesmos homens de 1822 : 

e a prova está nos successos que agitaram ~od~ o 

período que terminou pela abdicação elo pnme1ro 

intperador. Mas infelizmente era tarde ;. e os ~ne

lhores homens 'elas gerações que se seglllram tive

ram ele vêr imiteis · o_s seus esforços. Só uma rev~

Jução radica·! poderia corrigir o e.rro em que cah.I

ram os patriotas· ela inclepenclencta: . A monarchta 

podia ter sido, e pócle ser mesmo ameia, um e-;c.el

Jente regimen para outros povos: mas o que c 1n-
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contestavel é que ella é -incompatível com o espírito 
novo que se cr·eou na A merica. Só a f\.epublica, 114 
phase historica em que se _ encontram os povos do 
continente, é capaz ele dar ensanchas á evolução· 
elas nac ionalidades que se integram. No Brazil; 
portanto, a reacção contra o systema colonial só 
começou francamente em 1889. E ainda isso .. . 

4. Mas narremos agora. os f actos. ·O prime~ro 
movimento sério no sentido ela inclepenclencia, sem 
contar symptomas como a g uerra elos emboabas no· 
sul e a elos mascates no norte, foi o que abortou na 
capitania ele Minas-Geraes · em fi ns elo seculo 
XV III. P or aquella época, alguns brazileiros che
gados da E uropa e elos· Estados-Unidos trataram 
ele concretizar num projecto ele revolução contra 
a met ropole as icléas que desde muito agitavam o 
espíri to elos co\pnos. O plano encontrou apoio en
thusiastico em V illa-Rica, e entre os conjurados 
·estiveram logo os homens mais clistinctos ela ca
pjtania, taes como Francisco ele Paula Freire ele 
Andrade, Ignacio J osé ele A lvarenga Peixoto, 

· Claudio Manoel.'da Costa, Thoi11az Antonio Gon
zaga, o padre J osé Carlos Corrêa ele .Toleclo e 
mui tos. outros. O mais a rdente elos ·patriotas na 
propaganda ela revolução era o alferes J oaquim 
J osé ela Silva Xavier, conhecido pela alcunha de 
T1:·mdent,es. 

5. Os conjurados resolveram incumbil-o da 
espinhosa missão de adquirir a rmamentos no Rio 
ele Janeiro, e ele captar adhesões tanto nesta como 
na capitania ele S. Paulo. Tú·adente-s não tinha ·a 
pruclencia inclispensavel: parecia inconsciente elos 
perigos a que se expunha com andacia temeraria. 
Como. é fácil explicar, teve logo o capitão-gene
r~] , vtsconcle ele Barbacena, denuncia.:. circunsta-n
ctacla do plano; e immecliatamente ma!Klou pren-
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der os conspiradores que se achavam , em Minas 
desapercebidos, a·c mesmo tempo que o vi"ce-rei 
D. Luiz de Vascóncellos e Souza fazia encarce
rar no Rio de Janeiro o Tirade'lltes. Tanto bastot.~ 
·para atalh~r a execução de um projecto tão in
consistente . e tão pouco pratico. O governo por
tuguez pumu com o cleoTedo a todos os conjura
elos, excepto a Tirad~ntes. o qual soff reu a pena 
de morte no Rio ele Janeiro. ( 1) 

· ~· Em fins ele 1807, um· corpo ele exercito 
francez. sob o commanclL1 em chefe do general 
J unot, transpoz as fronteiras de Portuga l. em 
marcha acceleracla s bre L isboa: com o f im ele 
obrigar o g overno portug uez a adherir á política· 
ele Napoleão contra a Ing laterra. O príncipe re
gente (depois D . J oão· VI) que não tinha meios 
de r esistcncia. tomou a deliberação de trasladar-

. o 

se com tecla a côrte para o Brazil. e tencb partido 
a 29 ele N ovembro, chegou á Bahia a 22 ele_ Ja-· 
neiro de 1808, ali demorando-se cêrca ele um mez. 
A 7 ele :Março chegava a família real ao Rio ele 
J aneirc. Os brazileiros viam esse acontecimento 
como prenuncio ele successcs extraordinarios e 
affao·avam a ·es·perança de que proximo anelasse o 
dia ~11 que se tinha ~l e constituir a nacionaiiclacle 
que aspiravam. . . _ 

7. De facto. melhorára mu1to a s1tuaçao ela 
colonia com a pr.esença ela côrte no Rio ele Janei
r o.; e entre as grandes vantagens logo assegur.~
das devem contar-se as que trouxe ao ccmmercm 
e ás industria.s nascentes a abertura elos -portos 
brazileiros ás nações amigas. E ntretanto, a es-

b. · 'le iro(' t udo que t ';!nl 
(1 ) O "Til·adentea" rcpr:s,•nta . pnrn. os , llaZ1N·"'" ... i oi um ..... a nde 

<h rren ..:roso e santo o cnthusiasn>J ~lclo hbel:<.a< ~ -, .w l ''hoJ da ...,. Are-:!-
. ~ · · ·t ·• dcs de )nulto.:; c os c~nl c t. chd.• n~m mesmo poss •••a as VIl ... • • typo do heroico 

. I I lim. r ou nn lliStOl'Ia patl"lrt como o 
rica hespan lO :.t: ns lC I . ·-o encrndrada pela grande causa 
e incondicional devotamento, < n J)n txn . 
da independ~ncia . 
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- f · atisfeit 't · e sem des-pectat i v a c~ os povos na o . 0 1 Se c ' • conhecer aJo·uns beneficios que logrou a coloma, é preciso cli~er que o espirito acan~ado dos g overnantes. com as medidas avul sas e mcompletas que puzeram eiies em p rat ica, não podia corresponder {1s aspirações que se agitavam na alma popu.lar. A's des illusões que andavam sentincto accresctam as ;-j\;alidades que o carrancismo da côrte ia auo·mentando entre brazileiros e por tuguezes, com t:> 
. • • as excepções odiosas de que eram vtctnnas aquell es. 

· 8. Os interesses de P ortugaJ estiveram sem-pre .em compet içâo com os de Hespanha nas_ fronteiras elo sul ; e o governo portug uez. agora mstal!adc no continente, mostrava-se di sposto a .tirar na A mer ica represalias dos desast res que soffria na E uropa. Logo ele chegada, ao declarar guerra . á F rança, manclá ra o pt·incipe regente· ~1ma ' expedição contra a Guyana. D ois annos depois ( 181-1) fazia invadir a provincia hespanhola da BandaO riental, cuja inclepenclencia foi declarada. Em 1814. como os argentinos quizessem ' ince>rporar essa prcvincia, · fo i ~lla de ~~ovo invadida pór forças portug·uezas ao mando do gerieral Frederico Lecor. Este derrota a Fructuoso Rivera e niareha sobre IVIontevicléo, onde e~tra triumphante a· ·20 de Janeiro ele 1817. Quatr<? annos depois, era a _ Banda-O riental do Uruguai' incorporada ao · reino do Erazil sob o noq1e ele PRO\TINCIA CISPLJ\TINA. 
9. Ao passo que se davam taes successos para os lados do sul , em toclb o paiz t~ecrudescian,i.- as ·ani-mosidades já notadas entre portuguezes e bra;i.leiros. E então o proprio exercito se dividia. Os ·off iciaes brazileiros; mais ou menos hanca~11ente ligavam-se a patriotas paizanos e constituíam éÚ~ clubs e conciliabulos, onde cada vez mais se exacerlllsTonrA DA AMERICA 

21 
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ba vam .os animos contra os l)Orttto·tte O _. _ _ . ::::, zes. pro-PilO govet no era quem mats concori·t·a l)a- . - _. I - . c c 1 a 111 I ta r _os c OIS partidos, _mostrando-se systematicamente 
f a v ora vel aos pen-msulares em teclas as t-• · · c c ques oes que se susc1tava1:1 ent~·e. estes e os brazileiros. O 
que semelhante I111I)O!Jt1ca ·fa 21·a et·a dete _ . - . . c _ c Imtnar a a:centuaçao. ,-epul~!tcana elo desgosto com que os 
ftlhos elo pa1z se vtam onerados ele uma côrte cheia 
ele faust_o _e c~e uma inf inita multicláo ele ineptos 
que o gnvtleg10 exalçava. 

CAPITU LO LXVII 

19. ·O mo0•in1-ento da emancipação. - b) C olonias 
por tu g 11 e:::a s. · 

1. Em todas as capitanias accentuavam-se. 
cada \rez mais. ás velhas ri valiclaeles entre brazilei
ros e portl.tguezes. Na ele Pernambuco. desde 1814, 
se tinha fot~maclo uma socieclaele secreta ele milita
res e civis, a qual se poz em tommunicação com 
patriQtas d~ outras. provi·ncias. E m 1817, uma or
dem do dia imprudente elo car~itão-gen·eral , dese!'n
bargador Caetano Pinto ele lVIiranda Montenegrc', 
irritot1 de111asiado os . animos, e teve o effeito de 
précipitar os acontecimentos. Os officiaes brazilei
ros não dissimularam a sua animadversão e fôram 
tão ousados, que o cap.itão-general encontrou mo
tivos para ordenar ·a prisão ele muitos suspeitos, 
tanto .militares co1i10 civis. Algumas elas prisões 
decretadas fôram feitas sem grande clifficulclade; 
t~es como a ele Domingos José Martins, a ele Ma
noel 'ele Souzà Teixeira e a ele outros muitos im-
plicados. . . 

2. Mas quando se tev~ de executar a ordem 
com relação a militares, os conflictos ha viclos de-
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o·eneraram nunla insurreição geral ( 6 de Março de 1817). Esta irrompeu, como si estivesse prepaí·acla, á espera de um signal, no mon:e1:to er~1 que o capitão José de Barros Lima (brazde1ro) msultaclo pelo com mandante bFigadeiro Barbosa de Cas- . tro, mata-o com um golpe de espada em pr~sença ele toda a oH icialidacle do corpo. O ajudante de ordens elo car)itfto-o·eneral foi tambem morto por um b 
• tiro, na occàsião em que tentava reagir. Sem mews ele resistencia, o desembargador Niontenegr~ refugiou-se rio f orte do Brum com alguns offiêiaes e soldados portuguezes. Na noit.e ele 7 para 8 de lVIarço retirou-se para o Rio, onde, ao chegar, foi preso e recolhido incommunicavel a uma fortaleza. 

3. O movime1~to, aliás não previamente combinado. estendeu-se por toda a capitania e em poucos dias, como um incenelio, lavrava em muit~s _outras províncias elo Norte : o que prova que a revolução esta v a no espírito elos povos. Os chefes de Pernambuco ·estabeleceram um goveri10 pl~oviso:rio; e em vez de organizarem ·logo recursos materiaes de defesa, cuidaram primeiro de provocar aclhesões, expedindo emissarios tanto para o ~1orte, como para o 'sul. E como é só pela victoria que as 1·evoluções se propagam, os emissarios pernambu- . canos nada conseguiram, sendo no Ceará preso o padre José 1\!Iartiniano ele Alencar, ~ e na Bahia. preso e fuzilado o Padre Ro·l1'ia, (José Ignacio Ri~ beiro ele Al?ret~ e Lima). Ao mesmo tempo, o governo prov1sono elo Recife se via em situação em-baraçosa, atacado por terra e por mar. " . 4. Em tal conjunctura, os revolucionarias of- ~ ferecêrain capitulação, mas esta -não foi aceita. Vendo-se na impossibilidade ele resistir por mais tempo, Domingos Theotonio Jorge (nomeado dictador pela J ünta pro.visoria) tomou a resolução 
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desesperada de abandonar· o R ecife com as forças 
de que ainda dispunha, as quaes se dissolveram 
logo. e debandaram pelo inter ior. Estava suffocado 
d mqvimeonto; e começaram as autoridades a casti
ga.r os c~1lpados ; e fôram tão rigorosas que ao pro
pno Lwz elo Rego Barreto, novo capitão-general 
de _Pernambuco, chegaram a hor rorizar os exces
sos que se commettiam. Todos os chefes principaes 
da mallograda insurreição fôram executados, e as 
perseguições só cessaram cêrca de um anno depois () ' quando D. J oão VI deu um decreto de amnistia. 

5. Entretanto, a idéa da indepenclencia já era . 
. um sentimento dominante no coração elos brazi lei
ros; e para converter-se em fac~o, só esperava pelo 
concurso ele circunstancias que em breve iam appa
recer. Em 1820, a revolução con stitucionalista ele 
Pp rtugal r eclamava a presença ele D. João V I na 
séde da monarchia. O movimento, que se iniciára. 
no P orto, rapidamente se extenclêra por todo o 
reino, e repercutia logo em muitos r>ontos do Bra
zil ~ de maneira que alarmava ao soberano portu
guez. Pensou-se primeit"o em mandar para Portu
gal o príncipe D. Pedro, afim de conjurar a melin
elrcsa situação. Mas _no Rio de Janeiro e em todo 

.· o Brazil, os negocias complicavam-se, pois que a 
victcria elo movimento constitucional, a que cedera 
apropria côrte, levavà mais longe as aspirações elos 
bra~ileiros. · ·· 

o 6. D. João VI vacillava entre a volta para 
Lisboa e o estabelecimento definitivo da séde cl_o 
a·oven1o no Rio ele Janeiro. Afinal, seus con~elh_et~os o con~·encêram da preferencia pela pn1~1e1 ra 
mecl ida : a 7 ele Março de 1821, D . João publica ' :a 
um decreto manifestando a sua resolução de partir 
para Portugal, deixando .seu filho D: Pedro ~omo 
regente do rein? do Braztl. Poucos citas depots, os 
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tumultos se déram por occasião de se reunirem os eleitores na Praça do Commercio, para elegerem deputados ás Côrtes de Lisboa, revelaram toda a oTa vidade ela situação em que o angustiado monar~ha ia deixar o Bt:azil. Parece que D. João tinha mais elo que presentimento do que se ia dar: entreo·anclo o o·overno elo novo reino ao filho, r.egres-
b b 

sava ell e proprio para P ortugal conscio de que lhe havia preparado um throno. 
7. De facto, o príncipe D. Pedro tit~ha-'se tornado popular no. Brazi l. Isso lhe foi facil , porque o que . que1·iam os brazileiros, antes de tudo, · era a independencia naquelle momento, e D. Pedro mostrava-se digno e capaz clé realizar essa obra. A sua regencia começou logo a recommenclar-se ·como um governo moderado. justo e progressista. Entretanto. o embaraços que encontrava pareciam -aggTavar-se continuamente. A ct)se financeira que se seguiu á retirada da côrte era pavorosa. O -estado elo espírito publico, cada vez mais inquietador. O maior empecilho, porém, com que lutava o príncipe era o que lhe creavam as prevenções das Côrtes de Lisboa, procurando por todos· os· modos enfraquecer no reino a autoridade elo regente. lVIuitas capitanias, cómo as ela Bahia, ele Pernambuco, elo 1\1aranhão, elo Ceará, etc., chegaram a recusar-se a obedecer ao príncipe, entendendo-se clirectamente com as Côrtes pórtuguezas, e dali recebe~1do ' ordens. , 

8. No meio ele taes clifficulclades. não faltavam agitadores ele todos os matizes. Fundavam-se clubs, sociedades secretas, e appareciam numeros-os fo.liculorios e pamphletos ele propaganda. Os republtcanos procuravam aproveitar-se elas circunc.;tan-. ~ias púa realizar a separação completa elo Brazil, nnplantanclo um systema novo; mas o partido da 
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inde?e1:dencia incondicional inclinava-se a apoÜ"fr 
o pnnc1pe, como sendo_ esse o mei o mai s expedito e 
~eguro de fazer effectJVa a emancipação imme..-l i : ~
ta : Além disso, _pela f lagrante ri valid-ade que se 
creou e1:tre D : P ed ro e a di visão por tugueza r1ue 
guarnecia_ o R 10 de J aneiro. os pr oprios r cpublica
no~s 1~ar~ecram propenso a aceitar a solução ql1e o 
prmcrpe estava offerecenclo. Mais se accentuou a 
sympathia dos brazileiros pelo regente, quando se 
recebe'l.i · ele Lisboa o decreto que decl a ra,·a indepen
dentes do Rio ele J aneiro os governos elas outras 
capitanias ou províncias. 

S~ Na Bahia, o pa r t ido por tuguez foi até ped i ~· 
o restabelecimen to do regimen colonia l : e as Côrtes 
de Li sboa, não só approvaram a clesobecl iencia ela 
Junta provisori a cl aquella capitania á autoridade 
do r·egente, como não trep idaram em mandar para 
a Bahia r efor ços ele tropas para habilitarem a J unta 
a resistir. T odas as medidas impoli ticas das Côrtes 
não faziam mais elo que a ug menta r a g ravidade elo 
m omento, tornando semp1·e mais profunda a.antiga 
animosidade que exi stia entre b razilei ros e pcrtu
guezes. A exacerbação elos animas tocou ao extre
mo quando se teve noticia elo decr eto ele 29 de Se
tembro ( 1821 ) chan1anclo o príncipe. e n1ancla rdo 
organizar n o Rio ele Janeiro uma Junta, como . se 
havia feito nas· outras capitanias. D esde esse m
stai~te a luta estava travada. " 

CAPITU LO LX VIII 

20. O mov z:,.mento da emancipação. -c) Colonias 
portugu.ezas. 

· 1. Os independentes elo Rio ele · ~ anei ro com
prehendêram que tinha _chega?o o momento " .~e 
agir. Trataram Jogo de m1pecltr por todos os m .. t s 

. ' 

• 
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a seu alcance a párticla elo principé regente. Pr(Jmovêram nas capitanias ele Minas, Rio de J anei r.1 e S. Paulo representações a D. Pedro supplicando~ lhe que continuasse na regencia, si não qperia vêr o Brazil ele uma vez para sempre romper os laços que ainda o uniam á nação que tanto o tinha humilhado. No dia 9 ele .Ja neiro ( 1822) o Senado da Camara, seguido ele g rande massa popular, dirig iu-se ao Paço ela c iclacle. onde, recebidos solennemente pelo prÍncipe. apresen tou-lhe OS VOtOS'"'instante'S el os b razil eiros. ao quaes, ao cabo ele alguma he itação. accecleu D. Pedro commoviclo, rompendo a im cora josamente .com as Côrtes portug uezas·. Pócle-se dizer que desde esse dia estava o Br0-zil sepa rado ele Portugal. 
2. O povo que cercava o palacio ent regou-se a um \'erdacleiro clelirio, e durante tres dia.s o rego-ijo publico manifestou-se em toda a cidade por festa s ruidosas. O partido portuguez não poude dissimular a reprovação que lhe merecia a conclucta elo prí ncipe. e o despeito que lhe causavam a·s ·aleg r ias elos brazi leiros. Na noite ele 10. muitos solê:laclos da .D ivisão Auxiliadora. insuflados por portuguezes .commettêram desordens, e atropelaram o pcvo nas ruas. O commanclante ela Divisão, t enente-general J c rge ele A vilez. conhecido pela antipathia que votava aos brazileiros . quiz mesmo <1;ventura r-se a uma r eacção, pondo-se á frente das f orças pcr tug uezas, e promovendo um ·levantamento militar. Chegou elle a tomar posição no ' m o1;ro elo Castello, onde assestou baterias contra a cidade 

' prompto para romper fogo. 
3. l\II~s D. P edro e os chefes indepet1clentes, em tal conJunctura, obraram com toda energia. N 0 c~mpo d e Sant' A nna reuniram-se milicianos da ctclade e dos arredores, emquanto ela Praia V ernie-
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lha vinha artilheria para fazer f rente a Avilez. Ao 
mesmo tempo D . Pedro dirigia uma patriotica ·

1
)ro-

l '""' b "I . c .~maçao ao~ raz1 e1r?s , e :xpeclia emissarios para 
Mmas e ;3. Paulo. Avdez nao se animou a toma r a 
resp?ns~biliclacle ele um combate. A 12 ele Janeiro. 
o pnnc1pe regente in timou-lhe que se rendesse. e 
elle não rec~lcitrou: pediu a capitulaçào. s0b pro
messa ele retJrar-se com todas as :Fo rças ele seu com- · 
mando para P ortt_Igal: o quê el e fact~ fez . pa rtindo 
no clia (15 ele" F evereiro ( 1822) . P or e te tempo 
D. Pedro r econstituia o seu ministerio e já reinava 
como um soberano. · 

4. J osé Boni facio ele A ndrade e S ilva, com o 
seu espirito libera·! e os seus talentos. assumiu logo 
uma posição saliente no governo. e tratou ele con
cretizar a situação no sentido ela inclependencia . 
Tres importantes decretos indicaram pos itivamen
te os intuitos que v ingavam i1o espírito do minis
teria : o primeiro convocando ( a 16 de Fevereiro 
1822 ) um C~nselho ele Procuradores Geraes ele 
toda-s as províncias; o segundo ( ele 21 el o referido 
mez) d eclarando que ordem ou lei alguma das· 
Côrtes de Lisboa seria executada no Brazil sem o 
C?ftln.pra-se elo pr i nci pe regente ; e o terceiro deter
minando ás Juntas Governativas das províncias 
marítimas que não permittissem o desembarque de 
tropas portuguezas em littoral brazileiro ( 17 ele 
Março). 

5. Mas em algtJ1nas p-rovíncias elo norte e na 
ele Minas as coisas 1.1ão corriam bem. Pará, Mara
nhão, Piauhy, Ceará. Alagôas, não reconheciam, a 
autoridade ela regencia, continuando a obedecer as 
Côrtes de Lisboa. Na Bahia lavrava a guerra entre 
os dois partidos. · Na capitania ele. Minas, a orienta
ção elo espírito publico, influenctacla .por alguns 
chefes liberaes, impressionava o governo, fazendo 
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prever successos que poderiam perturbar a obra encaminhada. N aquella terra os patriotas viam com desconfianças o modo como se estavam realizando as aspirações generosas dos brazileiros, e foi necessaria a pr.esença do príncipe regente para serenar os animas, restabelecendo a concordia. D. Pedro f oi r ecebido em toda parte com inclescriptivel enthusiasmo. 
6. As Cõrtes ele Lisboa, ao saberem elo que se passava no Brazil. encheram-se ele inclignaç~o; mas aos esforços que em Portugal se faziam contra os intui tos el o' povo brazileiro respondia o governo do príncipe cem actos e medidas que affirmavam cada vez mais f rancamente a vontade ele uma nação que erguia a sua voz soberana perante o mundo. No dià 13 ele :Maio ( 1822) D. Pedro aceitava o titulo de Def ens01' P e,rpetuo do Brazü, e logo a 3 de Junho con vcca va. a instancias dos povos; uma assembléa geral. constituinte. Que mais faltava? Sem as velleidacles despoticas das Côrtes portuguezas, onde os representantes elo Brazil soffriam até injuriosos ataques, .talvez não se fizesse tão cedo a · inde- . pendencia. _ 

7. Como na ele Minas,. as lutas e dissenções de partidos na capitania ele S. Paulo aconselharam o príncipe a partir para ali, em Agosto ( 14 de 1822). A sua presença fez logo o congraçamento geral dos paulistas. Da capital seguiu D. Pedro até Santos, e de volta, no dia 7 de Setembro de 182~, ao entrar em S. Paulo, recebe, pór um official, diversos despachos ele Lisboa, pelos quaes rompiam as Côrtes abertamente contra a regencia elo Brazil. Ali mesmo, junto ao riacho Ypiranga, D. Pedro leu e releu a corresponclencia, e ao cabo de alguns momentos ele. meditação, commoviclissimo. arranca do chapeu o laço portuguez, e levanta o grito que se 
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tori1ou a pati-iotica e féi.mosa leo·encla claquella ge

ração: lndependenCI:a ou. 11W1'te lb · 

8. O enthusiasmo elos. paulistas tocou ás 
1
.a

1
·a· 

j J 1' . E < < cS 

c o c e 1n_o. "' quando. dois dias depois. D. P edro se· 

poz de viagem, cle .. volta para o Rio ele Janeiro. mar-

. chou con;o un: tnump.11aclor , el es ela pa r t ida até a 

chega:Ia a capita l cl ebarxo ele uma ovação continua. 

No clla 12 ele Outubro seguinte. celebrava-se no 

campo de Sant' A nna a ceremonia ela acclamação 

do prirnipe com o imperador constitwional do Bra

zil. O primeiro, ou um elos primeiro acto elo ioven 

nionarcha f oi dirigir uma proclamação ao l; razi

leiros pedindo-lh es união e f irmeza. e um m anife -

to ao g overno portug uez. no qual faz ia sent ir. com 

o desejo de continuar a antiga a mizade no ca o em 

que fosse respeitado o :facto que se con ummá ra , 

o proposito de declara r aos por tuguczes a mais 

vi olenta guerra. si nã o fossem reti rada dent ro de 

quatro mezes as tropas que as Côrtes a inda con

servavam em alguns pontos elo Brazil. 

9. l\1as passou-se o prazo assig naclo. e as f or

ças portuguezas continuavam a occupar o P a rá. o 

l\tlaranhão e a Bahia; e o g overno imperial teve de 

concentrar os seus esfor~os no empenho de as ex

pulsar·. Expediu-se para o norte uma divisão ás 

ordens elo general Labatut, e logo depois uma es

quadrilha sob o commando do almirante Cochrane. 

Apesar elos soccorros que lhe vieram ele P ortugal, 

teve o o·eneral Macieira de abandonar a Bahia (a 2 

ele Julho de 1823) e logo depois cahia1_11 · .o Pará e 

o l\tlaranhão em poder das forças braz1letras, ren

den~lo-se em seguida ou dissolvenclo-s~ .algumas 

partidas dispersas de portuguezes que ameia h~

viam ficado no norte. Em 1824 estava o Braztl 

completamente livre, e c·onstituido em nação so

berana. 
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SYNTHESE DOS GAPITULOS DA TERGEIRA PARTE 

XLV. - 1. Situação gcrnl da Amcricn. - No3 fins do seculo 
XVIII a A m crica, cujo t er r ito rio dividia -se entre n H espan.ha, a In
g-laterra c P o1·tuJO:al, contava uma pop~:.l açiio de cer ca de 35 milhões . 
A lavoura c a criação de animacs deSenvolviam-se, m as n industria prin
cipal era a da mineraçüo . Eram inca lculaveis os thesouros s·em ettidos 
pnra a.. Europa . 

.) 
XLVI. - 2. Situação geral da Amcrica. - D esde p rincipio ~o i 

muito di verso o sys tenw co:onià l da Inglate rra do 3ystcm a :;>ratica<.lo 
pc l:l H cspanhn c Portug,!l . Os colon os ing lczes, de chegada. · i al'J! cc 
faze ndo proprietarios : c g-overnando-se por s i m esm os, eram inai~ 1ivres 
na Amel'ica do que na ln;::late lTa . O traba lho e a liberdade foram 
o3 dois g r;lndes fundame ntos do admiravel progresso das co1onias 
britannicas. 

XLVII. - 3. Situação geral da Amcrica. - Para as colonias 
hcspanholns Q portugue'zas, ao contrario. trasladava-s e. ainda aggra
vado, o ,dcspotisn10 re inante na península. Os aventure iros não traziam 
família: c isso deu Jogar ao üb;,stardnm ento de numeroJas gerações. 
Na parte occidcnta l do Sul-Amcrica hot:vc commixt.áo de raçâs, .e na 
parte orienta l houve as similação pela conquis ta exclus iva . Os abori
gc nas, e ntretanto, exerceram influencia mais ou n1enos )>rofundn ~m 
toda parte. Os males cla America latina fôram princ ipa lmente a 1·iqueza 
do s ub-s olo ·~ o rcgimen colonial . 

XLVIII. - O rcrrimcn colonial. - O ;·egimen colonia l, ;>Osto '' m 
pratica pe los governo3 hespat;thol e portuguez. foi o mais iniquo e 
vexatorio que se pó de imaginar. Toda sorte de especulações e abusos 
esmngavam os jndigenas e os colonos . A consequencia .foi logo a rivali
dade entre o3 povos das colonias c os repres enta ntes das metropolis. 

XLIX. - I. O mc,·imcnto da emancipação. Colonias inglezas . 
Os colonos ing]ezEs , que estavan1 acostumados n go_vernnr-s e e a gosnr 
de. todos os seus di reitos, ins urg iram Ge em 177-1, qr.ando o governo de 
Londres pre t endeu cercear-lhos a lg uns desses direitos. \Vnshing ton, no
meado general em chefe dos insurgentes, vence os ing lezes em diversos 
combates , c em 1776 o Congresso de Philadelphia promulga a famosa 
Declaração de· Direitos . Ao m esmo tempo alguns patriotas da Europa 
vêm a uxi liar os n orte-amer icanos; c a · capitulação d e Cornwallis (1781) 
çstnbe lcce a indepcndericia dos E stados Unidos da Ame rica. 

L . - 2. O movintcnto da emancipação. a) Colonias hespnnholns. 
- A r evolução nas colonias hcspanholas foi longamente preparada pelos 
nbusos do regin1cn colonial, e Qunst nin-:.ul t.c"\ncamcnt.! ~xplodiu ·~m todaS 
us v ice-renl'e zns. Em Nova-Grnnnda a insurrelçao começou definitiva
mcnt<>- em 1809 por um levante em Quito; c Em 1810 era j á deposto c 
preso ·o vice rei, e convocado um Congresso ' em Bogotú. As discordins 
entre os chef es iam dando como resr.ltado a derro ta dos insurgentes, 
quando Bolivar e ntra em campanha ú frente de uma iegiiio. 
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LI: - 3. O movimento dn emancipação. b) Colonias hcspanholns. 

DepoiS de occ~par a capital de Ven ezue la , é Bolivar obrigado n 

abandonai-a · refugmndo-se em Carthagena, de onde, a o ca bo de qu:ltt·o 

mezes de: uma resistencia heroica, re ti ra--se )Jara a Jamaica . Os rcnlis t..'lq 

marcham sobre Bogotú, onde e ntmm commcttendo h orrores . Entre , ; 

victimns da ferocidade dos realis tas contn·se a digna e altiva hcroina 
Sala varrida, fuzilada em 18 17 . 

LI!. - 4. O movimento da emancipaçtio. <:) Colonias h espanholas . 

- Boliva r 5ai de Jama ica , c ú ft·e nte de 300 pa t r iota s desemba r ca no 

contincrtte; m as r e trocede p ara n ão cahi r em p oder dos r eal is t a s . U m 

g rupo de 700 volunta rios , poré m , r es olve in terna r -s e. e apodera-se de 

Barcelona , onde B oliva r se lhes i r;c orpora . Tom a B olivar a importa nte 

praça de A.ngo3tura, o rg an iza uma J unt.."\, e convoca um Cong resso dt 
toda a vice- realeza . Emq ua nto o Co ng r esso íunccion a, p roteg ido por 

uma esquad':·ilha, va i P aez ·atnca r a c idade de Caracas , c Boliva r marcha 

s obre B ogotá , o nde entra em Agos to ( 18 19). 

LIII. - 5. O movimento da cmanc.ipnção. d ) Colonias hcspanholns. 

- A H espanha, fatigada . m os tra. <>c disposta a f a zer concessões; m as 

o.s patriot..."l.s declaram que s ó s e sa tis fazem com n indcpe nde nc ia abso· 

luta . . D ep o is de t:.ma t r eg u a , r ecom eça m , em 1821, as h os t ilidades . E 

então, fô rnm os in s urg entes de vi~toria em victoria, 

r ealis t as de Puerto-Cabe llo, u ltimo r educto do poder io 
até expul sa r os 

hesp a nhol ali ; 

ficando a ss im a ssegurada a ind~pendenc in de Nova-Grana da. o nde a 

r~voluçiio f o i mais trem enda do que <>m part e a'lg uma . 

LIV. - G. O movimento da emanciJ>nçãÓ. ., ) Coloni..'ls hcspnnholas. 

- Na yice-reale za de Buen os-Aires , a revolução com eçou " m 1809, 

quando. cheg ou o vice -re i Cis ncros para s ubs titu ir a Liniers : N o a nno 

seguint2, era depos to o v ice-re i, e nom eada uma J untn provisoria . O ~o· 

vcrnado r de Có rdoba não r econhece a J t:. n ta, e -os ta m anda con t ra clle 

1. 500 homens , que o obrigam a fug ir . D e Córdoba des ta ca-se uma co

! um na para o Alto-Perú. Belg rano, querendo s ubmette r o Par aguai, é 

r echassado . A provinda da Banda Orie nta l com eça a ;·eacçüo contra 

a .Junta de Buenos-Aires. 

LV. - 7. O movimento da emancipação. f) Colonins' hcspanholn3. 

- In o g overno de Buenos -Aires reprimindo des ordens em v:trio3 pon

tos, qua ndo teve n ecessida de de expedir f o;·çns contra ~ealistas do Alto · 

Perú. Belg rnno, depois de nlgum'lS vic torias , .:; obrigado a r ecuar. pe r

dendo de ·uma vez o s eu valimento como homem Je 6 Uerrn . Cnnc~n

tt·nndo o uoder nas · mãos de 11m ·Jircctor, ~rntnm os indepenJ~nt'!S •Jc 

submctter Montevidéo . San Mnrtin é nomeado g e neral ..:?m ch~fc, e Bro,·~· n 
almirante da esquadrilha dos p a triotas . Em 1816 •,;;tava a 1·evoluç:io 

complctnment~ victoriosa . A 9 de ,Jl~ lho dess e anno, •) ~on~,t"re:; ::;o tle 

Tucumnn proclamava a indep e11de ncin da Republica Arg enbino . 

LVI. _ s. 0 movimento •In cmancipaçiio. ::-) Colonias hcspnnholas. 

_ A unica provincia da vice-L·ealezn de Buenos"-Aires onde não tinhn 

tido écho a revolução ern a do Paraguai; m as quando B clgrano capitulá m 

em Taquary, tinha deixado a ucnlcntc da .insurreição no animo dos 

proprios officines do . governador. Chegando a Assumpção, depõem o.s 

officia'es 0 g overnador e organizam uma ,Junta . A 20 de .Julho de .181.1 , 

0 
Congresso de Assumpção declara a independenciu do Puragunt . . -

Niio obs tante as dissen ções' que • e davam continuamente e~trc os chefes, 

'" justo dizer-s e qt:e 06 heróes ria independencia dn Amcl'tcn hespanholn 

lutavam pela grande causa nem conhecerem fronteiras . 



·i 

317 

LVII. - 9. O movimento da emancipação. h) Colonias hespanholas; 

No Chile, em 1810 o governador Carrasco foi forçado a resignar o 
cargo, f ormando-.;e uma Junta pruvisoria . Uma 'sedição ' militar preten
deu rcagii·, m as inutilmente . Como os conservadores quizessem dominar 
a s ituaçüo c frustrar os planos de independencia immediata, revoltam-se 

o.; exa ltados . c Carrcra assume a dictadura. O vice-rei do Perú socc~rre 
os r ea listas . c Cancra é deposto. Ante o inimigo commum, congraçam-se 
os di versos grupos insurgentes, mas são derrotados em Rancagua, e 
muitos cm ig1·am pura 11.cndoza . · 

L VIl I. - 1 O. O movimento da emancipação. i) Colonias hespa
nholas. - E m fins de 1816, o general San Martin, a uxiliado por muitos 
dos patriotas chilenos, transpõe n cordilheira, e a 13 de Fevereiro do 
anno scgui~te entra em Santiago . O'Higgins é investido do mando ~~:·
pr emo . Os r ealis tas, tendo se reorganizado, marcham sobre a capital c 
des troça m, a pouca dis tancin de Santiago, e de surpresa, a'iot forças de 
Sa n Martin c O ' Higg ins ; mas um grupo de ard!!ntcs patriotas organizam 
um bnta lh ão de voluntnrios da marte, e em poucas horas reanimam-se 
os ins urrectos . A 5 de Abril (1818) não os realistas derrotados na ba
ta lh :t de Ma ipo, cuja victoria foi decisiva pa ra a independencüi do Chile. 
- Trata San Martin em ,;cguida de organizar a expedição com que vai 
invnd ir o Pcrú. 

LIX. - I I. O movimeiJto da emancipação. j) Colonias hespa.: 
nholas . - D esde 1813 tinha havido manifestações revolucionarias no 
P e rú , mas acmprc abafadas. Em Setembro de 1820 chega San Martin 
ao P crú, e ·s ubleva todas a s províncias e districtos 'do• Norte. A 12 <1e 
Julho (182 1) e ntra San Martin na capital peruana, e .é acclamado Pro
t ector . O v ice-re i concentra suas forças em Cuzco, e inflige algumas 
derrota s aos ins urrectos . E~ Jt:lho do anno seguinte, r;cm preoccupar-se 
com as con1plicaçõcs do mon1ento, vai San Martin a Gunyaquil, c con .. 
fcrencia com Bolivar. Voltando dali desgostoso, renuncia o :>Ode; 
perante o Congresso de L ima, c retira-se do Perú. 

'LX. - 12. O movimento ela emancipação. k) Colonias hcspa
nholas. - Com a retirado de San Martin, os hespanhoes 1·eanimam-se c 

· retomam a capital. O vice-rei reune um exercito de 20.000 homens, e 
n s ituação é gr~viss ima para os independentes. Neste tnonlento, Bolivar 
c Sucre vê tn soccorrer os peruanos , e com a chegada · dos g loriosos 
heróes mudn a sC'rte das armas , tornando.c:;c favornvel nos ins urgentes. 
Nu celehtc batalha de Ayucucho são vencidos os realistas c assegurado 
para Gcntprc a independcncia do P er(t. 

LXI. - 13. O movimento da cmoncipaçlio. I) Colonios hcspu
nholas. - No l\'icx ico , a revolução \·ebcntou definitivamente ·em 1810 . 
O padre Hidalgo, curll de Dolore::; , ú frente de 50.000 h omens derrota 
05 hespanhoes en1 alg u.ns · combate:.:;, 1ua.s recusa-se a at.:'lcãr a capital. 
En1 Gundalnjára, onde organiza um governo, chega a ter sob Gt.3.:1 or
dens um exercito de . 100.000 homens, na maioria indigcrias . Mas n ão 
se:'do homem de guerra c dirig indo forças s em disciplina ·~ ~na] arma
das, foi logo vencido. preso e fu zilado (1811). Ficaram em armas, porém, 
'llUito; bandos de guerrilheiros , entre os quaes o do padre :Morelos, 

• LXII. - 14 . O movimcn•.o da emancipação. m) Colonios hespa
nhoins . - O exercito insurgente, concentrado nas alturas de Ch~lpan
ciugo, pt:otege ·o funcc ionnn1cn to do Congresso. Es.te proclama a inde
pe ndcncin,. c I\torelos é non1cado gcneralissimo. Em nlarcha sobre Valla· 
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dolid, é Morelos . derrot,ado pelos r ealistas, c afinal cai prisioneiro e é 

fuzilado . Em princiJ,>ios de 1817, Min::i . invade 0 M exico á frente de 

uma · legião; mas cai tambem logo em pod er dos reaÚstas c é fu zilado . 

Dos caudilhos, é 9uerrero o unico que ainda esU.í em campanha . 

LXIII. - 15. O moviml'Tlto dn cmancipaçiio. n ) Colonias hcspa

nholas. - Afinal, niio foi o espiri t c -nm cr icano q ue f ez a indcpcndencia 

do Mexico. · Por um capricho do des tino, qt:.ando na H cspanha 1-cbcntou 

n revolução liberal de 1820, a s classes privi legiadas do Mcx ico Jc va nta·

ram-se, e !izeran1 causn com os i!.Ge pendentes . Iturbide, n·.mndado contra 
os republicanos de Gue i'l'ei·o, celebra com Qstc 0 celebre P acto de }guala 

ou Pacto das tres garantias, c log o depois um convenio com Q'))onoiú, 

novo v ice -rei que não chegou a t.mnar posse do cnrg o .. Triumphnnte , 

volta Iturbide para o 1\'lexico, c ass ume o m a ndo s uprem o . A côrtc de 

Madrid não approva o con vcnio O'D onojú e o Cong resso mcxicnno, 

ratificand<1 1 a acclamação das ti·o;>as, e lege imperador a llurb idc . 

LXIV. - 16. O movimento dn emanc ipação. o) Colcnias h csl>n

nholas. - Em Guatimala t>1mb2m os hespallh ocs res is tiram a idéas de 

indcpendcncia : n1as qu:tndo 3onbcram. do que occorr ia n o 1Vlexico, adhcri

ram ·a lturbide e declnraram n capitnniu incorporada ao lVlexico . E com o 

os rePublicanos s e agitassem , Iturbidc tna ndn Filis ola invad ir Guntimala. 

com 6 . 000 homen s . Mas o prop rio F ilisola, Gabcndo da coroaçiio de 

Iturbide, convoca um Con g r esso, e est e , a 1 de Julho de 1823, d eclara 

a inde pc ndencia das Prov íncias-Un idas do Centre> Ame rica. - Cuba. a 

mais importante das Antilhas , ti n ha s e tornado o r ef ugio de todos os 
' realis tas emigrados· ·de outros pontos . Em 1823 começaram ali 

a s m a nifestaçõt'S do es pírito revolucion ario e as a utoridades .f oram tor

nando a oppressiio colonial cada vez n1ais insupportavel . Em ! SGS t·e

benta em Y ara uma insurre ição que durou dez annos ·. , Não dem orou. 

porérn, que de n ovo se levant..~ssem os cuba nos em 1893, e agora, ;>ara 

!llcançarcm a victoria do ~:e~,;.- Ideal (1902) . 

LXV. - 17. O movimento da emancipação. O Raiti. - Em 17 91 

insurgem-se os negros do H a iti, prc tcgidos pela H espanha e pela Ing la

terra . Mas Toussaint-Louverture comprch~~deu .Jogo que os alliados 

lhes davam um f a lso â!:'oio, c voltou s e para os J:rancezes . Então alliava

se á H cspanha a França, c Touszaint revolta-se contra uma multidã o 

de inimigos de sua patria. Livre d os ing lezes , combate os hcspnnhóes; 

e quando Napoleão tenta rcsmurar o rcgimen colonial, T oussaint pro

tes ta, C · declara a emancipação rla ' ilha. A Fra nça, a · H cspa nha e n 

Hollanda esmagam 0 exercito libertador, e afinal, Toussaint, victima de 

traição, é pres o c enviado para França , onde mOL-rl". D essalines, porém, 

toma · 0 conimando dos patriotas, e ~m 1808 os dominicanos insurgem-se, 

cons tituindo-se então a R epublica do Haiti. . 

LXVI. _ 18. 0 movimento da ·• emancipnçiio. n) Colonins i>ortu

guezns. _c. No Brazil o primcirÓ movimento libertador abortou em 

Minas, em 1789 scnd'o e,:,forcado o mais ardente dos propagandistas -

TJ·rad' nntcs. Em . 1807, acossada pelos êxercitos de Napoleão, 
o gl_orioso ~ 
traslada-s e n .côrte portugueza ))ara o Rio de .Janeiro. Comquanto :nc-

lhornssem um pouco ns condiçõ2 s da .. colonin, foram recrudescendo ns 

antigas animosidades entre bras ileiros c portuguezcs · 
b) Colonins pÕrtu-

LXVII. - 19. O movim-:>nto da cmnncipaçiio. 
rebenta uma r evolução republicana -om Pernambuco; 

··u quatro províncias do norte, · ;:oi 1\finnl 
guczns. - Em 1817 
mas . circunsçripta n umas . tres 
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· dominada . A revolução de 1820 em Portugal obriga D . João VI a re

tirar .se do Drnzil. deixando seu filho D. Pedro co~ o regente do reino. 
D . P edro inspirou sympathias ao3 brasileiros, e :;uspeitosas do futuro, as 

Côrtes de Lis boa chamaram o prir:cipe . 

LXVIII. - 20. O movimento da emancipação. c) Colonias portu

g uczas. - D. P edro, n ins tancias. dos povos, não obedeceu ao decreto 

das Côrtes . As tropas portuguczas quiz.eram reag ir, 1nas foram obriga

das n .cmbal'~nr para a Europa . J osé Bonifacio, entrando para o minis

t e ria , encaminhou as coisa s no sentido da indepcndencia . Apparecem 

dissensões em ~I i nas c em S . Paul_p, mas D . P edro com a sua presença 

r cstal>c lcce a concnrdin; e achava-se e llc nes ta ultima província, quando 

I'Ccebeu des pachos de Lisboa que o levaram a proclamar incontine;ti n 

indepcndcnci~, n 7 de Se tembro de 1822 . 

-:. 
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QUARTA PARTE 

CAPITULO LXIX 

1. Estados-Unidos da America do N arte 

1. Feita a inelepenelencia, ia começar <iJara os 
povos americanos a enorme tarefa ele realizarem a 
sua organização politica: tarefa ingente, por cer t .. ·, 
qde lhes devia custar talvez maiores sacrifícios do 
que a obra elà emancipação. O regimen coloniaL 
num longo periodo de trez·entos annos, havia dei
xado os povos elo continente numa situação exce
pcional: ele sorte que os mesmos males que determi
naram o movimento libertador tinham ele actuai· 
mais tarde, como causas de resistencia e ele pertur
bações, sobre o perioelo subsequente, da organiza
ção elas nacionalidades. - Entre os diversos povos 
do Novo-Mundo, já fizemos sentir como os anglo
él11lericanos se encori.travam em condições riluito 
diversas relativamente aos ele raça latina : elles fi
zeram a sua inelependencia' como um individuo que 
chega á sua maiori~lacle civil e emancipa-se, já en
caminhado na viela autonoma, e recebendo o seu 
patrimonio ; ao passo que com os ibero-americanos 
se deu exactamente ó contrario, como teremos de 
ver nas lições subsequentes. 

2 .. Assegurada a indepenclencia elo Norte
Am~ri;a, é .a

1 
nobre figura de Washington que 

contmua a ces~acar~se, como guia elo seu povo; e 
creador da nac~onaltcl~cle nascente. N acla mais as
sombroso e mats achmravel nos apresenta a histo-

HisTORIA DA AMERICA 
22 
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ria humana, elo que o apparecimento desse homem 
que ele um instante para outro se revela como un~ 
predes_tinaclo, ainda na vespera simpl es camponio, 
e. no cba ela luta a exa_lça r-se á culminancia ela g lo·
r~, ,_,como um elos ma1ores chefes ele ·povo. ·Em 
1181, o congresso constituinte de Philadelphia tra
t~va de elaborar a Constituição da Republica. A 
f1~·m_eza, o bom senso. o espíri to ele justiça e o pa
tnotismo ele \ i\Tashington f izeram- e imprimir em 
toda essa obra. O regimen feclera ti\·o era o que 
se impl-)nha como o ma is de accôrclo com a índole 
e com os costumes claquelle povo. fo rmado ele nu
merc.sas colonias que t inham já o · habito ele se 
administrarem por si mesmas·. O t raba lho elo"' le
gislador es consist iu em achar uma · f ormula que 
clésse o poder federal como r esultante elos gover
nos elos Estados, já const ituídos ; elo mesmo modo 
que estes por sua vez não erai11 sinão a synthese 
dos governos locaes. 

3. A Constituição ele 17 ele Setembro ele 1787 
foi promulgada, portanto, como um pacto ele todos 
os Estados, unidos para o bem commum pelos la
ços federativos. Des cJ!ahi se começa a admirar a 
felicidade com que aquelle povo se poucle constituir 
em grande nação, sem ter que enfr·entar com os 
embaraços que per.turbàram a acção organizadora 
em toda a America latina. Fôram os Estados que 
formaram ali a unidade nacional: o contrario do 
que se fez nos outros paizes elo cont inente, ?nele o 
governo central tinha primeiro ele consohclar-se 
para depois organizar os Estacl?~' e estes a .. seu 
turno ·as administrações mun1c1paes. - Tmh~ . 
~Tashington, pois, presidido a ~onf.ecção ela l~t 
fundamental; e como si os destinos de sua patna 
lhe conferissem o encargo ele completar a grande 
obra encetada, cêrca ele um anno depois. em 1788, 
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era elle incumbido ele executar, como presidente ~lc-. 
Republica, a Constituição que ell e proprio as
signá ra como presidente cb Congresso. Em N ew
York, a 30 ele Abril elo referido anno, assumia elle 
o seu novo posto. 

4. 'vVassington cercou-se elos homens ma is 
eminentes em quem a Republica podia confiar; 
conteve os par tido que se formavam; reprimiu com 
mão forte algumas agitações provocadas pelo im
posto sobre bebidas, recentemente decretado ;~ sub
metteu mui tas tribus indígenas elas fl orestas de 
!oeste. fazendo rechassar para o norte as mais h os
t is e encarniçadas. O principal empenho de 'vVas
hington foi sempre torna r bem ni tida a índole elo 
regimen federativo. Mesmo .antes ele organizada a 
U nião, escrev ia elle aos governadores dos diver
sos Estados. expondo-lhes, com simplicidade e 
franqueza, os principias que em seguida foram 
consignados na lei basica. e elos quaes, dizia, fica
va clepenclenclo a prosperidade e talvez a propria 
existenc\a ela Republica. Durante a sua adminis
tração, os partidos democrata e federa:lista se e~
trema vam no Congresso, e em alguns Estados iam
se agitando com paixão: e elle teve que acceclet· 
aos votos e ás instancias ele seus concidadãos acei
tando o poder por mais quatro annos. Que cliffe
rença entre a abnegação e magnanimidade deste 
homem e os processos triumphantes elos Napo
leões e ele todos os caricatos imitadores que ·na 
anarch.ia elo período organico tiveram em alo·uns 
pontos ela Ameriça os heróes elo 18 bruma1~0 e 
elo 2 ele D ezembro. 

5. Os chefes ele ambos os partidos insistem 
~ara que el~e contit:ue, na ~hJ·ase ele um escri'ptor, 

a. defende~ os not te-amencanos contra elles pro
pnos, clepots ele os haver defendido contra os ini-

' 

• 
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migos externos", e em 1793 foi · \ iVashinoton 
reeleito chefe da nação por utúnimidacle. O ~11o
mento era en:baraçoso. A Europa, colligada con-
tra a Repubhca Franceza, extendia quasi a. todo 
o mundo os ef_fe~tos do tremendo conflicto em que 
as velhas. trachçoes se encontravam com o espírito 
novo sahtdo da Revolução. Washington se viu 
entre os sentimentos geraes do povo americano, 
infensos aos inglezes, e as solicitações e exigen
cias ~lo ministro f rancez; mas por tou- e com tanta 
gravidade _e~pers·picacia que conseguiu manter a 
paz com todas as nações implicadas na guerra te
merosa que assolou a Europa. No interior a sua 
política foi tão sabia, no meio dos ·embaraços ·que. 
em um dos Estados principalmente, a Pennsylva
nia, creou o partido democrata, que ao terminar 
o seu segundo quatriennio, os chefes elas duas par- · 
cialidacles ele novo lhe pediram que continuasse 
no governo. lVIas desta vez elle recusou-se perem
ptoriamente a accecler aos votos elos seus compa
t_riotas, allegando que isso era contrario á indole 
do systema republicano; e a 4 ele Março ele 1797 
deu por finda a sua missão política, retirando-se 

. para as suas propriedades na Virgínia. Nessa 
occasião. recebeu do povo americano as manifesta
ções mais commoventes de gratidão e de respeito. 

6. Succedeu a Washington um elos mais di
o-nos vultos que tinham f.eito a independencia e 
~rganizado a Republica, o velho J ohn .t:dams; _o 
qual já havia sido vice-presidente nos dms quatn
ennios anterio res ( 1789- 1797). Os clemocrat~s 

· · - Ad e se 'tt)rovet-fiz·eram v1va oppos1çao a ams, < 

taram contra eHe do descontentament? que prody
zirarn alguns novos impostos que foi. necessatto 
crear. ·A Republica -esteve :ambem no nsco ~le t;~~:i~ 
collisão com a Fran5a, pt ovocada pelos desa . 



- 325 -

mentos ela política cl~ Directorio. Aclams se dispoz 

altivamente a sustentar os direitos e os brios do 

povo americano. Ainda uma vez o glorioso W as

hington se ergueu do seu retiro, imperterrito, como 

si f osse apropria alma elo seu povo, uma especie de 

num e tutelar ela nacionalidade; e nomeado gene

ralíssimo elo exercito, cleclaroq que emquanto vi

vesse estaria ao lado ele sua patt·ia. Infeliz mente, no 

anno seguinte (a 14 ele Dezembro ele 1799) elle 

fallecia, a inda em pleno vigor physico, ~pes~r ·dos 

67 annos de idade. A sua morte foi considerada 

como uma calamidade para a nação. O Congresso 

decretou luto publico por 30 dias. Resolveu tam

hem que se désse o nome de Washington á capital. 

ela U nião, e que ali se levantasse um monumento 

á memoria do immortal patriota. Não foi só na sua 

patria que teve elle homenagens. Na França, já 

desfeitos os perigos de rompimento, o governo 

ordenou que durante 10 dias trouxessem as ban- . 

cleiras da Republica um .laço de crepe, e na igreja 

dos Invalidos celebraram-se pomposas exequias, 

fazendo o marquez de Fontanes o elogio funebre 

do grande morto. 

7. A John Adams succecleu em 1801 um dos 

mas nota v eis collaboraclores de \i\T ashington na 

obra ela organização nacional, Thomas Jefferson. 

Conspícuo advogado e pensador , ti.nha exercido 

em Paris o cargo ele ministro, e et·a um grande 

admirador da França. "Todo homem tem duas pa

trias, dizia Jefferson: a sua e a França:" De Paris 

foi elle chamado .por \ iVashington, logo que este 

assumiu o poder: e como secretario de Estado 

prestou serviços relevantes á União. E 1:a vice

pres~dent~ da Republica., quando foi elevado á 

pres1denc1a _em 1801, sendo reeleito em 1805. Em 

1803 negocwu com 6 governo ela França a com-
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pra ela Luisiana por 80 milhões ele francos. Cui
dou so~icit~mente de r econhecer e explorar 0 vas
to terntono ele loeste até o Pacif ico. F o i durante 
a sua presiclencia que F ul ton, em 1807. fez nave
ga:· s~bre o Huclson. entre New-York e Albany, 0 pnme1ro barco a vapor , o Clennont fac to ele im
portancia capital para a civilização' moderna. 

8. Em 1809 subiu ao poder J ames l\!Iaclison 
e ~oi 1:eeleito em 1813. Durante o seu ult imo qua~ 
tnenn~o chegaram a ser tão graves a complica
ções a que deram lugar abusos commett iclos por 
inglezes conltra navios nonte-americanos, que a 
guerra teve ele ser declarada. Os ing lezes elo Ca
nadá invadiram o Estado elo M ichigan: mas f ô
ram logo expulsos ao mesmo tempo que a es
quadra derrotava as fo rças navaes da Inglaterra 
nos lagos Erié e Champlain. Em 1814, porém. os 
I ng lezes a j)ocleram-se ele \ 1\1 as h i ngton e i ncen
d eiam o Capitolio. R echassaclos ele Baltimore e ele 
outros pontos, batidos em Nova-Orleans e em di
versos encontros navaes, dispuzeram-se os ingle
zes a fazer a paz, em 1814. A Madison succedeu 
em 1817 outro veterano ela indepenclencia, James 
lVl;onroe ; o qual tinha sido secretario da guerra 
durante o conflicto com a Gran-Bretanha. Mon
roe adquiriu a Florida, foi reeleito .em .1821, e 
numa celebre mensagem formulou a conh~cida 
doutrina que tem o seu nome. . 

9. A Monroe seguiu-se, em 1825, J. Qumcy
Adams. filho elo 2° presidente. O governo .ele Quinc);-;-Adams só teve . ele n:otavel a insistencia 
com que advogou a abolição ela escr~vatura. Em 
1829 foi eleito Anclrew Jackson, reeleito em _183~. Durante a presiclencia de J ackson, esteve 11111111-
nente um rompime1~to com a FranJa· Seguem-se 
as presiclencias de van Buren (18J7-1841) e ele 
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John Tyler ( 1841-1844) em cujo período nada 

occorreu ele notavel. Em 1845 fo i eleito James

Knox Polk. Logo no ~umo seguinte, o lviexico 

decla ra guerra aos Estados U nidos, por causa ela 

annexaçâo elo T exas: Os norte-am ericanos ata

cam o Mexico pelo norte e por mar. Scott apode

ra-se ele São J cão ele U lloa, e marcha sobre a ca- · 

pita! mexicana, onde entra vietorioso, em 1847. 

A paz f irmou-se em Guaclalupe, em 1848. e pelo 

t ratado cedeu o Mexico aos Estados 'Unidos, 

além elo 'Texas, a Califo rnia e o Novo-Mexico. - . 

E m 1849 vai ao poder F illmore, e a União conti

núa .a ser augmentacla ele novos Estados. Fran

klin Pierce ( 1853-1 857) estabelece tratados ele 

commercio com o Japão e toma importancia 

crescente a zona .occiclental elo já vastíssimo ter.ri

torio ela Republica. 

CAPITULO· LXX 

2. Estados-Unidos da A mreica do N arte. 

guerra de secessão. 

1. U m g rande problema - o ela abolição elo 

estado servil - vinha desde itlgum tempo ·ágitan

clo os espíritos em toda a União. Já .nos primeiros 

annos elo seculo passado, elle dividia, po1: uma 

ri validade cada vez mais profunda, os Estados 

elo Norte, enriquecidos pelo commercio, dos Esta

elos do Sul , cujos interesses capitaes se fundavan~ 

sobretudo no trabalho agrícola . . O que mais con-

. ~o~-reu para lançar-se definitivamente a questão 

±oi o empenho .com que os senhores el o Sul tra

taram cl~ _combater a restricção territorial que os 

negrophthos do Norte pretendiam impô r · 
. . -o que · 

por certo sena desorgamzar completamente 
0 

re-
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gimen servil , operando de facto a abol ição. Mas 
os esclavagistas conseg uiram no Missuri fazer 
decretar em favor dos senhores o direito de ex
traclicção elos escravos foragidos. e desde es e 
mon"ento a propaganda abolicionista foi recru
des_cendo) e gerando aniri1osidacles que em breve 
tenam desenlace na g uerra civil. D epc is de Ouin
cy-Aclams (em 1825) teve J ames Bucl.;nan 
( 1857-1861) a coragem ele indicar francamente 
ao estutlo e solicitude . elo Cong re so a PTande 
questão. Durante a presiclencia de Buchanan. 
chegou ella ao seu perioclo agudo. A revolta mai 
·Jograda de J ohn B rovvn indicou logo que não res
tava mais esperança ele solução pacifica. 

2. Em 1860 afinal , a Carolina separa-se da 
União, e o seu exemplo f oi seguido pelos outros 
·Estados elo Sul. Em Fevereiro do anno seguinte, 
estabelecem os separatistas em Montgomery 
( Aléibama) o governo · dos Estados Confederados 
da America) sendo nomeado presidente J effer
son Davis. Em fins de 1860 ( a 9 ele Novembro) 
tinha sido eleito presidente ela União Abraham 
Lincoln, e fôra esta escolha o signal de alarme 
pa.ra os esclavagistas. Ao assumir o governo, em 
4 de Março de 1861 (um mez exactamente depois 
da rebellião do S.ul) comprehencleu Lincoln a 
O"raviclacle formiclavel elos embaraços com que ia b - .. enfrentar. "Elle achou - lê-se numa not1c1a 
biographica do gránde patriota americano 
o thesouro vasio, trahiclcres por toda parte. · a~ 
Camaras do Congresso divididas, a opinião pu
blica hesitante ; e no meio ele taes clifficuldaclcs. 
via-se sem exercito. Não obstante, declarou re
solutamente a sua intenção de prová po.r fados os _ 
meios, mesmo pela ·f orça. ao restabel.ecJmento ela 
União'-'. "Cumprindo o seu dever, Lmcoln soube 
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tornar-se o braço, a cabeça, a alma de um grande 

povo." 
3. Os separaclistas romaram logo a offensiva, 

atacando Charlestown e apoderando-se do forte 

S umter (a 12 ele Abril ele 1861). Em tão penosa 

conjunctura, o Congresso federal confiou ao pre

sidente todos os poderes, suspendendo-se até o 

habeas-corjms. Lincoln cercou-se eles homens mais 

dignos e mais capazes de auxilia]<). sem distincção 
• 

ele partidos; e a sua nobreza foi ao ponto de dar 

liberdade a uns commissarios elo Sul que tinham 

sido aprisionados em um navio inglez. Calmo e 

inflex ível. sem preoccupar-se demais com investi

das improfícuas dos separadistas, tratou elle de 

preparar-se com activiclacle para a luta. Em fins 

ele 1861 tinha o governo federal alistados 600.000 

hcmens, e logo depois vota v a o Congresso a lei ela 

conscripçãa.. Em 1862. o Norte chamava ás armas 

para mais ele 2.000.000 ele homens. Em pouco tem

po montaram-se cêrca ·de 600 navios armados em 

guerra, com uma tripulação ele 70.000 marinhei. 

r os. 
4. Depois destes preparativos entrou por sua 

vez em campanha. tcmat~clo a off.ensiva. o governo 

federal. Emquanto nos campos ele batalha os dois 

partidos se batiam, fl.Ctiva-se a propaganda da abo

lição nos centros populosos de todo o N arte . Os 

philanthrovos, com afan e enthusiasmo dig nos elas 

grandes c9-usas, iam resgatando, por meio de. in

clemnizações, grande nume·ro ele escravos. Em J a

neiro ele 1862, já se tinha feito assim a redempção 

elo clistri"cto federa.!. Em seguida. declara-se · a -fi

xação territorial elos escravos, e a 22 de Setembro 

d_? referido anno, proclama Lincoln a emancipa

çao. ccmpleta ela raça .. e ~o mesmo tempo fran

queta aos negros as ftletras elo exercito. Os 
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_dois primeiros annos ela luta fôram funestos para 
os ~ecleraes: os separatistas t riumpharam em 
mmto_s pont_os, e chegaram a pôr em pehgo a 
propna cap~tal da U nião. Quando. porém, entra
ram_ em acçao os grandes elementos que Lincoln 
hab!lmente preparára. começou logo a mudar a 
sorte çlas a rmas. 

5. Contando com a cooperação ele homens no
t~vei\ como ~herman , Butler, Grant, etc., o pre
Sidente ema nc1paclor concebeu, e poz em execu
ção o plano que devia dar o desfecho elo conf licto. 
Os exercitas elo N arte. operando combinaclamente, 
f echaram ·o g rosso elas fo rças separat istas no Es
tado ela V irg ín ia O riental. Já por duas vezes, em 
1862, havia sido a tacada a capital do· S~t l. R ich
moncl, mas sem vantagens. E m 1865, porém, a 
investida era formiclavel, e a batalha devia ser de
cisiva. O ccmmanclo em chefe da acção coube ao 
general U lysses S impson Grant. O chefe elas for
ças elo Sul era o famoso e infatigavel general Ro
bert-Eclmoncl Lee. Davis, presidente elos confe
derados, desenvolveu uma activiclacle. e esforços 
sobrehumanos. Combates incarniçaclissimos fô
ram travados, f a v ora v eis, ora a uns, ora a outros 
dos belligerantes. A batalha ele \ 71/ilclerness durou, 
com pequenas intermi ttencias, cincà dias, caben
do afinal a victoria aos unionistas. Alg uns dias 
depois, Grant soffria um revés (a 3· ele Junho) .; 
mas era chegado o momento ele agir com audaeta. 

6. Shermarí e Farragut apoderam-se ele 
Atlanta, e Grant cerca Petersburgo, ao mesmo 
jtemp0 ameaçando Richmond. A lut~ se tornou 
feroz. Lee então investe sobre Washmgton, sup
ponclo assim derivar para ali a attenção elo gener~l 
inimigo .. J\1as Grant não abandona as suas posi
ções, e Lee, repelliclo outra vez no N ardeste, volve a 
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defender a capital do sul. Entre Richmoncl e Pe

tersburgo pelejou-se durante oito mezes: De uma 

e ele outra parte, o heroismo tocou ·á loucura· mui

tas ezes. Dir-se-ia que eram hostes animadas ele 

odios eternos! Af inal , ao cabo de uma batalha 

que du~·ou tres dias. caem, tanto Petersburgo 

como l~ichmoncl , em poder dos fecleraes. Tão 

exacerbadas achavam-se as paixões, que os ven

cedores. não ob tante a energ ia e serena auste

ridade ele Grant, lançaram o incendio ás d!tas po

voações abandonadas pelos separatistas. A tomada 

ele Richmoncl punha termo á guerra civil, e co

roava el e completo triumpho a causa da abolição . 

• 7. Parece incrí vel que tão cedo se pudesse 

f azer o cong raçamento na União.; tanto mais que 

para isso não concorreram os esforços ela politica 

que se seg uiu. L onge ele se tratar elo esquecimento 

elos oclios collocanclo na magistratura suprema 

uma g rande figura nacional sem compromissos 

na luta, reelegeu-se o proprio Lincoln. E' prova

vel que essa figura conciliaclora não apparecesse, 

porque os homens mais notaveis tin'ham tomado 

partido, pelo menos, no conflicto: e só isso talvez 

explique a reeleição ele Lincoln para accentuar 

francamente a política· victoriosa. Pelo que se viu, 

tambem o sul aceitou a lição: da guerra civil, por 

fim. não restou, mesmo entre os esclavagistas 

vencidos, mais elo que tuna resignação muito sen

sata com as leis mais simples e ineluctaveis ela his

toria. Entretanto, a reeleição de Lincoln no mo

niento não deixou ele irritar os animos entre os 

partida rios mais fervorosos ela separação . .Já a 

camp,anha eleitoral .havia sido renhida .. collocada 

mesmo no terreno elo pleito que se dirimia. ·Mac~ 

Clellan, que fôra destituído por Lincoln elo com-
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mando em chefe do exercito, era o candidato da 
opposição sulista. 

8. '!'r_iu:np~1ante o benemeri.to emancipador, 
os seus mnmgos recorrêram á violencia, e alguns 
exaltados tramaram contra sua vida. Assistia 
Lincoln no theatro de Ford, em vVashington, a 14 
de Abril de 1865 (cinco dias depois ela cap.itula
ção ele Lee em Burkesvíll) a uma representação, 
quando os conspi raclores assaltam o cama rote pre
sidencia l e um clelles, vVilkes Booth. dispara um 
tiro certeiro contra a nobilíssima victima. Lincoln 
passoü á historia como um elos mais dignos f ilhos 
ela Amerca. " . . . elle pertenceu - lemos algures 
- á raça elos verdadeiros grandes homens que 
põem o genio, ou a fé que é f ecunda como o genio, 
ao serviço elo dever." Como um protesto, ou uma 
reparação devida á grande causa · que Li.ncoln 
symbolizára tão brilhantemente, elegeram os re
publicanos o general Grant presidente ela União 
(a 3 de Novembro ele 1868) . A sua política diri
giu-se especialmente no sentido ele operar a re
construcção economica do ·paiz; pois a guerra, 
além de outros males, deixára uma divida de 12 
milhares. Em 1872, foi Grant reeleito. No segun
do periodo, o seu governo foi mai3 agitado, e es
teve immi.nente um rompitüento com a Hespanha. 

9. A' sabia política elos . homens que se succe
clêram no governo eleve aquelle grande povo I a 
restauração ele sua antio·a~ vitalidade, assombrosa b o 

em todas as espheras. Em 1876 celebrava com b_n-
lhantismo surprehenclente o centenario ele sua 111-

clepenclencia, offerecenclo ao. mundo. o espectaculo 
grandioso ele uma civilização tão vtgoro_s: como 
não ha exemplo na hi~toria. As expostçoes de 
Philadelphia ( 1876) e de Chicago ( 1892) per~~~
cem ao numero dos mais vastos certamens do t -



- 333-

balho e do genio humano realizados nos nossos 

dias. -· A Republica dos Estados-Unidos do 

Norte está collocada hoje no. mundo entre as po

tencias de primeira ordem, e na política do conti

nente, representa o papel preponderante; e Isso 

com o consenso, para não dizer com o orgulho das· 

outras nacionalidades da America, pois que até 

hoje o glorioso povo elo Norte tem sabido ser, no 

concerto internacional, a incarnação elo principio 

amencano. 

CAPITULO LXXI 

1. O Jll! exico. - Lutas poliúcas: tentativas 

m.ónarchicas. 

1. Os povos ele origem latina eram menos 

felizes elo que os anglo-americanos: elles insur

giam-se como escravos que se revoltam contra a 

tyrannia dos senhores, e depois que a tyrannia 

mat~tra no espiri.to elas victimas as aptidões para 

a vida autonoma: O sentimento ela 'liberdade, que 

lhes cleixára o longo martyrio, absorvia ·na alma 

clest.es povos a responsabilidade dos proprios des

tinos políticos. Em taes condições, c~m1prehencle-se 

quanto ia ser longa, acciclentacla e penosa a orga

nização ela America latina. - Entre os povos elo 

continente, o mexicano devia pagar, mais caro elo 

que nenhum outro, a · conquista ele sua soberania : 

Deixamos, na lição anterior sobre este paiz, aquel

le povo entregue .a Iturbide, sob o nomeocle Agus

tin I, imperador hereclitario, segundo clecretára o 

Congresso da inclitosa nação. Emquanto o partido 

dos privilegiados se regosijava com o triumpho 

assegurado contra as icléas liberaes, o povo me

xicano, os mais notaveis caudilhos ela. indepenclen-
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cia, · sobreviventes á refrega, emmqcleciam, numa especie de susto e de pasmo, ante aquella infracção, momentanea embora, das leis da moral e . da historia. Passado o momento do assombro e· da estupefacção, era preciso esperar que o destino viesse de novo conciliar~se com a ordem normal elas causas humanas. 
2. A reacção co1i.tra o monstruoso artifício não podia ta.rclar. Iturbicle não poucle soffrer por muito tempo as impertinencias e intrusões ele uma legislatt11-a ; e em Outubro ( 1822) declarou por um decreto dissolvido o Congresso, o me mo que o havia eleito seis mezes antes: e nomeou uma junta de notaveis para exercer a h mcção legislativa. Este acto de violencia deu o resultado que se devia esperar: quasi todos os membros ela corporação destituída fôram engrossando, entre os proprios imperialistas, a massa dos descontentes e revoltados. Accrescia ainda que o partido popular em peso espreitava apenas o ensejo ele insurgir'-se, para recomeçar a obra burlada, que j á tinha tido o baptismo de sangue de tantos heroes. A 2 de Dezembro ( 1822) o coronel D. Antonio Lopes de Santana proclama a Republica em . V eraCruz, e logo se lhe alliam os g.eneraes Guerrero, Bravo e muitos outros ·caudilhos. Iturbicle manda forças contra os insurgentes, mas aquellas fazem causa com estes, e o triste imperador viu-se aban-donado. 

. 3. Tentou ainda Iturbicle .suff<;?car o movi-mento cônvocando um novo Congresso; mas a caus~ elo despotismo estava conde1:111a~Ia_ em toda a nação, e ~turbide hão teve remecho. smao renm~ciar a corôa. O novo Congresso aceitou a r.~m~nda, declarando que o ex-imperador se expatnana; e ~stabeleceu-lhe uma pensão ele 120.000 francos 
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com a obrig·ação ele não sahir ela Italia. para onde 

f oi transportado. - Uma junta composta elos ge

neraes Bravo, Negrete e Victoria, assumiu então 

o governo, e convocou immecliatamente um con

gresso constituinte. Em 1824. a 4 ele Outubro, era 

promulgada a Constitt~ição ela Republica Federa

tiva elo l\1exico. - :Mas os conservadores ( esc o

ceDes ) quer d izer - todos os que tinham inter.es .. 

ses em manter os privi,legios e todos os horrores 

elo regimen colonial , não se resignaram com a 

qu~da ele Iturbide. Alimentando esperanç~. de 

vel-o restaurar o imperio. os chefes principaes 

iam inforn1ando a Iturbide de tudo quanto se pas

sava. e lhe pediam inst~111temente que sahisse do 

seu ex iJi.o para ainda uma vez salvar a patria. en

t regue aos destemperos ela populaça (yorlúnos 

era o nome que se -clava aos republicanos). 

4. Iturbide deixou-se illuclir pelos seus par

ticlarios, e um bello dia sai ela Italia. e dirige-se a 

Londres, onde embarca, para a America. A 14 de 

Julho ( 1824) punha pé ele novo o infeliz na terra 

mexicana. Immecliatamente, porém, foi pre.so e 

concluzicl'O a Padilha. Os escoce:::e.s alegravam-se, 

com a chegada do seu imperador, quando Iturbide 

era passado pelas ~rmas. Iturbide affrontou a 

morte com grande ooragem, e até asseguram al

guns que foi elle proprio que 1wev.eniu aos solda

dos que o guardavam, de qi:te era chegada a hora 

ela execução. De sorte que o Congresso de Ta

maulipas, que conclemnára summariamente a 

Iturbicle, não cléra tempo a que surtissem effeito 

as machinações elos imperialistas. A noticia do fu

zilamento produziu em todo o Mexico um regoSIJO 

1mmenso. 
5. Mas nem por isso se resignaram os con

servadores. O estado de guerra civil permanénte, 

--~-------------~-
------~ 
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em que se debateu aquella republica durante cerca 
de 50 annos, foi devido· á luta sustentada pelo es
!)irito liberal contra a classe priv j.!egiacla e absor
vente que queria a eternização ela colonia. E sse 
partido chegou mesm o, ele certa época em diante, 
a tomar francamente a divisa ele g uerra: PRrvr
LEGIOS E RELIGIÃO! E quem estuda particular
mente a historia aclmiravel claquelle povo heroico 
fica .sentindo vivamente como sao dolorosas . e 
santas ·estas grandes conqui stas humana , que se 
traduzem na paz e río bem-estar ele uma nação, 
asseguradas por um pacto ou conciliação ele jus
tiça relativa entre governos e governados. N o meio 
elas agitações continuas que se vão seguir. é quasi 
impossível destacar em syntl1ese os acontecim en
tos, tão vari as, rapiclos e surprehendentes são el
les. Tentemo·s, entretanto. um esf orço, no intuito 
de assignalar ao menos os succe;;sos mars no
taveis: 

6. Logo que f oi promulgada a Constituição 
de 1824, o general Guadalupe V ictoria. eleito pre
sidente ela Republica, assumiu o .exercicjo · ele seu 
cargo. Não demorou que os escocezes começassem 
a conspirar. Desesperados com o mallogro da ex- · 
pecli.ção Iturbide, levantaram a idéa de restaur~r 
no J\1exico o domínio da Hespanha. E eram ·logr
cos: nà península já as .armas francezas tinham 
restabelecido o absolutismo fercz e impenitente ~!e 
Fernando VII, e portanto Ja a independencta 
nada lhes adiantava. Chegaram mesmo a tentar 
uma sublevação das tropas; mas a qual custou 
apenas a eliminação ele um frade e de .al.gur~s ge
neraes. Entretanto, a maioria elos pnvtlegtados, 
desil:Judidos çle soluções ~·aclicaes , preferiram logo 
resignar-se, e entrar na ordem ele coisas que lhes 



parecia definitiva, e assim ficaram sempre em campo os dois partidos: o elos escocezes) que punham ele lado as questões ele fórma, e advogavam só os seus privilegias; e o elos 'J'OTkinos) constituido pelos clem<?p·atas adiantados, que faziam q~te~tão da republica federativa, éomo prmc1p10 capital. 
7. Os pnme1ros conseguiram logo predominar. e por meio ele fraudes elegeram, ou antes fizeram reconhecer como presiclent,ç o general Gemes Peclraza. Em pouco tenipo, estavam os vorlúnos reco.rrenclo ás armas, tendo á sua f re;1te o proprio general Guen·,ero, que se considerava o legitimo eleito. Derrotadas as f01:ças de· Peclraza. a convenção de _L\cordada declarou nulla a eleição pre icl encial. e Guerrero assumiu o governo. O fam oso caudilho, nobre veterano da inclepenclencia. nem bem repellia das costas uma expedição ele hespanhoes ( cbra elas intrigas e machinações el os imperialistas) já se via ·a braços com um prorumciamiento dos escocezes. Perfidamente havia Bustamante posto contra o chefe re-;publicanc um corpo ele exercito destinado a expu,lsar os hespanhoes. Contando com 6 apoio elos conse1·vaclores ( escoce:::es) , marcha Bustamante de J a lapa sobre a capital. onde entra (em Dez.embro ele 1829) e assume o governo. 

8. Guerrero. sendo forçado a abandonar a cidade, vai reunir forças na~ províncias elo sul. Os governos ele alguri1as dessas províncias o apoiaram e, puzeram-se em armas contra o u surpaclor. lVIas hustamante tratou ele suffocar energicamente esses~ gene1:os~s. protestos ela democracia mexican~. Em JWlllCI_Pios ele. 1831 , a traição mais hechoncla garantiu-lhe a victoria, pela eliminação elo HISTORIA D1\ AMERICA 

23 
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presidente legitimo. ( 1) l\l[as a infamia commetti
da· contra Guerrero produzira o·eral indio·naç-ao · 
B f . :::, ::,cc.,e 

ustamante . 01 dep~sto pelos :yor!únos ( 1832) . 
Santana, eleito prestclente deso·ostoso 1·et · . 

. . . , c 11 a-se, 
s~ndo substJtmclo pelo vice-presidente Gomes Fa-
na_s. Os ~scoceses tramam contra ·~u·i as, e pr.o
cut am alltar-se a Santana; mas este, não só os re
pel.Ie, como se põe em campo, e os derrota em san
gumolen.t?s combates. T odavia . Santana segue 
uma po~1t1ca tortuosa. e quando todos acreditavam 
que era elle um elos melhores elementos elo partido 
federal , a Republica unitaria era proclamada e 
Santana elei to pr-esidente. 

9. A pesar ele ele i to, no em tanto, não assume 
o pcder, mas. entrega-o ao general M ig uel Barra
gan, e em s.eguicla, por morte deste, a D. Justo 
Corro. DerDg:ada a fórma federativa, houve es
tremeçimento em algumas províncias, e o Texas 
declarou-se fóra elo compromi sso federal , preten
dendo organizar-se em republica iJ1clependente. 
Corro expede contra o Texas um corpo ele exer
cito ele 6.000, ao. ma ndo el e Santana. Este derrota 
os fecleraes elo Texas ; mas a f inal , soccorriclos estes 
pela União Americana do N orte, conseguem eles 
troçar as forças elo J\tlexico, aprisionando Santa·· 

(1) Eis aqui - diz Arteagà - como é narrado por um dos cscri!)to· 
rcs mais distinctos da R epub lica o facto da m orte de Guerrero : 

"Bu~tamante comprou p or 50 . 000 pesos a cumplicida de de um 
a ventureiro genovez, chari1ado Picaluga, carib1o de navio mercante que 
•e achava entlio no p orto de Acapulco, onde Gue rrero acabava de chegar 
depois de ter alcançado uma victoria completa no Texas sobre as tropas do 
usur pador commandadas pelo general Armij0 . Pica luga devia convidar 
seu amigo, o g eneral Guerrero, para um aln1oço n bordo de r.eu navio, 
fazel-o pris ioneiro, e conduzil-o u um porto da cos ta de Oaxaca, onde 
se achariam soldados de Bustama nte enviados para r ecebei-o. Este plano 
infame foi executado fielmente pelo miscravel p;enovez. Guerrcro chegou 

. sem desconfiança a . bordo, mas t inha apenas subido quando seus inimigos 
a li occultos, lançaram-se sobre e ll c, e depois de o terem carr<;gn?o <lc 
ferros, dirigiram ·se pnrn o pot·to de Huntulco, que era o mdtcado. 
Recebido, e f eito pris ioneiro pelos gomernes de Bustnm ante, foi ~on~uzido 
n Oaxaca julga do por um conse lho de g uerrn composto de otC<ll' IOS, ~ 
condemnado ú - morte . Foi elle executado •:m Cuilapan, .,m Fevereiro 
de 1831." 



• 
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na. Emquanto no Texas era desfeita a expedição de Santana, o feroz Bustamante galgava de novo ao poder no Mexico; e no meio de ruidosos applausos dos escoce:?:es. Durante o anno de 1837, contimtaram os federaes a protestar em diversas províncias, como Potosi, Tampico, Sonora, etc., contra o golpe d'Estaclo com que se havia ferido a Constituição ele 1824. ' _,_ 

CAPITULO LXXII 
2. O M ex·ico. - Guerra com os Estados Unidos. 

Cont-inuação das lutas áv1:s. 

1. Bustamante conseguiu manter-se no poder até 1841. Durante o seu ominoso governo; a França exigiu, e poude extorquir pela força, largas indemnizações a subclitos francezes . que se diziam prejudicados em seus interesses pelas ultima·s lutas. Ao cabo ele quasi cinco annos de clictadura, é Bustamante derribado, )1ão propriamente pelos republicanos, mas por alguns generaes dissidentes, tendo á dianteira o "funesto Santana". Uma nova Constituição é promulgada, estabelecendo o· regimen unitario. Em 1846 é Santana substituído por 1-Ierrera. Neste momento, ás dissenções intestinas vinha juntar-se a invasão estrangeira. A ;nnexação do Texas aos Estados Unidos dera Jogar a protesto elo governo do Mexico, e logo forças americanas transpõem as fronteiras, emquanto uma expedição por mar desembarca em · V eraCruz. O general Paredes, incumbido ele resistir ao inimigo no norte, pref.ere entrar nà capital . ' depôr I-Ierrera e assumir o go:verno. Eram todos da mesma facção tenebrosa que clesgraçava o 1\!Iexico: não se uniam pela patria nem diante do ini,migo externo. 
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. 2. Esmagado de humilh~ções pelo estrangeiro, e sob a mánopla impiedosa ela cauclilhao-em . f 
b . 1gnorante e tre .ega, o povo mexicano nwiu ele colera. O espírito liberal estimula-se, e · imp~essiona;clo, menos com a imminencia dos perigos que vinham ele fóra do que com as desgraças que''trabalhavam o organismo da Republica, o part ido popular se\ me e se levanta. Paredes é por sua vez apeado, e em seu Jogar toma o poder D. :f\/[ ar iano Salas. Est.e i ercá-se de homens conhecidos pelo seu liberalismo, proclama restaurada a Constituição de 1824, e convoca immediatamente o Congresso. Santana, rehabilitaclo perante o par tido popular, é eleito presidente ela Republica. A inda Santana! Como -perdia lições aquelle povo ! - Ttrdo isso succecle emquanto os norte-americanos victoriosos marcham sobre a capital e em breve a occupam. E agora, só re·sta v a aos mexicanos a . resignação ele aceitarem a paz que lhes era dictada. -

3. Firmou-se, portanto, o respectivo tratado em Guaclalupe, a 2 ele Fevereiro ele 1848. P or elle, o Mexico cedia, mediante uma indemnização de 15 milhões ele clollars, a A lta-California , o Texas, o . N ovo-1\!Iexico e · uma parte da província de Coahujla, os Estados Unidos. Aproveitando-se ela má impressão que naturalmente causava aquelle humilhante tratado (humilhante mas inevitavel ) os escoce::::es quizeram tentar um golpe, c_omeçanclo por um pro11iU1 /.ciam1:iento de Paredes e.m AguasGa-1 i entes. · A tentativa teve como resultado a lament<l:vel execução elo digno patriota padre Jarau~a , que tantos serviços prestár·a defendendo a patna contra os estrangeiros. O inconstant.e Santana comprehendeu logo que a sua presetiça . no governo viria a embaraçar a consolidação ela nova ordem de causas que com tão bons elementos contava; e 
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antes mesni·:.. dt terminada a guerra com os Es
tados Unidos, tinha tido o bom senso ele renun
ciar o seu posto. 

4. Substituiu-o D. Manuel de la Pefía y 
Pefía, na qualidade de presidente da Suprema 
Côrte de Justiça. Era a primeira solução de crise 
feita ele accôrclo com o preceito constitucional. Em 
seguida, f oi eleito presidente, na fórma ela lei, 
D. Joaquim Herrera. Par.ecles tentou ainda apo
derar-se elo governo, mas improficuament~ Her
rera completou o seu período ele 'administração 
sem desordens. Em Janeiro ele 1851, passou elle o 
poder a seu substituto lega·l, D. Mariano Salas 
Ari sta.· F oi este menos feliz: os pron1:t.ncÜJi1·Tu~entos 
succeclem-se ; o trefego ·e nefasto Santana empol
ga novamente o mando, e desta vez · exercendo 
uma verdadeira clitactura, violenta e retrograda. 
Este homem parecia um proclucto genuíno claquella 
situação .em que se via o Mexico: ambicioso e 
desabusado ; ~ contando, sempre que era para ven
cer. com o apoio ela classe tremenda que se consti
tuíra algoz daquelle povo, Santana teria talv.ez 
excedido a I turbicle, si não fôra o heroico patrio
tismo elos liberaes mexicanos. Chegou-se a saber 
mesmo que o dictador tinha o plano sacrílego 'ele 
entregar ele novo a nação á H-espanha, havendo 
até iniciado negociações nesse sentido. 

5. Em Ayutla deram-se os primeiros signa.es 
da reacção. A' frente elos revolucionarias estava 
D. F·lorencio Villa Real,· e outros officiaés e civis. 
Logo se lhes reuniu o g~eneral Alvarez, nobre ve
terano elas guerras ela inclependencia, desde 181 O; 
e em seguida o grande prestigio do general Co
.monfort, e ele outros vultos rep'ublicanos, deu forte 
impulso ao movimento. Asseguram todos os his
toriadores que era a insurreição unanime ele tudo 
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q~tanto no lVIexico ainda restava de virilidade ciVI~a e ele talentos . O 5Iictaclor não · poude resistir: a ;J de Agosto ele 185j abandonava Santana 0 poder. Em Cuernavaca. uma junta ele notaveis elo par.ticlo re1?ublicano elege o general D. J uan Alvar.~z pres1derite ela Republi ca. O novo chefe da · naçao organiza um minis terio com os homens mais notaveis elo partido, entre os quaes contavase T ejecla, Juarez, etc. Parecia annuncia r-se, pois, L~11a nova era para .a lVIex ico. e com effeito sel-o-ia si menos per severante nas machinações fosse a facção temer osa elos privil egias. 
6. Tambem, os liberaes úão · souheram unirse ·Com firmeza para resistir decisivamente aos inimigos implacaveis dJ. sua patria. As clivergencias em materia ele natureza ·s.ecunclaria os enf raque~eram , e deram Jogar a que, aproveitando-se dellas. se· puzessem .em campo os conservadores. A guerra civil assolou barbaramente o paiz, " mais do que as desordens havidas até então" - escrev'e o historiador .Pelo qual nos g uiamos, o Sr. A r. teaga. Alvarez cede o governo ao general D. Ignacio C01nonfort, homem ele caracter puro e conhecido pelo seu espírito moderado. Os tenebrosos partidarios dos privil.egios continuavam a conspirar. Novos motins, novos pronunciamientos e sublevações perturbaram a acção organizadora no meio ele uma serie de desordens que pareciam interminaveis. Emquanto o Congresso discutia um projecto 'de nova Constituição, o governo, exercido pelos homens mais competentes da facção acliántada elos· republicanos, tratava de lançar as reformas mais radicaes, ao mesmo tempo que ia inutilizando as machinações dos re<;lccionarios. Por decretos executivos foi declarada extincta a Companhia ele Jesus; ordenada a eles-
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amortização elos bens .ecclesiasticos, estabelecido o 
casamento civil, etc. E' escusado dizer que o clero 
todo se levantou contra os reformadores. 

7. Em 1857 (a 5 ele Fevereiro) ao cabo ele 
porfiados .e tempestuosos debates em tres sessões 
do Congresso, fo i promulgada a nova Constitui
ção. Instituía-se definitivamente o . regimen fe
derativo, mas tambem transtgta-se em a!guns 
pontos capitaes com o espírito da facção mode
rada elos republicanos. A 1 de Dezembr~ do re
ferido anno, foi reeleito présiclente o general Co
monfort. Este homem commetteli então o erro de 
querer conciliar os republicanos acliàntados com o 
partido conservador , e a consequencia foi o aban
dono em que logo se viu, tanto ela par.t.e de uns, 
como ela parte ele outros. Comonfort deixou-se 
mesmo afinal arrastar pe:a perfídia ou pela igno
rancia perversa ele alguns máos conselheiros, 
abalançando-se ao extremo ·de um golpe cl'Estaclo 
contra o Congresso. O patriotismo elos republica
nos protestou altaníente, e então os desazos do 
presidente não tiveram mais limites: foi até a 
perseguição aos homens mais dignos e mais emi
nentes do l)artido liberal, sem exceptuar o conspi·· 
cuo cidadão D . Benito Juarez, que exercia o ele
vado cargo de presidente ela Suprema Côrte de 
Justiça. 

8. Com este reviramento da política que pa
recia triumphante, insuflam-se os conservado
res e · tentam ainda uma vez a fortuna. A igsur
reição começa na propria capital. Comonfo;·t, a 
principio, quiz resistir , mas compr.ehencleu depres- . 
saque lhe faltava o indispensavel apoio, e preferiu 
retirar-se da patria. O p·ro·nu:nC'ia-m:iento elos esco
cezes venceu, e o gener~l D. felix Zuloaga é eleito 



, · 

- 344 

presidente, sem respeitar-se a nova Constituição. sgunclo o preceito ela qual , 110 caso ele impediment~ ou r·enuncia do presidente, devia assumir o governo , o presidente da Suprema Côrte. D. Benito Jua rez. que exercia este cargo. retira-se então ela capital para Guanajuato. onde estabelece o. governo constitucional. De Guanajuato trasfere-se para \leraCruz. depois de ter estado em Guadalajara. Zuloaga fazia na capital uma reacção t remenda. e começou a•guerra civil chamada ela REFOR?IL\ a ensanguentar o solo do lVIexico. Em breve cede Zulcaga o poder ao mais prestigioso chef.e elos conservadores, o ·general 1VI iramon. 
9. Todos os esforços elos reaccionarios eram dirigidos sobre V era-Cruz. onde o nobre Juarez. com indef.ectivel firmeza defendia a Constituição. Durante tres annos repelliu ali todas as investidas. emquanto os outros generaes ela Republica se batiam por ella em todas as províncias. Até que em 1860 (a 22 de Dezembro) são os escoce:::es derrotados numa bata·lha decisiva, em San lVI iguel ele Calpulalpa·n. O gerieral republicano Gonzalez Ortega entrou victorioso no Mexico e assumiu interinamente o mando supremo, na aus.encia elo presidente constitucional. No dia 1 de Janeiro de 1861 era D. Benito Juarez recebido na capital mexicana. cc·mo salvador elas instituições. Reorganizado o mmist.erio. convoca-se immediatamente o novo Congress; e é eleito Juarez presidente 'ela Republica, de accôrclo com ·a Constituição de 1857. Dir-seia que se achavam afinal os mexiêanos encaminhados definitivamente nos seus destinos ... J\!Ias vamos ver até onde são capazes de ir a filaucia e a protervia elos homens contra os direitos ele uma nação ... 
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CAPITULO LXXIII 

hz7Ja~ão estrangeira_; imperio de 
J1!1 a:rZ:miliano 

'1. Vendo que tendiam a consolidar-se as iú:;tituições liberaes. o partido elos pri vilegios, desesperado. conspira com o estrangeiro. Provocar, sobre qua.Jc1uer pretexto. a interv·enção ele algum2 g rande potencia européa, que os scccorresse efficazmente, e viess.e fazer pela força o .que ·era repelliclo pela vontade mascula elo povo mexicano, eis o pensamento sinistro que dominou os escocezes) desde que viram os republicanos triumphantes, tendo á sua frent e D. Benito Juarez, "esta grande e patriotica figura. symbolo elas nobres aspirações liberaes ele sua patria" - na phrase de Arteaga. E mquanto, para trazer-se continuamente agitado o espírito nacional , se mantinham em campo contra o governo ela Republica os principaes caudilhos da reacção absolutista, outros chefes tramavam na Europa o formidavel conluio com que se ia affrontar a America, ferindo-se a liberdade e a soberania ele um elos mais nobres povos çlo cOI1tinente. 
2. Em 1861 era cliffici-lima a situação financeira da Republi~ca, atormentada ele tantas guerras e desordens; e o Congresso legislativo viu-se obrigado a decretar a suspensão elo pagamento·, por . dois annos, elos encargos ela divida publica. Era semelhante medida o pr.etexto· ele que precisavam · os ferozes inimigos ela Republica mexi-cana. A França, a Hespanha e a Ingleterra, que tinham interesses clir.ectos no Mexico. apressam-se em combinar uma acção ccmmum nos negocias · ela Repub!ica. As forças elas nações alliaclas chegam a V era-Crqz; mas pouco tempo depois. emquanto 
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~inda se t_ratava com o governo ele Jua rez, reti-
1 am-se os n~glezes e os hespanhoes, querendo assim 
faze1~ ,acrec~Itar que não pactuavam com os intui
tos, Ja entao ostensivos, el o imperador elos f ran
cez~s. Em princípios ele 1862 começa a luta cont ra 
cs mvasores. Estes. depois ele uma primeira der
rota ·em Puebla, evitam encontros, até que lhes 
cheguem reforços esperados ela E uropa. 

·3. N o mez ele Setembro, desembarca v a o ge
neral ~oy com 30.000 homens. e o cêrco ele Puebla, 
onde se hav-iam concentrado os patriotas. tornou
se pavor oso. Não obstante os poel ero os r ecursos 
elos sitiantes, o general O r tega resistiu d u r;:tnte 
dois mezes, ao f im dos quaes, impossibil itado ele 
combater por fa lta de munições, prefe riu render
se ú cliscricção a capitular "para não entender-se 
com os inimigos ele sua patria. " A tomada ele 
Puebla pelos f rancezes tornava impossível a SI

tuação para os republicanos. Jua rez tem que. 
abandonar a capital e vai estabelecer o seu gover
no em San Luiz ele P otosi. e depois em Zacatecas. 
E ntão as legiões ele patriotas não deixam um ins
tante de repouso aos inimigos. "No meio ele toda 
aquella desgraça .- diz A r teaga - D. Benito 
Juarez não cessou um só instante ele dar as mais 
evidentes provas da firmeza de sua alma e ele seu 
grande patriotismo. T odo· revé.s da fortuna, cada 
novo desastre parecia ainda augmentar no cora
ção deste exc.ellente patriota a esperança elo pro
ximo triumpho. -' ' 

4. Emquanto os generaes ela Republica ( Or
tega,· Porfirio Diaz, Alvarez, etc.) trav avam cam
panha renhidíssima contra os intrusos, o g~neral 
francez, com applausbs sacril~gos de mexicanos 
desnaturados, constituía na capital um go?erno 
provisorio. Uma assembléa de notaveis simulou 
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que deliberava sobre os destinos elo paiz, mas de facto não fazia mais do c1ue dar apparencias ele J.eg itimidade ao que já estava desde muito resolvido 
na E uropa. A tal assembléa assentou que o lVIexico adaptaria a fórma ele g overno monarchico here
ditario, cem um príncipe catholico, -sendo logo escolhido o a rchiduque d' A~tstria , Fernando J osé 
Carlos 1\llaximi liano. U ma commissão partiu · immedia.tamente para a Europa, a offerecer f .corôa imperial ao soberano .eleito. o infeliz r)rincipe, 
como si t ivesse sido parte no trama, não hesitou . E m 1864 desembarcava . o novo imperador em 
Vera-Cruz, e em seguida dirigia-se para a sua capital. onde fi"z.era a sua entrada solenne, no meio elo regosijo dos imperialistas. 

5. A posse elo soberano, apoiado num grande exercito, e applaudido por toda a aristocracia e o 
clero, desolou os r epublicanos. As instituições clemocraticas pareciam condemnaclas ; e um semnumero de pessoas elo proprio partido liberal fo
ram adherindo. no seu desalento, á nova ordem de coisas. Um só homem, cercado de ümas poucas kgiões de fie is, a toda aquella tormenta resistia, he.roico e impassível _: era Juarez, a conduzir, de mon
tanha a montanha, o estandarte republicano, a propria patria espa voricla mas insub~11issa, guar
dada pelo mais venera vel e g.Jorioso elos grandes fi]h,)S que a souberam honrar naquelle ominoso perioclo. Para reprimir ele uma vez o ·movimento 
de guerrilhas que não cessavam os patriotas de fazer, Maximiliano ordenou por um decreto que fossem fuzilados todos os prisioneiros de guerra. A 
e·:; ta barbaridade, Juarez, do seu quartel em Paso c1el Norte, corresponcleu prohibindo ás forças re-. publicanás que matassem prisio~1eiro&. 
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G. Em 1866, o . governo dos Estados Unidos 
entendeu que não era mais admissivel no continente 
aquella anormalidade; pois manter-se ali uma ins
titu'ição a custa de exercitas estrangeiros era uma 
affronta a todos os povos americanos. E tanto in
sistiu junto ao governo ela França, que afinal Na
poleão III accedeu ·em fazer eva·cuar o Mexico . 
Assi"m que se r e ti r aram as t ropas f rancezas, Juarez 
tomou <?JJer.tamente a offensiva. Ta.mbem o infeliz 
:Maximiliano ·Começou a ser abandonado; e quando 
comprehendeu que a causa imperial estava ele todo 
perdida, pensou em abdicar e retirar-se. Mas dis
suadido ele tal solução. não se sabe por quem 
ou porque, resolveu a rrostar as contingencias que o 
destino lhe impuzera, cumprindo o dever doloroso 
elo posto que havia assumido. Ao mesmo tempo. a 
mudança operada na política do imperador, f ran
camente defínida pela pre:fer·encia elos homens mais 
suspeitos á nação. deu logo como fructo um revi
ramento do espírito publico, mesmo entre os mais 
fatigados e mais desejosos ele paz. em favor elos 
republicanos. 

7. Ao sentir toda a g ravidade ele sua situação. · 
o inditoso monarcha perdeu a prudencia e a calma, 
C[Ue eram as mais distinctas das suas qualiclacle.s po
líticas. Entregue aos desesperos ela nefasta facção 
a que devia o Mexico todos os horrores, o mallo
grado príncipe foi, de queda em queda, até o fundo 
do abysmo a que não duvidára lançar-se tão im
pensadamente. Por fim, o imperador em pessoa 
collocou-se á frente do exército; mas as armas re
publicanas, animadas daqueJl.e mesmo · ardor q:te 
em 1810 levantára os patriotas da inclepenclencm, 
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triumphavam por toda parte. De victoria em vic.to
ria, P orfirio Diaz apoderà-se de Puebla, defendida 
por Noriega. l\!I iramon, derrotado por Escobe~?' 
rehwia-se com l\1ejia em Queretaro. O propt 10 

impe~aelor , acompanhado do feroz e hediondo .:Mar
quez, vai soccorrer Q ueretaro; mas ao cabo de 
uma Ju ta heroica, a praça cai em poder dos repu
blicanos (a 16 de :Maio de 1867). U m conselho de 

· ' 1 f ·r t " a a guerra conelemnou a pena c ·e - uzl' amen Q ? c~ v -
Jh eiro l\!Iax imiliano de Augsburgo, que se.mtttu1a 
imperador, e os trahidores l\1iramon ·e l\!Iej ia". 

8. A 21 ele Junho (dois dias depois da exe
cução ele l\IIaxinüliano) o general P orfirio Diaz 
entrou no Mexico, e a 15 ele J rilho seguinte ( 1867) 
era Juarez recebido em t_riumpho na capital da R e- _ 
publica. Em Dezembro, por um voto solenne, con
f irmou o Congr·esso os poderes de Juarez e este 

·grande homem ia na paz consolidar e engrandecer 
a obra que salvára nos campos de batalha. O seu 
principal cuidado foi fazer ·a R epublica amada dds 
mexicanos. A nação reviveu, e mostrou-se con
f iante nas instituições que haviam sido redimidas 
pelo sangue e pelo sacri f ício dos mais gloriosos pa
t riotas. Entretanto, o espirito··maldito não estava 
mor~o. De 1868 a 1871 , teve Juarez que reprimir 
movimentos em P otosi, em Zacatecas, em J alisco e 
em J a lapa. Mas para dar provas de in tu i tos de ccm
ó liação (pois a maior parte c,los ch efes destas ul
timas revoltas perte1ciam 'á antiga facção modera~ 
c!~ elo partido republicano) , o Congress~ votou 1111r1 

~e 1 de amnistia: Por occasião da segunda reeleição 
~le J\1arez, em 18?2, o generàl.Por:firio Diaz poz--se 
mopmadamente a testa ele uma revolta conü·:?. 

0 
go1v~rno _ele seu antigo companheiro · de armas . . A 
su) e\~açao ~wopaga-se rapidamente por . mui ta-; 
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provi~1cias, . e. ro~11pe a guerra civil com todo 
0 

seu 
cortejo de 1111qmdades. No meio elos con1bat.es _ • , • • c , po 
1 em,_ a notJ.c1a ela morte ele Juar·ez va i fazer emmu-
cleoer os canhões. A cliscorclia esta,cou immobilizada 
ante aqueHe vulto ... "que não fica na historia rlrt 
An:erica ~penas como uma incliviclual iclade - diz 

· Ant~aga - mas como a personificação mesma ela · 
patna". 

9. Assume então o governo, como substituto . 
leg·a] deJ uarez, na fórma ela Const ituição. o presi
dente .ela Suprema Côr te, D. Sebastião Lerdo de 
Tejada. Novo decreto ele amnistia compl etou o ef
feito produzido pelo fa,Hecimento el o grande ho
mem, que tinha inca:rnaclo a icléa republicana. E m 
'Novembro elo mesmo anno ( 1872) Tejecla era elei
to president-e eff,ectivo e c~m o apoio elos proprios 
amigos de P orfirio Diaz. Tejecla ent retanto não 
fez a poliüca que se ·esperava, e nova revolução re
bentou com intuitos raclica,es, e sobretudo para im
p1edir a reeleição elo presidente em ex.erctCJO. Ao 
cabo ele longas lutas e desordens in termina veis, 
triumphara.m os partidarios ele P orf irio Diaz; ·e é 
este deito, por unanimidade, chefe ela nação, em 
1876. Em 1880, findo o quaüi-ennio de Diaz. é elei
to constitucionalmente o general D . . Manoel Gon
zà.lez. Este continúa' a política sabia ele seu 1wede
cessor. Em 1884 é ele novo eleito P orfirio Diaz, a 
cujo patriotismo estava reservado um papel que 
devia col·local-o na histo'ria patria ao lado ele 
Juarez. - A data de 1876 ma.rca, portanto, a gran
de era ele paz para o Mexico, onde se ad).am clefi~ 
nitivamente implanta,das as instituições libâaes 
sobre os moldes do regimen federativo. Com ellas, 
aquelle nobre povo tem podido, · eÚ1 20 annos, refa
zer-se de meio secttlo ele revoluções. 
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CAPITU LO LXXIV 

G11atimala) S. Salvador) H o11d1was) N1:caragua 
e Costa Rica 

1. Promulgada a Constituição ela Republi·ca 
elo Centro-America ·c a 22 de Novembro de 1824) e 
eleito presidente ela federação o general Arce, tra
taram os cinco estados que a formavam ele organi
zar sua administração e seu governo autonomos. 
Como no Mexico, os partidos políticos cliscr?mina
ram-se logo em conservadores e adiantados, si bem 
que em Gentro-America não· tinha ·o antigo despo
tismo co·lonial os mesmos elementos com que cori
tava na séde. ela antiga vece-realeza. Assim mesmo 
t iveram de travar lutas sangrentas as duas princi
paes facções. O que neutralizou tambem a competi
ção elos .partidos f oi a rivalidade ou o antagonismo · 
ele interesses manifestado logo entre as antigas pro-· 
vincias da capitania, constituídas agora em Esta- . 
dos. Assim que se organizou a Republica federa
tiva, fôram-se t·evelando mesmo symptomas de in
tuitos e sentimentos que tornavam impossi vel 
manter os laços de união entre aquellas provin- . 
c1as. 

2. Ainda no período constitucional elo presi
dente D . Manuel José Aroe. pqJ1ha-se em campo 
contra a hegemonia ele Guatimala o general D. J uan 
Francisco Morazan, homem digno e respeitado 
pelo seu patriotismo eles elos tempos da indepen
dencia. Já no Congresso constituinte de Guatimala, 
l\!Iorazan se ha:via opposto aos centralistas. Na ela 
havendo conseguido pela palavra, dentro em pouco 
recorrir. ás armas contra o presidente Arce, cler
.rotando, á frente ele uma legião, o exercito fede,... 
ral em Gualcho. A noticia desta, victol"ia foi 0 
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brado de alarma para os liberaes de Gtt t. 1 
· c a tma a 

que se sublevaram dirio·idos 1)elo D 1· Cal E ' . . . o . vez. .. n1 
pnnc1p10~ de 1829, lVforazan, á frente ele 2.000 
homens, mvade o Estado de Guatimala D ' 1· f · 

, . . c c. a 1 01 
porem, _repelltdo, depois ele uma derro ta. I-Ia vendo~ 
se refe1·to, inv_a?iu de novo o referido E stado, e 
estabeleceu o sitio da capital, onde, ao cabo de dois 
m ezes, entrou triumphante . 

. 3. ~lorazan inicia francamente a reacção no · 
sentido liberal. Depois ele haver desterrado -o pre
s~clent'e_ A rce, r estabeleceu as a utoridades que ha
viam stclo por este clestituiclas d ictatorialmente · 

) 

clecretoü a extincção ela . ordens monasticas, as.: 
segurando a todos os cidadãos uma cbmpleta li
berdade ele cultos, e fez outras reformas racl icaes. 
Como é f acil de comprehencler, o clero levantou-. . 
se protestando altamente contra a impiedade elo 
reformador; mas l\llorazan su tentou com ener
gia a sua autoridade, não t repidando em expulsar 
o arcebispo ele Guatimala . O Congresso approvou 
todos os decretos, e em 1830 f oi Morazan eLeito 
presidente ela R epuhlica. A pesar elas machinações 
elo clero e elos conservadores, manteve-se Niorazan 
no poder até 1839. Até 1837 o seu governo passou 
quasi sem acciclentes: apenas cleu-s_e um ou outr_ó 
movimento, que lVIorazan ia facilmente repn
mindo. 

4. Entre esses movimentos, o ele Cornejo, no 
Estado ele S. Salvador , em 1835, f oi o mais im
portante. Cornejo, governador deste E~taclo, enten
deu que J\/[orazan exercia uma autonclacle absor
vente sobre os Estados, e declarou-lhe guerra. O 
proprio chefe ela federação á frente elas ·trop~s 
dominou os insurg1en1bes. - Entretanto, o pai
tido conservador e os clericaes minavam com per
severan_ça o prestigio elas instituições. A propa-
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gancla surda que se fazia clava conío fru~tos continuas insubordinações e levantes. Em N Icaragua, em Honcluias houve até rebelliões· formaes que foi necessario supplantar pela força . . Em 1838, o .caudilho Carrera apodera-se de Guatimala, onc~e commette atrocidades. I-<estabelece as ordens_ rehcriosas e o·overna como clictador, desde a derrota 
b ' b ·elo legitimo governo. Cem a retirada de lYiorazan, os Estados levantaram-se pretendendo cada um const ituir-se em Republica independente ,e so-berana. , 

5. Carrera comprehendeu que era impossi"vel mante·r a federação, e obedecendo a inspirações dos clericaes e dos conservadores, logo depois que foi eleito presidente ela Republica, declarou · o de Guatimala separado elos demais Estados (a 21 ·de Março de 1847) . 1 os outros se fez a mesma coisas, formando-se outras tantas republicas. A luta entre liberaes e conservadc:>res continuou acti v a em todas e! las, e entre umas e outras tem h a v ido guerras desastrosas. As cliscorclias c i vis, ent retanto, originadas sempre ela opposição - das classes antigas ao espírito adiantado. da massa, têm feito maiores males áquellas Repubficas dó · que os interesses antagonico~ 'que as têm posto em conflicto .. Os · partidos ali chegaram a imitar os seus vizinhos elo lYiexics , ampara,nelo a sua causa na protecção do estrangeiro. . ' · 6 . Em 1853, os democratas de Nicarao·üa 1 . 
b , 

c ese~peraelos, aceitaram em seu favor o concurso ele um flibus-teiro norte-ameri-cano, ele nome \iV alker. Este b~rba,ro commetteu taes e4cessos, que revoltou, nao somente os animos entre os n icara- · guenses, mas ~o patriotismo altivo ele todas as outras Repubhcas Este · o-rande e1·1·0 elo 1 . · o c s c emo-cratas determmou, portanto, uma liga geral que HISTORIA DA AMERICA 

24 
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em po~c_o _temr)o debellou o intruso, considerado 

como 11111111~·o commum. Em 1857·, 0 aventureiro 

\V ~lker capitulàva em Ribas. embar.canclo em se

gmda para os Estados Unidos. Em 1860, Walker 

tenta uma nova expedição; mas desta vez sahiu-se 

um po~lCü menos bem que da _primeira : cahinclo 

em poder elos piratas ele Honduras. foi ubmetticlo 

a conselho ele guerra, e f uzilado (a 3 ele Setembro 
ele 1860, em Trujillo). 

7,, Não obstante os successivos conflictos em 

que se têm encontrado as cinco pequenas Repu

blicas, a icléa ela federação vive latente no espírito 

ele todas; e pócle-se affirmar que a união constitue 

o con.stante anhelo elos melhores pat ri ota . e segu

ramente é questão ele tempo o asp irado r estabele

cimento da primitiva unidade nacional sob o re

gimen federativo, pois todos reconhecem que vai 

nhso o seu interesse ·supremo. Separadas, e por 

ora ·sem grandes recursos, vêm-se ellas na' Ame.: 

rica reduziclàs a um papel secundaria. e nem si

quer dispõem ele prestigio e ele credito para ·se 

applicarem a desenvolver os grandes elementos de 

natureza ciue ali se podem tornar fact ores impor

tantes de progresso material: emquanto, uniclas

póde-se imaginar attenta a sua situação geogra

phica - elevem fazer-se mais .uma naci~na·liclacle 

ele grande futun!>, e ass_ento ·ele uma notavel ci-

vilizaçãó. · 
s. Um homem já appareceu em Guatimala 

que pretendeu concretizar a icléa ~la !ecleração; 

· mas tão mal se conduziu quando qmz' por em pra

tica o seu 11-lano. que nada conseguiu, e ainda se 

tornou victima elle proprio da impruclencia qu~ 
commetteu, pretendendo faze~- pela força _o que so 

pócle ser obra da vontade soberali.a e elo. livre cot~
senso dos povos. F oi esse homem o general Bm-

::::!!:!, -· --



rios. Era um político intelligente e ele vistas lar.:. gas, honesto, e sobretudo amigo síncer? e ·devotado de sua patria. Era presidente ele Guatunal~, quando ii1tentou (em 1885) realizar o seu proJecto ele reunir numa só Republica federativa os cinco Estados independentes ela America Central. Para esse .fim deliberou. elle proprio á frente ele um corpo ele exercito, invadir S. Salvador. Assim. que ell e se dirigiu para a fronteira, nas outras Republicas ·o espírito nacional alarmou-se. 9. Em toda parte, a conclucta de BarrÍbs foi considerada como aventurosa tentativa ·ele absorpção; e tanto bastou para que tivesse contra o seu ideal todo o Centro-America: Infelizmente, portanto. conccbêra elle ele fórma tão desastrada a natureza ela obra a construir, que logo tio começo de sua execução teve ele fracassar completamente, por uma derrota t remenda , que lhe infligiram os pat riotas ele S. Salvador. Admira como um espírito atilado. qual parecia Búrios. não comprehenclesse ao menos que r:.ão era aquelle o caminhà por onde devia chegar á alliança federativ~ dé povos ·já affeitos á sua independencia.· O general Barrios morreu no comb;:,te de Chalchuapa. -. -. E' de crêr que a sua gentrosa aspiração. sentida pelos povos daquella zona, venha um dia . a ser mais habilmente realizada, e forniem as cinco Republicas uma só naóonaliclacle, prospera e gTande. 

CAPITULO LXXV 

A Rr?pnblica Argentina 

. . 1. Log? que foi. ass~guracla materiaÍmente a mdepenclencia da capltama-geral do p 1:at .• . • c a, con1e-çou a agitar-se o espinto publico á procura. da 
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f'órma institucional que se devia preferir. Em to
da.s ·as províncias, a maioria elas populações incli
nava-se a favor do regimen federativo. l\IIas em 
Buenos-Aires havia um forte partido unitarista 

. - ' CUJas pretençoes parece mesmo que não se restrin-
giam a nuanças ela fórma republicana; pois asse
gura-s~ que muitos monarchistas se preoccupa
vam_ ah, com a escolha de um rei para a nação. 
Como e natural, essas dubiedades e semelhante:; 
tenclencias dos politiGos de Buenos-Aires que já 
h C\ ' • 

aviam produzido o mal ele dissolverem entre al-
guma·s das antigas capitanias e províncias da vice
realeza os laços que as uniam, continuavam, nas 
que fizeram causa commum,a despertar suspeitcts 
·contra os intuitos centralistas dos chefes buonai
renses. Mesmo em Buenos-Aires,· entretanto, ha
via partidarios ardentes ela Federação; e por in
fluencia destes, ainda antes ele organizar-se a na
cionalidade, constituiu-se na capital uma Junta ele 
representantes e um governo exclusivo e autonomo 
da província. 

2. Houve até, em aiguns pontos, bem senos 
movimentos armados contra a ol)stinação elos 
unitaristas; de modo que em 1819 tinha Pueyrre
elon que abandonar o puder, sendo nomeado Dire
ctor o general .Roncleau. As rúanifestações a favor 
elo systema federativo impuzeram-se afinal t~? 
evidentes e tão imperiosas, que foi necessart? 
convocar.:.se (em 1824) um Congresso ~onsti
tuinte das Provincias-üniclas do Prata. Reunido, 
porém, esse Congresso em Buenos-Aires, grandes 
dissenções dividiram logo os. repre~enta~1tes; e·_ ao 
cabo ele um anno e tanto ele rntermtna vers debate~, 
f.oi, com . surpresa geral, prom:Ilgada_ ur~a Consti
tuição estabelecendo a Republlca umtana. Hou~e 
em todas as províncias uma profunda exacerbaçao 
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de animas, e os federalistas, a cuja frente se 
achava o general Dorrcgo, reagiram por todos os 
meios. Em breve era Rivaclavia, que exercia ·o 
poder executivo, substituído por D. Vicente Lo..,. 
pez, e na pr-ovíncia ele Buenos-Aires se restabe
lecia a antiga Junta, sendo Dor.rego nomeado go
vernador. 

. 3. A i·eacção liberal ia triumphante, quando 
o general Lavalle se rebella contra os federalistas. 
Dorrego vê-se forçado a abandonar Buenos-Aires, 
mas é perseguido pelas força·s ele Lavalle, preso e 
passado immediatamente pelas armas ( 13 ele De
zembro ele 1828) .-Começa então a t'remencla guer
ra civil que ensanguentou o ·paiz até 1840 e que 
além elos males clirectos q~1e espalhou por toda a . 
Republica, produziu os oclios e a·s complicações 
que deviam por longo período continuar a affligir 
a . nação. O _fuzilamento do nobre Dorrego cau
sára em toda parte uma revolta implaca vel, e os 
correligionarios da victima, resolutos e sinistros 
a clamar vingança, ot:ganizaram um movimento 
formiclavel. Santa-Fé tornou-se o cei1tro da su
blevação. Ali se achavam as forças que haviam 
escapadq do desastre de Dorrego, e D. 1\!Ianoel 
Ortiz de Rosas, á frente clellas, preparava-se para 
tomar a offensiva. Uma Convenção, em nome 
das províncias, dirigia o vasto e temeroso protesto armado contra Buenos-Aires. 

4. Lav~He, em marcha. sobre Santa-Fé, apo
dera-se da ctdacle elo Rosa no; mas dali retrocede 
temendo_ que os ,aclversarios atacassem a capital: 
Persegutclo, porem, pelas forças federalistas de 
Rosa,s e de Lopez, compostas na maioria de 
gaúchos, fo~ Lavalle destroçado. (Abril ele 1829). 
A Convet~çao fec~eral ~ransfenu-se logo para 
Buenos-Atres, e lmmedtatamente expediu forças 



- 358-

· c6n~ra · Cordoba, onde o general unitarista Paz 
hav1a.:.se. apoderado elo governo. Só a 10 ele Maio 
de 1831 foi Paz vencido. A guerra continuou 
ainda por muito tempo em diversas provincias; 
mas D. Manoel R osa s adquiria um presticrio 
e1.1orme, apoiado principalmente nos bandos :::.ela 
cam~anha, legiões furiosas e trucul·en tas que Ih~ 
rencbam passiva obecliencia. No governo ele Bue
nos-Aires havia . o general V iamont succecliclo ao 
.fen~rél'l Balcerc·e; mas de f acto, era Rosas quem 
mandava. · 

5. A' medida que crescia a sua inf luencia e 
se alárgava o seu preclomini o, ia Rosas simulando 
uma grande abnegação. exactamente como fazem 
sempre aquelles qiie vêm com o segredo ele todos 
os p·racessos ela tyrarinia. Elle espero~1 habilmente ' 
que as multiclõe·s o reclamassem com instancia, 
porque sabia que o desclem pela fortuna é em 
certos ca·sos o que attrai a deusa caprichosa. 
Quando quizeram elegei-o · chefe executi ;ro da 
nação; recusou-se elle calculadamente a aceitar 

esse posto. Mas o seu p·ovo insistiu. e por fim o 
grande patriota não -teve renieclio sinão ceder ás 
solicitações geraes: a 7 de :Março ( 1835) era 
eleito Rosas governador ele Buenos-Aires. Desde 
·então durante cêrca ele vinte longos a"nnos, tor-' . . nou-se este homem o unico senhor e o algoz omi-
noso claquelle povo. Sob o pretexto ele c_oml?ater 
os unitari·stas, commetteu toda sorte de Jmpleela
des imaginaveis .; r·econeu a todos os excessos ela 
sua louca phantasia de impulsivo; creou a famosa 
compa·1·!./1t:a da 1·nashorca, para expurgar a R.epu
blica de todos O'S suspeitos: fez, em summa, o que 
se pócle dizer a absorpção ele um nobre ,povo por 
um homem cruel. 
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6. Calcula-se em mais ele 20.000 o numero 
ele victimas immolaclas ao furor tyrannico de 
Rosas. Como se explica um phenomeno tão des
ccmmunal, que parece uma aberração monstruosa 
ele todas as leis ela historia! A . autoridade de 
Rosas não tinha limites. Não faltaram tentativas 
para derribai-o; mas elle zombava ele todos os es
f orços. E lle sabia resistir as · proprias complica
ções que a sua tenebrosa política creou no exte
ri-o r. A França, não satisfeita com a solução que 
tinham as suas reclamações por violenci~s prati
cadas contra subclitos francezes, manda bloqueiar 
pela sua esquadra o porto ele Buenos-Aires. Por 

. sua vez, os unitaristas não deixam descanso a 
Rosas, e refug iados em Mq_ntevicléo, insuflam 
cl 'ali a rebellião contra o clespota feroz. Mas Rosa$ 
va i atacai-os ali mesmo, e durante quasi dez annos 
mantém o sitio ela capita l uruguaia. Em 1845 a 
França e a Inglaterra bloqueiam ele novo Buenos..: 
A ires; . e ainda desta vez o tyranno resistiu. 

7. Em 1850, os proprios federalistas estavam 
cansados de , tanto horror. Tamben1 o governo 
brazileiro comprehenclen os perigos que lhe sobre
viriam na fronteira elo sul si Oribe conseguisse 
tomar lVIontevidéo; e declarou guerra ao clictaclor 
argentino. Ao mando elo conde C mais tarde du
que ) ele Caxias, invadiu o exercito brazileiro o 
Estado Oriental C em Setembro de 1851) e loo·o 
se lhe all iaram. as forças elo e·eneral Urquiza o~-. ~ J b 

vernador ele Entre-Rios. ·U m mez depois C 11 ele 
Outubro) rendia-se Oribe; e uma divisão elo 
exercito vencedor marchou s·ob1:e Btl'enos-Aires 
venceu. o tyranno na batalha ele Caseros '(a 3 cl~ 
Fevere1ro ele 1852) e entrou na capital, a 4 assu
mindo o governo o general Urquiza. R osa's dis
farçado em gaúcho) tinha-se escondido na cidade . , 

' 
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e depois. r~fugiou-se com sua família a bordo ele 
um navw mglez, transportando-se para a Ino·la-
terra, onde falleceu em 1874. b · 

· .s. Est~va clestruicla a tyrannia, mas a clis
cm·dta con~muou a ~ampear nos pampas elo sul. 
Os. federalistas reunrram em San Nicolas ele los 
Arroy?s os governadores das diversas províncias 
p~ra ass_entarem sobre a reorganização ela Repu
bhca. N ao obstante algümas dissenções, resolveu
se a cot:,vocação ·de um Congress-o constituinte: o 
que, entretanto, não impediu que as províncias do 
norte se sublevassem contra a hegemonia ele 
Buenos-Aires. Esta capital soffreu um sitio 
apertadíssimo em 1853 ; e ass im que f oi promul
gada a nova Constituição, e eleito presidente o 
general Urquiza, scindiu-se a Republica, f orman
do as províncias federalistas elo norte um governo 
á parte, com séde na cidade elo Paraná. As lutas 
intestinas continuaram. Em 1859 reconstituiu-se 
a feedr~ação, e em 1862 foi elei-to presidente da 
Republica o general Bartholomeu Mitre. Datam 
de então os grandes progressos que· tem realizado 
aquelle nobre povo arg'entino. 

9. Tem custado enormes sacrifícios a conso
lidação do regimen federativo; e apesar dos es
forços que fazem os homens mais clistincto~ d~
quelle paiz, não se póde ainda di~~r q~e as mstr
tuições preferidas funccionem J~ ali regular
mente. Durante o governo ele Mttre, c!.eu-se a 
guerra provocada pela politica pretencwsa _ d~ 

di-dador parag·uaio Snlano Lop~z. Em 186~ fot 
eleito presidente ' o genet~'ll Dommgos Sanment~, 
dm·ante'cuja administraçao houve revoltas do pai
tido federalista. Em 1874, foi elevacl?. ao pode~·, 
por este partido, o notavel homem pohtJco D. ~l
colas Avellaneda. A este ·succedeu em 1880 o be-
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neral Julio Roca. Em 1886 foi eleito D. Juarez Celman, contra o qual se deu em 1"890 um· sério movimento revolucionaria. Úe então em diante não têm faltado rebelliões contra os respectivos governos em algumas províncias, onde, p0rém, a inter venção da autoridade federal parece que tem sido efficaz. Póde-se affirmar, pois, que ali se consolidam as instituições liberaes sobre os moldes elo regimen federativo, e que a Republica Argentina é uma elas mais adiantadas elo conti~ente. 

CAPITULO LXXVI 

Urugum: e Paraguai 

1. D esde que se sublevaram contra a Hespanhà as diversas capitanias e províncias da vicerealeza do Prata, manifestou-se entre a maior parte dellas e a ele Buenos-Aires uma cerfa rivalidade. Os chefes insurgentes ele todas as províncias comprehenclêram logo, ou desconfiaram pelo menos, que Buenos-Aires pretendia ficar :como centro -da governação, absorvendo as outras porções elo antigo domínio. Emquanto combatiam os hespanhoes, estiveram unidos argentinos e uruguaios; mas assim que conseguiram expellir as ultimas forças ela metropole, appareceu o antagonismo, e não mais foi possível conservar uma união que a Banda Oriental considerava intolera vel. Já vimos como depois ela derrota soff r ida em Ta·quarembó, o chefe liberal Artigas se retira para Assumpção; e como, sob o nome de Província Cisplatina, se incorporou o Estado Oriental ao Brazil ( 1820). Em 1825, trinta e tres patriotas uruguaios invadem o Urnguai e proclamam a 111-
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clepenclencia. conseguindo subl evar oTandc numero 
de partidarios da emancipação. o 

2. P or ~ua vez. apresentam-se os a rgentinos 
p~·et~nclendo mcorpora r o terri torio ela antiga pro
vmcta :. · os generaes A lvear e Lavalleja ( aquelle 
argentmo e este oriental) com cêrca ele 10.000 
homens, marcham contra as for ças brazileiras ele 
ocêupação. D epois ela b<:ttalha ele Ituzaingo, cele
bra-se a paz, r econhecendo. tanto o Brazil como a 
Reput"'~lica A rgentina. a indepenclencia da Repu
blica do Uruguai ( 27 de Agosto el e 1828) . D esde 
então esforça-se aquelle povo por organizar -se ; 
mas as lutas civis têm perturbado a acção dos pa
triotas, retardando por a lo·um tempo a normaliza
ção do reg imen. A·lg umas dictacluras que conse
g uem le-vantar-se não 'vivem muito, encontrando 
correcção. si não no sentimento elo di reito. no más
culo espírito ele inclepenclencia e el e liberdade elo 
povo urug uaio. Nos temtjos ela clictaclura ele Rosas 
em Buenos-Aires, os a rgentinos perseguidos re
fugiavam-se em 1\!Iontevicléo; e como el'ali moviam 
conspirações contra o tyranno, declarou este guer-
r_a ao Uruguai. · 

3. Durante um longo perioclo ele quas i 10 
annos, uma luta fe roz ensang uentou o solo orien
tal. O patriotismo claquelle a lt ivo povo e a sua he
roica inclomita bravura puderam resisti r á bru
talid~de ela força por tanto tempo. Só ·o cêrco ele 
1VIontevidéo dut:ou mais de 9 annos, e fi.cou regis
trado na historia da America elo Sul como um bri
lhante exemplo de quanto pócle o amor da patri.a 
contra os caprichos da tyrannia._ Em _1851 , auxt~ 
liaclos pelos brazileiros e pelos ar~·entJ.nos de . En
tre-Rios, conseguiram os uruguaws msubmtssos 
ver-se livres elos exercitas de Rosas. Em 1864, a 
política do vres.idente Aguirre, infensa ao impe-
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rio. determinou a invàsão elo Estado Oriental por forças brazileiras, assim como por argentinos. Muitas povoações, e por fim a propria capital uruguaia cahiram em poder elos invasores. Com a queda elo partido blanco, foi o conflicto liquidado. e logo os orientaes (em 1865), entraram em alliança com os brazileiros e <JS argentinos, contrá. o famoso tyranno elo p,-,raguai . -
4. A historia desta ultima · Republica, entre

gue, por cêrca ele 60 annos, a todos os oorrores de um despotismo verdadeiramente asiatico, é uma elas mais estranhas e curiosàs. No continente, o Paraguai não representa, como os demais paizes, o conflicto secular do espírito americano com as ,-elhas tradições : o Paraguai r_epresenta o soffrimento. e é uma lição viva, uma prova ·incontras
ta vel cl~ quanto podem a ignorancia e ó fanatismo 
degradar gerações e gerações, até amortecer na ahúa ele um povo tudo que esse povo poderia dar el e energias viris. "O povo elo Paraguai - diz ·um autcr ( l) - não supporta a tyrànnia: elle se satisfaz com ella, elle a ama; o jugo não lhe pesa; elle não deseja entrar em communhão com as ou
tras nações ; elle não comprehepcle mesmo que a situação· política e economica em que se acha seja 
anormal e_ nen.1 aspira outra." (2) 

5. Proclamada a inclependencia em 1811, por inspiração de Belgrano aos officiaes éle Velasco, deixamos. no capitulo L VI, funccionanclo como pede r supremo a Junta exectltiva em que figura
vam Yegros, Velasco, Caballero e o Dr. Jósé Gaspar Roclriguez de Francia como secreta1·io. Era 
e9te o unicó homem capaz ela J mita, e foi quem 

(1) C h. Quentin - "L e Paraguay ". (2) Este juizo era dado em 1865 . Desde 1870 começou incontes ta-· •7elmente ·a mudar a aituaçíio interna da Republica. 
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assumiu de facto a . direcção dos negocias. De co

meço comprehendeu Francia a obra que tinha ele 

executar, ~ não perdeu um instante .. Aquelle povo 

est~v~ pedmd? um senhor, e elle sentia-se com 
apt1dao para Isso. Tratou logo ele isolar 0 Para-

guai ele Buenos-Aires, como o isolou tambem do 

mundo. Fedet~ado á Republica Argentina, os seus 
planos falhanan! , porque em Buenos-Aires ha ho

mens c1ue vêm, e forças que o annullariam. E m se
guida, ~uidou de ir ficando só po governo. U m 

simulacro de Congresso, em Assumpção reunido, 

faz tudo que se lhe ordena. P or salvar convenien- · 

cias, ele que Francia SOLtbe convencer os represen
tantes, o Congresso nome·ou, em vez ele Junta, 

dois consules por anno, sendo um o antigo secre
tario da Junta, e outro, D. Fulgencio Yegros·. 

6 . . Um anno depois ( 1813 ) Francia · reuniu 

de novo o Congresso, e obrigou-o, convencenjo-o 
de que a patria estava em perigo, a nomeai-o di

ctador por tres annos. Emquanto se preparava 
para a posse completa de- poder, ia tratando rlc: 

organizar um exercito, mas ~xercito pessoalmen

·te seu. Fez acquisição ele material de guerra, em. 
·troca de productos do paiz, cuja exportação mo

nopolizou. Afinal, em 1817, elle se fez nomear 

dictador supremo e perpetuo. D e então em diante 

é que elle se revel:ou todo. O terror fo i a sua gran

de ·arma contra alg·um resto de dignidade que se 
. fazia sentir. Prendia e matava a quantos lhe pa

recessem suspeitos. Yegros f oi uma das prime~ras 
victimas, pois . tinha tido velleidacles de co.nspir~r 

contra elle. Descrever a tyrannia de Francta sena 

o mesmo que recompor os ·iml)ios furores, a ne- · 

·vrose, o delírio sacrílego e nefando elos Denys. 
Tudo nos parece que é ·lenda, quando nos aperce-
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bemos ele que tudo se passava na America, e já no 
seculo XIX. 

7. A tyrannia de Francia acabou com a morte 
elo tyranno, em 1840. Este período ele 30 annos 
( ele 1811 a 1840) enche uma pagina unica, sem 
exemplo na };listaria do mundo. Não hoüve, nem 
nos tempos mais tenebrosos do Oriente, um· eles
pata que se pudesse comparar a Francia. - O se
cretario elo clictador, . Patinas, tentou apoderar-se 
do governo, mas os militares lhe burlaram os pla-
nes. Houve luta enúe os officiaes que disreutavam 
c mando; e como estes eram ele todo incapazes, 
preci saram de um secretario, e este foi Carlos 
L cpez, qua~i tmi novo Francia completo. Convo
cou-se logo o Congresso, e Lopez foi nomeado 1 o 
consul. e Roque Alonso 2°. O Y egros ele. Lopez era 
um sargento Duré :. foi passado pelas armas. Em 
seguida, desvencilha-se Lopez . de seu collega de 
consulado, e faz o Congresso decretar uma celebre · 
Constituição ( 1844). O mesmo Congresso no
meou -Lopez dictaclor por dez annos; mas elle 
exerceu o · poder até 1862', quando mOrreu,· legando 
a clictadura a seu filho Francisco Solano Lopez. 

8. Carlos Lopez tinha continuado a política · 
·ele seu predecessor, mas ficou · muito longe de 
Fr'a-ncia no rigor elos processos. Depois ele Fran
cia. a situação social e política claquelle povo, por 
mais triste que fosse, t_eria sempre melhorado al
guma causa: o que não quer dizer que não conti
nuasse a ser horrível. Vai·ela, no tal Congi'.esso, 
tentou impedir a acclamação ele Francisto Lor:iez, 
invocando gravemente a chamada Constituição; 
mas .foi inutil velleidade: Lopez li é investid~ do 
.supr~mo mando, e Varela é punido com o encar
ceramento perpetuo. ü novo tyranno mostrou-se, . · 
mats qúe o pa1, na altura ele Francia: era · frio 
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triumpho exalçam-se; e commettem tão desastrados excessos contra os liberaes, que estes se convencem de que só o ·recurso elas armas lhes restava. 
. _3. Conspira_m, portanto, os elementos opposi-cwmstas. Repetidos levantes per turbam a marcha dos negocias publicas, e desordens continuas traze?1 agitada a opinião. lVIas todos os esforços dos hberaes parecem improfícuos. O ministro Portales era a .cabeça, a a lma ela ituação. cada · vez nP.is firme. Assumiu este homem t.a l ascendente na poJitjca elo Chile, que parecia t irar aos radicaes toda a espera nça ele reconquistarem o poder. :Mas o proprio P onal es, abu ai1do elo seu prestigio, creou os embaraços que deviam compromettel-o. Havendo con ulic!aclo a situação no interior, entendeu Portales que devia illustrar a _política accentuaclà no Chile até o ex.ferior ; e attenclenclo a solicitações ou intrigas ele conservadores ·peruanos,· deliberou intervir nas lutas partidarias dos povos vizinhos declara1iclo g uerra. á Confederação Perú-Boliviana. que acabava ele ser formada. 
4~ Antes, porém , que désse começo a execução elo seu plano, fo i P ortales victima de uma sedição n1ilitar. Entretanto, já estava o governo chil·eno compromettido num conflicto que nada explicava, e tevê ele mandar invadir o Perú ( 1838). Mas o general Blanco Encalada, ~ncar~ regado ela expedição,. já caniinho de Areqwpa, e constrangido a capitular e retroceder. N~ anno seo·uinte ( 1839) um novo corpo ele exerc1to, sob as

0 
ordeüs elo general Bulnes, d~sembarca pe1~to de Calláo. Auxiliado pelos conservadores. peruanos, entra Bulnes em Lima. e a 20 ~le_ J ane1rq_ derrota em Ym;gày as forças perú-bo!Ivianas, cltssolven-
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elo-se assim a ephemera Confederação, obstin~da
mente combatida pelos conservadores do Peru. A victv.·ia das armas chilenas no exterior :teu como resultado a consolidação da ordem ele co1sas estabelecida no Chile, apesar ele todos os esfor ços dos 
1iberaes. _ 

5. Em 1851 f oi eleito presidente D. Manuel 
l\i[.ontt. homem de grande capadclacle, mas altamente autoritario. M ontt tOJ"nou-se o ·verdadeir-o creador elo regimen. pois imprimiu o cunho elo seu espírito nas instituições elo Chile. Durante o primeiro quinquennio ele seu governo, esforçou-se ell e por submeHer completamente a força militar :'t auturidacle ci vil. acabando com a política ele caserna que era o supplicio elas novas republicas americanas. Ao mesmo tempo que impunha o prestig io do goven 10, procurava M ontt desenvolver as inclust ria s do paiz. animar a instrucçao ·pu

blica , encaminhando assim as grandes questões que entendiam com a integração ela nacionalidade. Para semelhante obr~ teve _ naturalmente ele commebter excessos, coi1trcl os. quaes a rea.cção não podia demorar, pois o espírito liberal não se tinha suhmettielo. 
6. Em 1856 f oi lvlontt reeleito, e cl~sta vez tratou de annullar tambem o prestigio elo clero . . - Isto deu Jogar á uma insurreição que só a pertinacia· e a :firmeza ele lv[ontt puderam suffocar . . 

Em_ 1861, ent.re.gà:ra elle a .autoridade ·superior, ch,e1a ele prest1g10 mabalavel, a D. José Joaquim Perez, tambem c"onsehrador. A política · de Pérez torno~1-se mais s),mpathica aos liberaes, pela moc~eraçao com que o -povo presidente .soube conci- , har o prestigio ela autoridade coni o pleno vio·or 
das garantias constitucionaes a todos os clirei;os. · HISTORIA DA AMERICA 

25 
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~érez firmou o seu governo na confiança ela na
çao; e en: 1866 f oi reeleito. Em seu tempo, deu-se 
um con~hcto entre o Chile e a Hespanha, motivado 
pe)a altivez e prepotencia com que o almirante 
Parej~ reclamava contra medidas ele polí t ica in
ternaciOnal ou ele simpl es policia marí tima toma
elas pelo govenw chileno. 

7. A naci onaliclacl~ na cente soube avir-se 
ce m tecla a energ ia e dig na compo tura proprias 
ele um c;ovo que já tem consciencia elo seu valor e 
fé no seu destino. A Hespanha comprehencleu 
logo que tinha dia nte ele si uma nação organizada 
e ·Capaz de defender OS StUS direitos e O seu decoro 
de po_der soberano. Tendo o a lmirante Fareja se 
suicidado depois elo desastre ela Covaclonga ( to
mada pela cor veta chik~na Esmeralda ) assumiu o 
commando ela esquadra hespanhola o general 
Nufíez "(-l\1énclez). A 31 ele Março ele 1866 bom
bardeou N ufíez V alparaiso, naquella epoca eles
guarnecida e indefesa·; em seguida. investiu sobre 

- Calláo, onde encontrou h eroica r esis_tencia. Neste 
momento, os Estados-Unidos intervêm a favor 
das n~çõ.es elo Pacifico, e .a esquadra hespanhola 
retirou-se claquelle oceano. Durante o ultimo quin
quennio elo governo ele P érez, r enovaram-se as 
lutas dos dois partidos; mas felizmente sem sahi-

. rem do terreno dos debates politicos. 

8. Entretant~, crescia a animadversão entre 
elles reinante, e era ·facil prevêr com~ um dia re
surgiriam. os conflictos antigos á mão armada: a 
te1~tativa ele Balmaceda ultimainente é uma p1:ova 
de que o dia não anelava longe. E s.tará elefinit!va
mente normalizada a vida úiilitante elos partJclos 

. no Chile, dentro da Constituição e elas leis? Não 
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se saberia dizel-o com segurança. O que, entretanto, parece indubitavel é que Bal!11aceda continúa a inspirar ali um grande partido: o seu espírito, á medida que se afasta no tempo, como. que mais vivamente vai iníluindo sobre as gerações posteras. Elle parece ficar na hisfc)l)a 4a evoluÇão política do Chile como uma. grande fo~:ça_ moral · e cívica, que ·continúa contrabalançando a .. prepon- · clerancia elo antigo partido conservado( . E ,~st~ partido eleve crer-se mesmo que aceita smcera-u mente a lição e o aviso. porque é sensível que·. se transforma, pelo menos na natureza dós Í)rocessos. 
9. Desde que se gerou entre o Chi·le e algumas nações vizinhas unia · certa rivalidade; cujas causas não é difficil assignalar, trataram os chilenos de empregar esforços princirialmente na organização de suas forças na vaes. Apertados nup1a estreita mas ~onga fita ele littoi·al , entre o oceano e os Aneles. elles previram logo que, mais tempo menos tempo, teriam de jogar nos mares os seus clestii1os. Foi assim que o Chile se tornou na America uma das primeiras potencias · navaes. Em 1879 encontrou-se ele novo com o Perú e a Bolivia. Invadiu aquelles paizes, venceu-o~; alargou · . para o nor,te o seu territorio; mas assim, não fez menos elo que erigir em competição latente as velhas rivalidades que o separavam· claquelles vizinhos; e si hoje não se acha isolado, tambem não poderá dizer que dorme tranquillo e desapercebido ele perigos nas suas fronteiras. - O Chile· é hoje . uma nação prospera, e no continente occupa um Jogar saliente pela sua alta cultura e pelo pah:iotismo de seus filhos. 
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CAPITU LO LXXVIII 

O Perú e a Bo!i71Ía 

1. Assegurada materia lmente a indepenclen
cia· d,o Perú, _pela victoTia ele yacucho, reuniu-se 
logo em Lima um Cong resso conSJtituinte ( 10 de 
Fevereiro de 1825). Um do primeiros actos desse 
Congresso foi votar mensagem ele g ratidão a Bo
livar, conferindo-lhe os títulos ele LrBERT \DOR e 
PAr TI!b PATRIA. P ela Con tituição que se promul
gou; e que foi solennem ente jurada a 9 ele Dezem
bro de 1826, f oi Bolivar in.vestido vita liciamente 
da magistratura suprema. O LIBERTADOR acha
va-se nessa occasião em Bogotá, para onde fô ra 
chamado afini ele arregrar os embaraços que sur
giam na política ela Colombia. Mas a Constituição 
decretada não satisfez os liberaes. e o recurso fo i 
Jogo uma revolta, apoiada pelas t ropas. A victo
ria elos adiantados collocou no poder o general La 
Mar. Estava desfeita a obra el e Boli var, ob1~a im~ 
mensa, mas n 'aquella época in sustentavel. E lle se 
illudia acreditando possível uma vasta Confedera
ção ele todas as colonias que havia libertado. Tal
vez .mesmo revelasse o LIBERTADOR intuitos airfda 
mais amplos, quando convocou o grande · Con-. 
gresso Inter·nacional d_e Tacubaya. 

2. Começavam par:1 a gloria de Bolivar, por
tanto, as amarguras que quasi sempre as glorias 
custam. La Mar foi desastrado, levantando logo a 
veiha questão impertinente da posse ·de Guaya
quil. Chegou a tentar dirimil-a pela força. M~s 
derrotado, desvaleu e teve de emigrar. SubstJ
tuiu-o o general Gamarra, e as desord~ns ator
Íllentaram o Perú. Os f~deralistas agitavam-se 
em todo o paiz, protestanc~o contra a anormalidade 
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ela situação politica, e reclamando a eleição de 
novo presidente. Para aggravar os embaraços, o 
general Santa-Cruz, m·ais dictador do que o ,. pre
sidente da Bolívia, appareceu, pretendendo re
construir -o antigo Perú unido, fazendo-se chefe 
ele uma só Confederação. Dispondo de certos éle
mentos, invade Santa-Cruz o Perú (em 1836) e 
no meio ela . discordia reinante, consegue . realizar 
o seu projecto. lVIas os peruanos pediram então · o 
auxilio do Chile e em 1839 dissolvia-se a epnemera 
Confederação Perú-Boliviana, sendo Gamarra ele-. 
'aclo de novo á presiclencia elo Perú. Dentro em 
pouco invadia Gamarra por .sua vez a Bolivia, sob 
pretexto de reprimir novos movimentos contrarias 
á inclependencia elo Perú. 

3. Mas Gamarra foi derrotado na batalha ele 
Ingavi, morrendo elle proprio na . acção ( 1841). 
Passaram-se quatro annos de levantes e motit~s 
contínuos. Em 1845 foi eleito presidente o general 
O. Ramon. Castilla, veterano elas guerras da sepa
ração, companheiro de armas de San Martin. Era 
um homem liberal e bem intencionado. Adminis
trou com applauso dos partidos e fez um governo 
prudente e justiceiro. Terminou em 1851 o seu 
mandato sem ter que dominar p1·onunâawâentos. 
Em 1851 foi eleito Echenique ; mas tão ma.l se · 
conduziu este, que em 1855 era expulso, assu
mindo Castilla de novo o governo, e dando uma 
Constituição. O Pet:Ú ardia na guerra civil, e Cas
tilla teve de pôr em acção uma -energia extraordi
naria, conseguindo, por uma victoria . definitiva . 
em Arequipa, suffocar o movimento mais grave. 

· 4. Em 1858. é Castilla ·eleito presidente cons
titucional; convoca em seguida um Congresso e 
faz approvar uma nova Constituição ( 1860). Em 
1861, de accôrdo com alguns .chefes ela vizinha 
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Rep.~tblica_, _tentou elle restaurar a Confederação 
Peru-B~1hv1ana, mas improfkuam~n.te . Duranlte 
esta .t~Ltima phase elo seu governo, teve Castilla 
complicações com o Equador; as quae ti v eram 

- termo depois do bloqueio ele Guayaquil pela es
qua:clra peruana, Cast illa prestou oTancles serviços 
' . b 

a sua patna; e um que f ig ura entre os que são 
m.ais gloriosos para o seu nome, é o ele haver abo
lido a escravidão. O paiz gosou calma até 1864 

~ . ' 
quando a Hespanha entendeu que devia fazer mão 
ele fo.rça sobre as nações do Pacifico. Apesar ela 
violencia com que o almirante hespanhol Nufíez 
se apoderou das ilhas Chincha, o governo elo Perú . 
foi forçado a sanar as complicações cedendo algu
ma cousa ás exigencias que lhe eram f eitas. 

~· lVIas o patriotismo dos peruanos exaltou
se e reclamou a clesaffronta dos brios nacionaes. 
O presidente P ezet é apeé:Lclo e em seu lugàr assu
me a dictadura o general Prado, homem ener'gico 
e de grande préstigio. Não foi possível evitár o 
rompimento com a I-Iespanha: em princípios de 
i866 a g uerra era declarada. A 2 de lVIaio, a es-

<~ 

quadra inimiga se apresenta á vista ele Calláo. O 
g·overno ·peruano cori.centra ali as suas fo rças, cli
I~igidas pelo proprio ministro da guerra. O com
bate foi empenhado com ardor descommunal; e 
ao cabo de .algumas horas os na vi os hespanhoes se 
põem ao largo, reconhecendo a impossibilidade ele 
operar um desembarque. Passaran1-se algun·s me
zes em paz. Os partidos, porém, Jogo recomeça
ram as Jütas. Uma sublevação, concentrada em 
Arequipa, derriba o presidente J::'rado, collocanclo 
em seu lugar o general La Puerta. Cêrca de m~1 
anno depois entrega este o poder ao general 
Canseco. 

. , 
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6. Em Julho ele 1868 foi eleito presidente o 
coronel Baita. Fez este uma boa administração, 
procurando melhorar as condições economicas e 
reconstruir as finanças, já então em estado deplo
ra vel. Esta v a , porém, a terminar o seu mandato, 
quando rompeu a famosa insurreição chamada 
elos Gutierrez ( 1872) elo nome dos seus chefes, 
Thomas, S ilvestre e Marcelliano Guiüerrez. Estes 
ambiciosos, por um golpe de sm:presa, apodera
ram -se ela pessoa elo presidente, e D . ThoJ3;1as Gu
tierrez assume o mando ; mas apenas por quatro 
dias, porque a · população ele Lima, indignada·, pe
gou en1 armas, e nas ruas e praças ela cidade com
ba teu-se horrivelmente: espectaculo que . ainda -se 
clevia , ali ás, repetir ali , para vergonha ela civiliza
çáo americana e cloloro.:;o ensinamento elos perua
nos. D esesperados, os Gutierrez assassinam co
vardemente o coronel Balt~. A justíça do povo 
puniu-os fazendo enforcai-os na praça publica. E' 
então nomeado Pardo presidente. O governo deste 
só teve que suffocar a revolta ele Nicolas Piérola, 
ao qual entretanto, estava reservado um papel im
portante na historia elo Perú. O general Prado 
succedeu em 1876 ao presidente Pardo. Em 1880, 
invadido o P erú pelos chilenos, caem Lima e Cal
láo em poeclr destes. A paz custou aos peruanos a 
perda ele parte ele seu t~rritorio ao sul. - O Perú 
parece que consolida afinal as suas instituições. 
Sendo um povo J.aborio<>o e patriota, senhor de um 
sólo· riquíssimo, só a ordem definitiva é a condi
ção ele que dependem a sua prosperidade e gi·an
cleza cot11o nação. 

· 1. Des elos primeiros dias ela inclependencia, 
ccmeçou a manifestar--se uma certa rivalidade 
entre o P~rú e o Alto-Perú. Já no Congresso ele· 
Litmt, em 1825, profundas clivergencias tinham-
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se_ d~clo_ entre os_ rept~esentantes elas duas grandes 
p1 ovmc1as. Aos desej os elos ·patriotas do Alt _ p ' . o 

eru_ JUntou-se a circunsta ncia ele haverem pre-
valecido no Cong resso os pr incipias .unitarios. 
~as a preponclerancia élbsor vente elos peruanos 
estabelece~t um comple~o antagonism o entre as 
duas partes elo vasto pa iz : até que. cles illud iclo de 
uma união impossivel. c.! it:ig ira m-se o a lto-perua
nos ao LIBERTADOR) solicita ndo .a sua inter ven
ção. BéiJivar. que .reconheceu justa a causa d'a
quell.es povos, e que além disso esta\·a desgostoso 
com os peruanos, incumbiu o seu Jogar-tenente," 
general Sucre, de fa v-or ecer a aspiração do A lto
P erú. Sucre f oi a .L a P az. e fez Jogo uma procla
Í11ação, declarando fra nca mente que ali fô ra para 
r ealizar a inclepenclencia da provincia (Fevereiro 
ele 1825) . Em Junho reunia-se o Cong resso cons
tituinte em Chiquisaca. o qual. a 24. proclamava 
solennemente a completa separação elo A lto-Perú, 
sob o nome de R EPUBLICA DE Bou vAR ( depois 
BoLrvrA) em honra elo L IBERTADOR. N o a rmo se
guinte, o Congresso adaptava a ·c onstituição que · 
o LIBERTADOR tinha redig ido : substituia pelo de 
S ucRE o nome de Chiquisaca e elegia presidente 
vitalicio o glorioso vencedor de Ayacucho. 

8. l\1as o general Sucre em breve desgostou
se com as constantes desordens qw~ perturbavam 
a Republica, e renunciOl: o seu alto pos-to ( 1828) 
para dois annos depois vir a ser assassinado· p01: 
um seu subalterno. SegLtiu-se um periodo ele quasr 
completa anarchia, ao f im elo qtral · Santa-Cruz 
o·a·lo·ou a-o poder ( 1829) operando uma vercla-
o o . I . 
cleira reacção contra as icléas que tm1am tnum-
phado ·com Sucre. Em 1836. o general Sarita
Cruz conseguiu engendrar a eph'emera CoN-



- 3i7 --

FEDERAÇÃO PERú-BoÚVIAN;\ composta de tres 
. estados, sendo elle PROTECTOR Su PREMO da nação. 

Tornou-se Santa-Cruz. pelas suas velleiclades de 
dominio, antipathico aos peruanos; e estes, com o 
auxilio dos chilenos, derrotaram ( 1839) _o Pro
tector, e desfizeram a Confederação. Santa-Cruz 
ref ugiou-se no Equador~ e dali insuflava os seus 
particlarios contra o novo governo da Boli via. O 
presidente Velasco viu-·se na contingencia de re
clamar o auxilio do Ptrú. O general Ga.~parra, 
chefe desta Republica foi em pessoa á Bolívia; 
mas a expedição custo~t-lhe a vida na· batalha ele · 
Ingavi ( 1841). Entretanto, Velasco lográra con
solidar o seu governo, e em 1844 o transmittia a 
Ballivian. Em 1848, a insurreição parte do seio 
mesmo elo governo, e o ministro Belzú assume a 
dictaclura. Segqem-se alguns annos ele desordei1s. 

9. Em 1855 é elevado á presidencia o gene- · 
ral Córdoba, mas as situações continuari1 a ser 
instaveis. Tentando um esforço cfe conciliação, os 
chef es políticos ent-regam o governo a um civil, o 
Dr. Linares. Este, porém, sustentou-se pouco 
tempo, e . um Conselho Executivo passou a exer
cer a autoridade suprema. O novo governo mos
trou-se inexoravel com os partidarios dos ultimas 
presidentes, reprimindo com rigor · excessivo os 
pronuu.ciam·z;ientos e as desastradas sublevações 
com que tentavam reconquistar o poder. Só num 
dia fôram degoladas ceeto e tantas pessoas do 
povo nas praças de La Paz. O general Córdoba, e 
outros muitos militares fôram fuzilados.. Em 
1862, reuniu-se a Convenção, mas · esta nada 
poucle fazer no sentido de organizar clefinitiva
merite a Republica: apenas elegeu clictador o g-e
neral · Acha. Este reagiu contra os e~altados, e 
te.ve occasião ele punir o~ res_ponsaveis p~los mas-
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· ~acres ele 1861 E 18-o 
. · ~ 111 . 1~ dá-se a guerra contra 0 

C:hile. Parece qu~ mfehzmente não se encerrou 
.amda a phase das desordens na · 1 1 11 · 

b _ . . c v1c a c aque e 
n? I e povo, um elos prllnen·os a dar ' nos princi-
pws elo :ecu_lo passado, o gr ito de rebellião contra 
o cles·potismo colonial. 

CAPITULO LXXlX 

Ç olombia.. - Vene::: uela.. - Equ.a.doT . 

. 1. Já ·dissemos que eri.1 Cucuta se reuniu a 6 
ele l\I.Iaio ele 1821 o Congresso qLte devia di scutir 
e approvar uma Constituição para a Republica ele 
Colombia. Fo'i estabelecida a capital· mi c"iclàde ele 
Santa Fé de Bogotá.· Bolivar fo i nomeado presi
de_nte, e Santancler vice-presidente. Quando em 

. 1823 partiu· aquelle em soccorro elos peruanos, fi
cdu Santancler á testa elo governo. As constantes 
perturbações e os embar2.ços que assoberbavam 'a 
seu· Jogar-tenente apresséiram a volta ele Bolivar. . 
Chegava elle á sua patria cobert<::J ele gloria. depois 
de haver feito a independencia dos povos vizinhos, 
e creaclo no continente mais duas Republicas. Fi
Zera tambem a incorporação elo Equador na Co
lambia. Esta era a obra ele que mais se ufanava 
o grande defensor elos povos americanos; e de 
factó a Colombia parecia ter nascido grande .. das 
lutas ela independencia. Infelizmente, ao sahir elo 
despotismo colonial para o regimen ela liberdade, 
arJuelle nobre povo tinha que desvairar por longo 
tempo, até que se affeiçoasse aos novos processos 
o·eraes decorrentes ela sua . soberania politica. 
:::. 2 • . Desde que se começou a clàr fórma ás ins
tituições, já se poderia rÍ1esmo. prognosticai· con~o 
seria insubsistente a ob<·a de Bolivar. A tendenc1a 
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bem assignalada dos americanos para o systema 

federativo já andava ém antagonismo com os 
principio? dominantes da política do LIBERTADOR. 

A lé111 disso, os povos reunidos por elle sob uma 
unica autoridade suprema já haviam fori11aqo ca
pitanias · ou províncias, cada ·qual com a sua au

cliencia e o seu governo á parte; ·.e si bem que obe
decendo ao vice-rei, e.ssas províncias não .esque
ciam nunca que em tfltima instancia · aindà lhes 

fica v a, como recurso, o p-oder soberano da,,.metro
pole. Agora separadas, o seu primeiro pensamento 
era accentuar, com todas as .vantagens da inde
pendencia, o regimen ele autonomia que era na
tural na nova situação que se tinham creado. 

Acresce que este pensamento dm:ninava de tal 
medo os pClJtriotas das províncias, . que· á medida 

c!ue iam, a custa de seus proprios e~f_orços~ con
quistando a sonhada separação, tambem se iam 
çrganizando administrativa e politicamente. An

tes mesmo de reunir-se o Congresso de Cucuta, já 
Venezuela, Nova-Granada e Quito tinham, cada 

qual, sua Constituição. 
3. Ora, a lei fundamental · que Bolivar tinha 

redigido e que queria impôr aos diversos povos 
que libertára,. estabelecia uma republica unitaria. 
com · excessiva con·centr~ção ele poderes e ele com

petencias exclusivas, tar.to na esi)hera politica, 
como- em materia de administração. Emquanto o 
pr-cprio Bolivar esteve , na suprema direcção dos 

negocies, poude amparar a sua obra; mas desde 
que elle .se afastou · do poder, as complicações fô

ram crescendo, até determinarem ·o desmorona
mento do edifício. Elle proprio teve, durante todo 

o seu período de governo, de lutar com enormes 

embaraços, conjurados á custa elo seu presti'gio 

incontrastavel. Em 1826 foi reeleito Bolivar. O 
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seu espirito violento c autoritario creava em torno do seu governo opposições e oclios cada vez mais profundos, em contraste com a obediencia incondicional da maioria. H ouve mesmo numet'osos pronuncià11Úentos) e· até tentativas ele assassinio contra elle. Em 1828, em consequencia · de uma sedição em que figuravam muitos dos seus antigos officiaes e o proprio Santander , remmciou elle o poder; mas o Cong re§so reelegeu-o. 
4. 1Então, os opposicioni stas reuniram em Ocafía unia Convenção ( 1828) : e quizeram. ou adaptar a fórma federativa, ou logo a separação completa das antigas capitanias. Para salvar a unidade ela Colombia, >) LIBERTADOR não trepidou então em assumir a dictadura . O desespero elos federalistas tocou ao ext remo ele intensidade, e uma -c-onspiração se formou contra a propria pessoa de Bolivar. Qs conspiradores o surprehenderam em seu palacio ao:; gritos ele nw1'te ao tyran-11-0! 1\IIas, sem quebra de animo, Bolivar consegue escapar-se ; e incitando as tropas, debella o movimento. Em 1829, a politica reaccionaria de La Mar, presidente do P erú , quiz affrontar ao LrBERTADOR1 e destrui r o seu prestigio, abalançando-se a pôr em controversia a posse de Guaya9-uil. Mandou La Mar uma expedição contra o dietador da Colombia; mas o destroço completo deste corpo de exercito em Tarqui (em Fevereiro ele 1829) poz fim ao conflicto. . . . 5. Bolivar, victorioso contra mtmtgos · extei:-nos, ·continuava entretanto a ]~ttar CQ~n os partidos. Tambem se achavcl elle enfermo, clesammad_o e clesrrcstoso com seus compatriotas. Logo depois da gt~erra com o Perú, ~leu-se a revolta do coron~~ Cordoba, facilmente su:tf.ocada .. A revolta de C01 cloba, porém, teve echo em vanos departamentos._ 
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Em Antiochia; o legenclario 'Paez levanta a bandeVJ 
ra ela separaÇão ele Venezuela, e logo depois o ge:. 
neral Florez declara Quito . independente. Era b 
desmoronamento da vasta construcção em que em
pregára Bolivar o rnelhor dos seus esforços. Des
illucliclo, o LIBERJ:ADOR é:banclona o poder a 20 de 
J aneiro ele 1830, e desta vez irrevogavelmente. O 
Congresso votou solen::fe mensagem ele approva
ção ele seus actos, e ele reconhecimento ·pelos ser
viços P.restaclos á patria, conferindo-lhe ainda o 
nov-o titulo de PRI:MEIRo CIDADÃo DA CoL9MBIA. 
Esta mensagem foi acompanhada de um decreto 
instituindo em favor ele Bolivar uma pensão vi~a
licia . o grande patriota americano, typo singular 
talvez na propria historia do mundo, retirou-se 
pa ra a sua casa de campo, longe de Bogotá, e ali 
fall eceu logo depois. · 

6. A grande Republica ele c ·olà.mbia 'tinha 
clesappareciclo. O ultimo qne figurou como seu 
presidente f oi D . Joaquim Mosquera, o qual nem 
pensou em sustentar a unidade nacional. Em vez 
ele Colombia, portanto, appareciam entre as na
ções da America as tre::; Republicas : de NOVA
GRANADf\ de VENEzUELA e do EQUADOR,. A evo
lução política operada nos novos Estados sobera
nos . tem tido o mesmo caracter que revestiu no 
Mexico e em geral em todas as Republicas néo
latinas ela America: o espírito de refórma encon
tra-se com a tradição anti-liberal; e a natureza elos 

.processos a que recorrem uns, a fórma ele resis
tencia em que outros ficam - produzem essa in-
termina vel série de conflictos que não cessam 
emquanto_ não se ·approximam os dois partidos: o 
quê naturalmente só se realiza no dia em que am
bos (como no Mexi co ·e no Chile por exemplo) se 
resolvem a ceder alguma coisa um ao outro, sa-
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terreno . escabroso do . radicalismo abso
o terreno ela moderação e ela transi-

7. A. N ovA GRANADA conservou em Bogotá 
a sua caprtal, e. U1:1 _Congresso ali reunido pro
mulgou-a Consüturçao ela R epubi ica sobre moldes 
federativos. Passaram-se alguns annos ele paz até 
1840. Nesta época. os con ervaclàres reao·iram 
por meio ele insurreição ; e uma guerra civilme
d?nha. assolou o paiz até 1843. termina ndo pela 
vrctor!'ê:l elo governo libera l. Em 185 1 c em 1854 
oc~orreram novos · levantes. Constituição ia 
seúdo constantemente r eformada e sempre ~10 sen
tido leberal e democraticc , e hoje é uma ela mais 
livres ela A merica. U m elos presiden tes que mais 
serviços prestaram á consolidação das institui
ções, foi o general L~pez ( 1851-1855 ) . D epois 
de suffocar um movimento dos conservadores, 
realizou Lopez importantes reformas. taes como 
a abolição da escra vicl.io e ela pena ele morte por 
delictos políticos; a ela instituição do jury. a ela 
liberdade de imprensa, a ela abolição dos dizimas, 
etc. Em ·1858 levantara;n-se ainda os copservado
res CQnt{-a a ordem constitucional; ti1as o governo 
triumphou cabalmente; e então, reconsti.tuiu-~e . a 
Republica federativa sob o nome ele EsTADos 
UNIDOS DA CoLOMBIA) ét qual parece que se enca
minha resolutamente para a viela riormal. 

8. Em. VENEZUELA) Paez foi eleito' presiden
te e teve. loo·o c1ue ver contra si levantados os 

' o . l I conservadores. Completado o seu . penoc ~ c e go-
verno, o velho veterano ela inclepenclencta p~s
sou-o a· seu successor, e ficou á frente de ~xerctto 
inutilizando todas as macliinações e movt~nent~s 
elos reaccionarios. Substituíram-se na pres1clencta 
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até 1838 os generaes Vargas e Soublette, durante 

cujas administrações não cessàram as revoltas. 
Em 1839 Paez assume de novo o governo, e até. 

1847 não se repetiram as desordens. Em 1848 . 
triumpharam os conservadores e depois ele ha
verem dominado algumas sublevações, decreta
ram em 1858 uma Constituição unitaria. Os li
beraes, porém. continuaram cada vez mais agita
dos e insubmissos, até que em 1880 galgaram ao 
poder, decretando ·enl seguida ( 1881) a Constitui- -

ção federal. Venezuela é uma das Republi~s que 
mais promettem na A:11erica elo Sul. 

9. A antiga capitania geral ele Qüíto já tinha 

a contra gosto entrado na grande Confederação 
ela Colombia. Assim qu~ se retirou Bolivar do go- ' 
vcrno. em 1830, separaram-se os antigos depar
tamentos, para constituírem uma Republica á 

parte. sob o nome ele EQUADOR, tendo como ca
pital a cidade de Quito. Nesse · mesmo anno, o 
Congresso votou a Constituição; e o general Flo
rez fo i eleito presidente: - A Elorez succecleu Ro

cafuer te em 1835. Em 1839 fez-se uma reacção 
conservadora: Florez reconquista o poder, e uma ' 

nova Constituição é decretada. Mas em 1845 os 
liberaes sublevam-se, apoderam-se do governo e 
uma Convenção restabcit·ce os principias ele 1830, 
decretando um novo pacto. Seguem-se porém, 

- muitas desordens, até que o g·eneral Urbina se ele

clara dictador, ele accôrclo com o Congresso de 
Guayaquil. Urbina é eleito depois presidente 

consti-tucional, e em 1856 passa o governo a seu 
legitimo sucessor. o genrral Robles, depois ele ha

ver suff ceado ma c h inações elos conservadores, 
para o que teve de · desterrar · 6 general Florez . 

. Estes, porém, não descc.lnsam, .e em 1860 galgam 

ele novo ao poder. chamam Florez e orgamzam 

--------~--~'-------
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fortement~ a dictadura . de Garcia IVIore~:o. En
tretanto, e per~ittido esperar que 0 espiritv libe
ral venha a tnumphar def initi vamente. 

CAPITULO LXXX 

1. O Bra::,·il 

1. Este período da historia braz ileira é uma 
vh:a clemonstr~ção ele como f oi in sufficjente aqui 
a mcle:)endencJa ( nas co_nclições em que se real\
zára) para satisfazer o espírito liberal que ca
racterizou a revolução americana. Assegurada 
materiahi1ente a separação, c ideal que agitá ra os 

· brazileircs, e produzira o movimento liber tador, 
continuou a ser affirmado inclefessamente. A lém 
do processo falso que ~e · preferiu. aceitando a 
emancipação como um arranjo clynastico, duas 
causas accidentaes concorreram para tornarem-se 
·anarchizados os primeiros annos elo imperio : o 
q.utoritari ~~rno ele D. Pech'o I. e o predomínio elos 
Anclradas. D. P eclro não hesitou em aceitar o 

' repto que lhe lançara o espírito liberal. assumindo. 
francamente uma attitucle ele aberta resistencia. 
Perseguiu, portanto, os chefes mais nota veis, de-. 
portando a uns e obrigando outros a fugir para o 
estrano:eiro. Nas medidas rigorosas, a inclole 

b .. 

absolutista do imperador encont rava-se, a pnnc1- · 
pio, com a política elos A nclradas. 

2. Eri1 principias ele Abril ele 1823. o ,animo 
publico revelava uma g ra nde_ ancieclade !)elos 
a:contecimentos que se prenunCiavam. No cba 3 
de Maio · a · Assembléa constituinte era solenne
mente in~tallada. E~ provavel ·que o proprio D. Pe
dro não se apercebesse ela situação que se ia crean-. 
do. Como homens de partido, os Anclradas estél:-
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-vam com a corôa emquanto era precizo concreti- · 
~ar elementos para a organização de um governo 
f értc c desassombrado; mas D. Pedro esquecia-se 
de que os Andradas eram afinal' americanos, e 
eram os mesmos homens que no seio das côrtes 
portug uezas. tinham feito troar a palavra nova, a 
vibrante e temerosa voz ela nova potestade que se 
erguia. Desde que firmaram o seu pres.tigiO, a 
g rande causa nacional. avassaladora e suprema, 
passava a pôl-os em collisãc com as tendencias elo 
imperador. Divorciados dos intuitos ele D. J>edro, 
demi ttem-se do ministerio j c sé Bonifacio e Mar
tim F ra nci sco. e vão cem Ai1tcnio Carlos e ou
!T(JS . dirig ir a formiclavel campanha que se lev~m-

. t·a ccmtra a 'política imperial. 
3. Assumiu propo;·ções ele um · franco rom

pimento ou ele uma verdadeira revolúção ·a 
a tti.tude elos liberaes, cem o projecto de Consti
tuição que Antonio Carlos apresentára. P or esse 
proj"ecto. o governo que se· organizava ia ser quasi 
tlm governo republicano. ténclo ·um chefe com o 
t itulo de imperador. D. Pedro então compi·ehen
deu que a tempestade ia desencadeai·-se. Com a 
agitação ela Constituinte exacerbavam-se os ani
mas, sobretudo entre portuguezes e brazilei1::'JS, 
estimulados pela attitucle agg1:essiva da imprensa 
oppcsicionista em relação acs pFimeiros . . Os tu
multos q'ue se deram durante a pri1peira quinzena 
'cre N ovembro ( 1823) c brigaram o presidente da 
Assembléa a suspender inclefii1idamente a sessão, 
e o ministerio. sem prestigio para conjurar os em
baraços, f oi substituído. Ao n1esmo tempo, D. Pe
cli-c assumiu resolutamente a direcção do difficil 
momento,· e tratou de · reunir tropas afim de af-: 

-frontar ~s furias que se desprendiam. Ao saber 
·das disposições que tomava o imperador, a As-

HISTORIA DA AMERICA 26 

... 
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sembléa reabriu-se, e declarando-se em sessão 

perma~1:nte, reclamou explicações do mi nisterio. 

O esp1nto ~ub~co havia chegado a um t~l g ra u· 

de super-exCitaçao, que o governo se mostra v a va

cillante e sem expediente para resolver a crise . 

. . ~· Mas D. _Pedro não hesitou ant_e as r espon

sabilidades que Ia chamar a si ; e a 12 el e Novem

bro decretava a dissolução ela Constituinte. e fa

zia prender e deportar os mais violentos dos chefes 

liberaes. Em seguida. nomeou um Conselho ci 'Es

tado: óe dez membros, dando-lhe a incumbencia 

especial de redigir uma Constituição. E m poucos 

dias estava formulado o pacto político que o im 

perador ia decretar , muito á semelha nÇa ela re

cente Constituição portug ueza; e a 2"5 ~le lVIarço 

de 1824 era com enthusiasmo jurado na capital 

elo imper-io e nas províncias. E' de justiça dizer -se 

que na Constituição outorgada, D. Pedro transi

gia o mais que lhe .era possível com o espírito na

cional. A influencia ela Revolução Franceza já se 

· tinha fei,to sentir por toda parte, mas sobretucl0 

na America, onde a ausencia de tradições facili

tava a victoria elos grandes principias ele 93. A 

par ele disposições altamente conservadoras. pois, 

figuravam ~1a carta constitucional ele 1824 pre

ceitos salutares ele liberalismo. 
5. J\1as os aq)ntecimentos occorriclos no Rio 

de Janeiro t iveram logo repercussão nas pro~in, 

cías · e a aUitucle autoritaria e absorvente elo 1111-

per;clor impressionou muito mal o. partido adian

tado,· principalmente em a lguns pontos d~ norte. 

onde as icléas 1:epublicanas faziam progresso aJar 

mante. R.ebentou ainda uma vez em PernambucQ 

a rebellião, e no sentido françament~ republicano. 

Cypriano José Barata ele A lmeida. um elos chefes . 

mais enthusiastas. insi.tflou .os animos contra a 
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poEtica imperial, e conseguiu que o presidente . da 
junta governativa daquella província, Manoel de 
Carvalho Paes Andrade, se recusasse a passar 
o governo a Francisco Paes Barreto, nomeado 
Presidente por carta imperial . Entendendo-se 
com outros chefes das províncias ela Parahyba, do 
Ri-o Grande do Norte e do Ceará, Paes ele Andra
de proclamou a 2 ele Julho ( 1824) a CoNFEDERA
çÃo Do EQUADoR. O grande erro "deste movimen
to consistiu em ter-se procurado estendel-o a ou l:ras 
províncias, em vez de apparelhar meios c..~ sus
tentai-o materialmente em Pernambuco . 

6. O que acontecei.l, portanto, foi que o go
verno imperial .suffocou facilmente a . revolução 
no seu nascedouro. Seguiram-se as mais atrozes 
perseguições a todos os implicados: numerosas fa
mílias cobriram-se de luto, e muitos chefes repu- · 
blicanos, desillucliclos, submetteram-se,· como sen
do esse o unico meio ele salvação. Entretanto, nem 
por isso o ideal republicano succumbia ás de
fecções e aos desastres. D. Pedro, passado o pe
rioclo ele enthusiasmo pela inclepenclencia, perdia a 
popularidade; as lutas elos partidos, os desconten
tamentos ela força armada, as más condições elas 
finanças, etc .. 'complicavam sériamente a situaÇão 
elos negocias. No Maranhão, na Bahia, na Cispla
tina, em Pernambuco ~utra vez, logo em Minas 
Geraes, os embaraços cresciam ele fórma assusta
dora. e na propria capital elo imperio, os motins 
repetiam-se, devidos principalmente á animosidade 
que augmentava entre brazil~iros e portuguezes 
(havendo estes .tomado o partido de D. Pedro). O 
imperador procurava com solicitude aplainar as 
difficuldacles, indo pessoalmente entender-se com 
os chefes, dando manifestos patrioticos, ou recor
rendo á força; mas tudo inutilmente. 
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7. A exacerbação popular no Rio de J aneiro 
tornara-se intensíssima no momento em que 

0 
im

pera_d?r, p_arecenclo affrontal· os liberaes, demitte 
o n~~msteno~ e ch~ma para o gover!1o . (a 5 ele 
Ab11l de 18J 1) somente alguns aulicos com quem 
a sua · causa pessoal poderia contar na tremenda 
conjunctura em que se encontrava. O povo re-. 
une-se tumultuariamente no Campo ele Sant' An
na .. e cl'ali envià-se ao Paço uma commissão. para 
pedir ao imperador a reintegração dos ant igos mi
nistro~ D. Pedro não accedeu, e o povo continuou 
1;euniclo, até que as tropas fôram adherinclo ao 
movimento. A propria guarda ele honra elo impe
rador associou-se ás manifestações populares. 
Durante todo o dia e a noite de 6 para 7, a mul
tidão se agi.ta va na praça. Pela madrugada, cor
rêra a noticia ele q.ue D. Pedro tinha abdicado, e 
ele facto, ás 5 horas ela manhã era lido ao povo, 
no meio do pasmo de uns e c enthusiasmo ele ou
tros, o acto ele adicação. Nesse mesmo dia ( 7 ck 
Abri l ele 1831) transportou-se o monarcha para 
bordo ele um navio inglez, e clahi a dias retir~va-se 
para a Europa. 

8. A situação do paiz nem por isso tinha-se 
tori1ado menos grave. Os exaltados ameaçavam 
deixar a capital entregue á anarchia, quando al
o·uns deputados e senadores deliberaram reunir · se o . . 
e nomear uma Reo·encia prov1sona, que tomas:?e 

o N-o o·overno em ·nome do imperador menor. - - ao o . . 
só na capital do imperio . se haviam dado aconte~I-
mentos de tanta gravidade; pois as mesmas t•.:-n · 
dencias dominavam os espíritos em toda parte-· 
Na Bahia, em Minas-Geraes, no Pará, ~10 Mara
nhão. no Ceará, em Pernambuco, repetiam-se os 
motins e os conflictos, mais ou menos exten?OS, 
entre brazileiros e portuguezes. - Em ] ulho era 
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eleita a Regencia permanente. Os descontenta
mentos elo povo e a insubordinação . . das tropas 
crearam logo embaraços muito sérios ao governe, 
.e a Regencia teve que assumir uma attitude 
digna ela excepcional conjunctura em que se acha
va a nação. Pócle-se dizer que naquella época a 
cidade do Riq ele Janeiro vi via num estado perma
nente ele desordens. Tres partidos principaes·, além 
elos REPUBLICANos) exploravam a situação, · pro
duzindo contínuos clisturbios: os IVIODERA:P-,OS

1 
os 

LII3ERAES e OS RESTAURADORES
1 

fieis estes ultimos 
a D. Pedro I , cuja volta esperavam, e chegando a 
trabalhar por isso com e~forço até 1834, quando 
falleceu o ex-imperador. . 

9. A 7 ele Abril de 1835 era o padre Diogo 
Antonio Feijó eleito Regente do Imperio, nos ter- ' 
mos elo Acto Acldicional, recentemente promulga
do. A regenc\a ele Feijó ( 1835-37) foi assigna
lacla por constarites cliscordias: e o acontecimento 
mais notavel que se deu foi a erupção revoluciona
ria no· Rio Grande elo Sul. Emquanto lutava com 
os formiclav.eis embaraços da sublevação elo Pará 
e ela guerra temerosa elo sul. via-se o Regente a 
braços com a mais desenf reacla opposição nas Ca
maras onde a facção moderada constituíra-se em 

' o 

maioria-. Vendo que não podia manter-se no go-
verno, a não lançar mão ele recursos excepcionaes; 
0 padre Feijó prefer iu exonerar-se, entregando o 
governo aos adversarios. Neste proposito, nomeou 
ministro elo Imperio ao senador Pedro ele Araujo 
Lima (depois. marquez ele O linda) e a 19 de Se
tembro ele 1837, _tomava este conta da Regencia 
interinamente, como substituto coústítucional ele 
Feijó. No anno seguinte (a 22 .ele Abril) era 
Araujo Lima eleito Regente effectivo. O seu go-
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verno acalmou um pouco os a111111 ·t 1 
c os na capr a ; 

n~as. o mesmo não aconteceu em algumas pro
vmclas. 

CAPITULO LXXXI 

2. - O Brasz:l 

1. Na maior parte das províncias, os Jiberaes 
e os republicanos agitavam-se e produziam movi
mentos., que vinham sempre repercutir no centro 
e vice-versa. Na Bahia, a tropa fraterniza com o 
povo contra o presidente Souza Paraíso. Este é 
deposto, e expulso ela capital , e assume o mando o · 
Dr. Sabino Vieira, elo qual tomou a sublevação o 
nome ele Sa.binada. Os revoltosos proclai11am a 
Repu.blica Ba.hiense)· mas, sem grandes elementos 
de defesa, e sem contar com francas aclhesões, 
mesmo nas outras localidades da província. tive
ram ele ser esmagados quatro mezes depois. pe
recendo na luta para mais de 600 patriotas. Nem 
bem acabava ele. ser suffoca.cJa a revolta· elos re
publ~canos na Bahia, já no Maranhão se levan · 
tavam os liberaes ( 1838). Este movimento só foi 
supplari.tado em fins ele 1840. pelo coronel Lima 
e Silva (mais tarde ·duque ele Caxias ). 

2. Os successos da revolução no Rio · Gran
de do Sul é que alarmavam a~nda mais a Regen
cia. Bento Gonçalves;· o glorioso caudilho, tinha 
conseguido evadir-se do forte em que se achava 
preso, na Bahia, e ele novo punh.a-se ~m ca.n;p_?-
nha em quanto Cana varro extencha · a ms:u-rei~ao 

para o norte até S. Catharina. Os revo1u~wmt.~·ios 
eram poderosamente auxiliados ·por <?anbald_l, o 
famoso heróe que tão notavel papel tmha ele re
present~r mais tarde em sua pa~ria. A guerra j:í. 
durava havia cinco annos, contando com grandes 
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elementos, ante os quaes ·pareciam impotentés as 1 

armas elo imperio. E não eram somente as difii
culclacles : provenientes da revolução rio-granclen
s~ que assoberbavam o governo: a luta dos par
tJ.clcs. no parlamento e na imprensa, aggravavam 
extraordinariamente a situação. E tão ·complica
elos ficaram os negocias, que os opposicionistas 
chegaram a agitar e a const;:guir quas·i revolucio
nariamente a maioridade elo impei·aclor antes da 
epoca marcada pela Constituição (23 d~ Julho 
ele 1840). · . . , 

3. O novo reinado iniciou-se sob o~ melhores 
auspícios. Procurou-se conciliar os animas: o 
governo dirigiu ·um manifesto aos rio-granden
ses, e concedeu uma amnistia gei-al a todos os 
criminosos políticos. Mandou-se um emissario a.o 
Rio-Gt'ande, e emp_enharam-se esforços extremos 
para pôr fim ao vasto confl.icto que ameaçava 
desde muito a estabilidade elas instituições. ·Mas te
clas as n1ecliclas fôram insufficientes, e a guerra ci
vil continuou com intensidade assustadora. - Ao 
mesmo. tempo, alguns actos e reformas (como a 
ela creação ou antes restauração elo Conselho 
d'Estado) provocavam desgostos ef11 algumas 
províncias ; desgostos que não tardaram . a con- · 
cretizar-se em protestos pelas. armas em S: Pauk 
t em Minas ( 1842). Coube ainda ao general 
Lima e Silva· (já · barão 'ele Caxias) a tarefa de 
suffocar a sublevaçãq nas duas citadas provín
cias. Taes movimentos, a · succecler-se em pontos 
afastados um· elo outro elo territorio nacional, sem 
uma com)?inação ele' planos, e sem accôrdo entr~ 
os chefes, não faziam mais elo que ir amortecendo. 
pelos desastres que determinavam, o que havia 
ainda de viril e altiyc. no espírito liberal que tinha 
feito a indepencleneia. 
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4. O que poderia á primeira vista parecer um 
para.doxo não é sinão uma pura verdade: a enor
me extensã9 territoria l elo Brazil , em tão flagrante 
des~roporçao cem o numero ele habitantes. foi 
aqm . a causa principal ela inutilidade ele todos os 
esf~rçcs .i)O~)ulares contra c poder. Só na capital 
do tmpeno Impunha-se a opinião publica, e só 
aqui se faziam revoluções viaveis e triumphantes. 
Fóra; do Rio ele Janeiro, as resistencia e os pro
testos ü;olados contraprocluziam sempr.e, isto é. 
em .vez· ele alcançarem o obj·ectivo que se visava, 
convertiam em n1ales ma is graves os males que 
deviam ser eliminados: e isto ao mesmo tempo que 
iam fazendo com que os martyres, cles illucliclos. fi
cassem amando · mais a resignação elo que a luta , 
e sentissem· pelas magnanimidades piedosas que 
desciam do throno o que, em outras condições, só 
sentiriam gosanclo de uma libêrclade e ele um di
reito que fossem conquistas legitimas e definitivas 
ela nação. E' assim que pouco a pouco a ordem 
constitucional se ia estabelecendo: as revoluções 
tornaram-se menos frequentes, o terreno em qtw 
devia funccionar o mecanismo . elas instituições 
monarchicas se aplainava. IVIas que isso não era 
normal e que era antes uma especie do que pode 
riamos chamar uma reildiç~o elo espírito america
no nesta parte do continente. o · futuro devia ele-

. monstrar. 
5. Afinal os heroicos revolucionarias do Rio ' '• Grande tambem depuzeram as armas. Foi ai nci~J. 

o barão de Caxias o pacificador da altiva e gln
riosa terra gaucha. - Mas logo em 1848, romJ~e 
em pernambuco a . REVOLUÇÃO PRAIEI~A_. . a ~uy1. 
frente se achavam os homens de mats prest1g10 
claquella ·generosa e alevantcula p.rovincia. Os in
surgentes atacam a capital, cJepOlS de algUt)laS 
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victorias ~lcançadas em outros pontos; mas fo-
0 

ram r·epelhdos., soffrenclo ccmpleto destroço; . e 
em Março elo anno seguinte, estava de todo suffo
cacla. - De 1851 a 1852, teve o governo imperial 
c~e sus tent_ar uma guerra contra o tyranno de 
Buenos-Atres, D. Manuel Rosas, cujas forças, ao 
mando de Oribe, tinham estabelec'iclo o siti~ de 
~tfontevidéo. O general Caxias (já então Conde), 
a frente ele 16.000 homens, apoiado pela esqúadra 
sob o commando de Greenfell , invade o .Estado 
Oriental , e dirigindo operações contra Oribe, de 
accôrclo com Urquiza, derrota os sitiantes; e em. 
seguida, uma columna elo exercito brazileiro vai 
auxiliar os patriotas argentinos contra Rosas, 
cctpo já se viu. 

· . 6. No interior normalizava-se a situação elo 
imperio ; mas elo exterior vinham algumas com
plicações. Em 1862, a celebre questão Christie. 
com a Inglaterra. pór causa ele exigencias infun
dadas elo ministro desta nação ; e em 1864, com o 
governo elo Uruguai. O conflicto com os orien
taes veio logo a aggravar-se por ter cla:clo . pre
texto á insolita ' intervenção do dictador do Para
guai .. Solano Lopez desci~ muito que se preparava 
para a sua temeraria política ele expansão exter
na: e aproveitou o primeiro motivo qu<; se lhe of
fereceu para assumir attitude aggressiva em re
lação ao Brazil, a cujo gov·erno não demorou a 
declarar guerra. Assim que declaroü a guerra, 
quasi ele surpresa, fez Lopez inv~clir ~ . pr~'~in
cia ele Nlatto-Grosso . . O governo 11npenal vnt-se 
realmente n):!ma situação embaraçosa. E' ele jus
tiça dizer-se, pot~ém , que os hor~.1ens claquel~a épo
ca souberam agtr com rescluçao e energta. A . 
guerra inesperada contribuiu para crear uma si
tuação favoravel na p8litica interna: os brazi-

.. 
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leir~s, por un~ momento, como que esquecêram os 
m?ti_vos de d1vergencia, para confrate rnizar ante 
o m1migo ela patr.ia. O marechal Osorio é inves
tido elo co.mmanclo em chefe elo exercito e o chefe 
de divisão Barroso assume a elirecção elas f orças 
navaes. 

7.· Mas Lopez, com incrível auclacia. faz ia 
tambem invadir immeeliatamente a provin~ia ar
gentina de Corrientes e a brazileira elo Rio Gran
de do $-ui. De sorte que, emquanto a esquadra tra
vava nas aguas elo .Paraná a famosa batalha elo 
Riachuelo, as forças ele terra tinham que bater 
primeiro os invasores para assumir depois a of
fensiva. Em fins de 1865 rendiam-se os para-

. guayos em U i·uguaiana. e em Abril el o j nno se
guinte transpunha Osorio o Passo. da Patria, em
quanto por terra ia uma expedição em soccorro 
de 1\IIatto-Grosso. Já o governo imperial havia 
feito (em ·Maio) alliança com os governos argen
tino e oriental. O exercito alliaelo foi então ele vi
ctoria em victc ria . Os mais brilhantes feitos dessa 
guerra foram: as victorias navaes elo R iachuelo 
e de Humaytá; a de 24 ele 1\!Iaio. as ele Tuyuti e de 
Itororó ; a entrada dos alliados em Assun11pção (a 
5 ele Janeiro de 1869) . . O marechal Osorio .i. á ti
nha sido substituído pelo marquez de Caxias e 
este pelo Conde el'Eu,. o qual só teve _que pers~~ 
guir as ultimas forças elebandacl~s do chctador ate 
Cerro-Corá, ·onde Lopez prefenu morrer a ren
der-se (1 o de Março ele 1870). 

8. Terminàda a guerra com o Paraguai, ' o 
arande problema que preoccupou os espi ri tos no 
Brazil foi o ela ·emancipação elos escravos. Logo a 
28 de Setembro do anno seguinte ( 1871) o not~
v.el estadista visconde elo Rio Branco ·consegtll_a 

C a lei c1ue declarava h-fazer p~ssar nas amaras 
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vres os nascituros ele escravas, · instituindo ao 

mesm~ tempo um fundo especial ele emancipação. 

O regrmen monarchico parecia definitivamente 

estabelecido. Era tão regular o funccionamen~o· 

elas instituições, que o imperador D. Pedro II 

mais inclinado ao estudo e ao convívio dos homen~ 
el e sciencia e elos litteratos, elo que ao exercício ela 

· majestade, tinha tido tempo e clespreoccupação 

para fazer tres viagens á Europa e aos Estados

Unidos ela America elo ' Norte. Entretanto, 61S pou

cos republicanos militantes qu.e ai·nda tinham es

peranças. agitavam a propaganda, em algumas 

províncias principalmente, como S. Paulo, Minas, 

Pernambuco e Rio Grande do . Sul. Taes esforços, 

porém, pareciam imrteis, pois os dois partidos mo

narchicos, que se haviam _reduzido a gosar alter

nativamente elo poder, monopolizavam a grande 

maioria ela opitiião nacioría·l. 

· 9. Não obstante a regularjclacle· quasi meca- ' i 

nica com que os dois partidos se revezavan-i no 

goso elo poder, limitando á faina ele conquistar 

essa vantagem a actividacle elo maior numero dos 

políticos, ia-se creanclo uma opinião publica e fa-

zendo-se dio·na ele triumphos. A .prova disso foi a 

lei que aboliu a escravidão ( 13 de Maio de 1888) 

votada · quasi revolucionariamente. ( 1} E já era 

tal a força das icléas, que o imperador. ao voltar 

da Europa em 1888. reconheceu a necessidade de 

transio·ir mais francamente com o espírito liberal, 

incm;1binclo o visconde de Ouro Preto de realizar 

a oTancle refónpa da federação das províncias. 

Es~e illustre estadista. dispondo de uma grande 

som ma de prestigio. preparava-se para dar conta 

da elevada missão, quando foi surprehencliclo por 

(l) Sendo chefe do governo (presidc;nt~ do conselho de ministros). 

0 
conselheiro João Alfredo Corrêa de Ohven·a. 
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um m?vimento _militar a que se haviam associado 
os mars notavers chefes republicar1os O .. . · . . . mmtste-
IIO teve rmpetos de resrstir, mas viu-se inteira-
mente abandonado e tolhido, porque todas as for
ças armadas fraternizavam em torno do marechal 
Deodor? ela Fonseca . A 15--de N ovembro de 1889 
era, pors, proclamada a R EP U BLICA nos EsTADos 
UNr?os. Do BRAZIL com ad hesão immediata e en
thusrastrca de todas as províncias. 

CAPITU LO LXXXII 

Ha-z:t,z: e S. · Don·ú11gos 

1. Deixamos a Republica ele Haiti consti
tuída UMA e INDIVISIVEL. J ean Pierre Boyer (f i
lho ele um "f rancez e de uma negra ) eleito presi
dente por morte de Pétion, em ·1818. aproveitou-se 
da victoria elos dominicanos para reunir tambem 
sob sua autoridade a parte oriental ela ilha 
( 1822). Já em 1820 extenclera elle até o norte o 
seú domínio. Para captar a sympathia e a con
fiança elos habitantes ele S. Domingos, aboliu a 
escravidão e fez diversas refórmas administrati
vas applaudidas por todos. Mas nelle nãq pod;a 
menos que o patriotismo o p·reconceito de raça ; e 
a sua política resentia-se ele uma preferencia de
clarada pelos homens de côr , e com isso inspir(m 
suspeitas e afinal o descontentamento e a revolt<t 
da população ele origem hespanhola. Os delegados 
que elle deixou em S. Domingo.;;. ao_ retirar-~e 
para Porto-Príncipe, concorrêram a_r;1da . n:a1s 

!)ara ao-o-ra var as animosidades que Ja exrsttam 
bb -

entrp negros e brancos. Tambem a Frànça riaO 

deixou tempo a Boyer para que pudesse elle arrc
grar as causas no interior: em 18.25 uma esq na-
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drilha apresento~-se diante de Porto-Príncipe fà

zenclo one.r~sas unposiçõe,s aos haitianos. Boyer 

teYe ele SUJeitar-se ás exigencias de Car·los X: re

conheceu a. suzerania da França e obrio-ou-se a 

~)ag:ar uma mdemriização aos antigos colo~1os prc

.JUclrcaclos com as guerras cjvis. 

2. De dia para dia foi crescendo a rivalidadt 

rntre haitianos e dominicanos. Boyer não soube 

most ra r-se superior e isento de paixões: com re

f ormas e actos impertinentes começou a ·.vingM

se ela opposição que ao seu governo se fé:Zia en:. 

S. D omingos. Pouco a pouco se fez despotico se

nhor da ilha; e então. teve que lutar com os em

baraços que sua imprevidencia e desacei·tos f•)ram 

creanclo. Em S. Domingos urdiram-se conspii·a

çôes contra Boyer, e entre os chefes p"opulares 

.. contava-se um homem notavel e presttg!OEü, 

D. J uan Fabio Duarte, o qual er;1 ·1838, conseguiu 

organizar uma formidavel associação patriotica 

(a Tn:nitan:a), contra a política absorvente do 

Haiti. Mesmo em Porto-Príncipe tramava-se con

tra o despotismo de Boyer, e da parte elos proprios 

negros. Por fim, urna geral sublevação ( 1843) 

ooTiba Boyer a fugir para a Jamaica. Assume o 

p~der o general Charles Hérard. Est~ .. porém, 

sustentou-se por pouco tempo: a sua pohtrca des

potica provocou logo um~ reacção . violenta em 

. toda a ilha. "Na parte onental o gnto ele guerra 

foi a restauração de S. Domingos. As autoridades 

haitianas não puderam .resistir: os revlucionarios 

organizaram o governo independente ela Republi-

ca dominicana. · 
3. A luta continuou por algum tempo. O go-

verno do· I-Iaiti fa:z invadir S: Domingos por di

versas vezes; mas o general Pedro Santana soube 

manter-se firme; e apoiado nas classes conserva-

.t 
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do~·as constituiu um governo forte. O presidente 
Herar_d, do Haiti, foi substituído pelo general 
Guerner. o. que mais bem caracterizava estas lu
tas era o oclio de raça. A população branca ele São 
Domingos levava a sua repugnancia aos haitia
nos até ·o extremo ele preferir a volta elo r eo·imen 
colonial, com plena submissão á Hespanha. ; tudo 
que fosse liga com os negros elo Haiti. E si n~(· se 
conseguiu a reincorporação ele S. Domingo~ :~ns 
domínios hespanhoes ou mesmo á França, não 
foi po~ falta de empenho solicito e perseverante 
dos dominicanos. Os governos europeus n:1o se 
resolviam a tomar o penoso encargo ele exercer 
soberania sobre um povo tão disposto a con er

·var-se livre á força ele armas. 
4. Por ahi se vê ainda que s·. D omingos. na 

ilha, represnta a tradição colonial , as antigas clas
ses privilegiadas. os senhores de e cravos e os 
commerciantes ricos; ao passo que na Republica 
do Haiti, a família negra é d ominante; e guarda, 
no fundo da sua altivez heroica, a lembrança ele 
todos os soffrimentos e humilhações passadas, 
disposta sempre a encontrar-se com o orgulho 
impenitente dos brancos numa longa competição, 
da qual não ·se eleve duvidar que saia o triumpho 
definitivo da raça africana, revigorada sob o céo 
da America. - Embora separadas as duas partes 
ela ilha, a Republica ele Haiti nunca perdeu ~le vista · 
o seu intento ele formar ali Lima só Repubhca. Em · 
1847 assim que tomou o governo elo Haiti. inva
diu ~ o-eneral Faustino Suluque a Repuhlica vi-o . . . zinha; mas encontrou uma reststencta energtca e 
foi obrio·ado a renunciar os seus projectos. b 

. . . 5. Suluque em seguida proclama-se Impera-
dor do Haiti, sob o nome de Faustino I; corôa-~e 
pomposamente. cerca-se de numerosa côrte, crea 
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uma nobreza, e exerce sobre o . h .. · . · PO\•O att1ano o 
mais completo despotismo Por Inu't . . . 1 as vezes ten-
tou submetter os dominicanos n1as . t'l . , sempre mu 1 -

mente. Fau~tmo ! governou durante 10 annos, e , 
seus cle.svanos _afmal produziram uma reaéção cle
mocratlca. O general Geffrarcl põe-se á frente ele 
uma tremenda conspiração ( 1859) e Faustin•o 
teve ele f ugir para a Jamaica. Geffrard procuro~ 
r econstituir o paiz ; mas tambem foi· logo clesan
clanclo para o_ autoritatismo, quando nova revolu
ção liberal o apeou. Ao cabo de muitas cle9tlrdens ' 
em 1867, um Congresso reunido em ·Por.to'-Prin-
cipe promulga uma Constituição republicana. -
Apesar das dissenções intestinas, o Haiti tem 
prosperado muito, e ali promette a raça negra dar 
um bom especimen ele povo. 

6. S .. Domingos esteve sempre sujeita á pre
ponclerancia dos elementos hespanh'oes. O general 
Santana, com indefectível valor. soube manter a 
i nclepenclencia ela Republica contra os intuitos ele 
:1bsorpção, tão reiteradamente manifestados, dos 
negros elo Haiti. Apesar, porém, do gr.ancle pres
tigio ele que gosava, em· 1848 os animas exalta
ram-se contra Santana. e este cedeu a presiclencia 
a Jimenez, espírito mais liberal, mas sem a força 
ele seu predecessor. No anno ·segu,inte. a ~nvasão 
ela Republica pelos haitianos recla:'mava ele · novo 
os esforÇos ele Santana, e tendo este alcançado 
triumphar contra a obstinada tentativa ele Sulu
que. assumiu a clictadura. Em 1849 foi eleito pre
sidente 0 geileral Paez, a quem Santana substituiu 
em 1852. Durante todo es-te tempo. a guet'ra com 

0 
Haiti ·trazia ~onstantemente alarmados os do

minicanos. As invasões repetidas elo ·seu territorio 
. e os excessos que os inimigos commettiam torna-
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vam imi)ossivel a continuação de semelhante es
tado de causas. 

7~ Quando assumiu o o·overno em 1852. cui
dou Sàntana ele obter ao menos o protectoraclo da 
Hespanha, a ver si assim punha a R epublica a 
salvo das investidas elos temerosos vizinho . Para 
isso foi enviado a Madrid o general IVIella: mas 
este nada conseguiu, e os dominicano ti\·eram ele 
r·esignar-se. E m 1853 reuniu-se um Congresso 
em S. Domingos, e em 1854 refundia- e a Cons
t·ituiçã~ da , Republica, deliberando-se confiar o 
poder a Santana por oito annc . Sem desilludir-se 

· elos seus projectos, continuou Santana a empe
nhar-se pela annexação á antiga 111etrop le, até 
que coriseg-uiu pôr-se em relaçõe ·com o então go
vernador geral. de Cuba, D . F rancisco Sel-rano 
( mais tarde duque ele la T orre). Este f avoreceu 
as pretenções de Santana, e o governo hespanhol 
resolveu-se a ace1tar a proposta que tão insisten
temente se lhe fazia.· 

'. 

8. O governo hespanhol não tinha aproveita
elo as lições bem duras que .lhe haviam offerecido 
todas as antigas colonias: assim que se realizou a 
reinccrporação ele S. D omingos,. começot1 a resta~ 
belecer appa~·atosamente todo o regimen- colonial : 
inundou o pa-iz de soldados, ele padres e de f unc
cionarios de t0da ordem. Considerou-se S. Do- . ming·os como 'uma simples fe itoria, sem direito 
siquer a fazer-se representar nas côrtes de Ma
drid. E' ocioso dizer que com tudo isso não desa
gradava a Hespanha as classes clon~inantes· . da 
antig-a Republica, pois que essas classes se sent1a1:1 
favorecidas: a sua sitLlação melhorára; o~ ant~
gos pri vileg-ios eram restaurados; - o~ propnos :mlitares tinham seus postos reconhecidos, e muitos 
com accesso, ·entre estes o proprio fautor .ela an-
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nexação, Sant~na, galardoado, além ele tudo, com alto titulo honorifico. Er;:~ a hi stori a commum da sociedade americana que ali se desenrola·. a , caracterizada ,pela luta elas velhas tradições euro- . péas com ~ espírito novo qüe se ergui9- no conün ente. 
9. Em. poucos mezes os dominicanos clesillucliam-se elo recurso ela ~tnnexação; e a prova cabal que tiravam convencia_-os de que era prderi vel a contingcncia. em que os punha a vizinhança~ do Haiti , a toda aquella miseria a que os subméttié'a intoleravel dominação hespanhola. E m 1863 rompia a g uerra: os insurrectos decla raram que não abandonariam as armas antes de haverem reconqui stado a perdida indepenclenc ia . O gover no de Hespanha -esforçou-se por assegurar definiti vamente a posse cl'aquella presa qu_e lhe cahira ele novo nas mãos; mas em 1865 as Côr tes ele Madrid decretaram a evacuação. e a R epublica D ominicana reconstituiu-se. O Hai.ti continuua a pretender a uni f icação pol,it ica ela ilha ; e é pro vavel que af inal seja essa idéa r ealizada, não só porque consulta aos i;1teresses da nacionalidade. como porque a raça negra assume uma grande proponclerancia na ilha. 

C1\ PITULO LXX..'(Jll 

Progn ostico dos destinos do No<Jo-111undo 
1. Os primei r os povoadores ela America eram homens que passavam elas miserias elo velho despotismo occiclental para un1a terra virgem, bella e vasta·, que lhe offerecia a abastaüça e a liberdade. Separados, por n1ilhares ele leguas de Oceano, da patt·ia madrasta, os immigrantes., quaes fo ... HISTORIA DA AMERICA 

27 
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ragidos da desgraça, vinham aqui r esfoleo·ar éla 

tremenda servidão feudal , escapas a todas o as tv

rannias, já como que restituídos a si mesmos. -e 

habilitados a fazer pelo trabalho qua nl o as n~ u 
nificencias de uma natureza fecunda o F ferccem :'t 

actividade e ao esforço do homclll. l '.m breve. :n 

patria nova, risonha e generosa. o irnmigr::!.nte 

·acostumou-se a ser livre e a se r cl ig-nu. 1V[ai · elo 

que isso : o sent imento ·upr em , qu e . o dominou. 

determinando-lhe toda a ubsequenLe ori ntação 

mo1~--t1 e politica, fo i um grande amor. mixt·J ele 

reconhecimento e ele orgulho, pela t erra aben

çoada, pela natureza prodig iosa . pelo céu e pelos 

·_ares deste outro mundo, tão g ra nde e tão sad io, 

onde a vida se lhe r enovou como num segundo 

nascimento . 

. 2. As metropoles européas, logo que estabe

leceram a admini stração colonia l nos diver sos pai

ze~ da America,· puzeram-se, m a is otl menos. em 

collisão com a nova ordem mora l que aqui se f un

dava. ·como polvos enormes, as nações que parti

lharam o continente, para cá extencleram os seus 

t.entaculos .insaciaveis, e primeiro que tudo cuida

ram de sugar em largas f ontes a se iva inexgota

vel do N ovo-lVIundo. Para isso mesmo é que foi 

necessario trasladar pa ra aqui todo o truculento 

m ecanismo que a força , numa longa g-estação se

cular, havia engendrado, para exhaurir os povos, 

e dominando-lhes a consciencia d.e tal modo que 

elles não se chegavam a aperceber bem clistincta

mente da sua miseria. Vieram, portanto, para a 

America os . privilegiados, os systemas tributat:ios 

com todas as exaçções e avanias, os e~erc_ttos 
inactivos do funccional-ismo VO)"aZ, as . JUStiÇaS 

draconianas, todo o barba1·o direito medieval c;tue 

"ainda esperava pelos Montesqúieu e os Beccarta · 
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V ieram os costunies, os preconcei tos. os vJcJOs. as 
paixões - f ructos do rap id_o obt1mbramento que 
no espírito simpl es elos povos hav ia produzido a 
luz do Evangelho. creando nell es a resignação e a 
humildade - as g ra ndes virtudes bierati cas em 
que se fundaram os despotismos e as ty rannias 
modernas. 

3. Os dois g randes poderes que tinham nas
cido ela I claele Media - a realeza absoluta e a 
hierarchia catholica - a ssociados projectar:J.m-· 
se sobre os pa izes ela America. espalmantlo as 
suas mãos ele fe rro por onde quer que h ouvesse 
actividades a explora r e conciencias a pungir. O s 
abusos ele toda ordem. que fôram pesando sobre 
os povos. agg ravam-se ainda através ela clistan- . 
cia em que fica va o unico poder que seria capaz 
de corrig il-os ou moderai -os ao menos. Nunca, em 
paiz algum . se opprimiu mais a creatura humana; 
nunca se matou mais desenvoltamente elo que na 
America, dos princípios do seculo XVI aos prin
cipias elo seculo XIX. E o martyrio não era im- . 
posto sómente ás raças indígenas: destas passa
ram logo os governos ás populações aclventicias 
elas colonias, e a massa geral dos diversos elemen
tos ficou sendo o g rande rebanho t osquiado pela 
multidão elos exactores régios. impiamente ga
nanciosos e venaes. 

4. Foi · assin.1 que se creou esse profundo an
tagonismo entre as metropoles européas e o esp1 .. 
rito novo que nascia na America. O longo e doÍo
roso conflicto começou con! o estabelecimento ela 

. administração; e na maior parte elos paizes pôde
se diz-er que ainda vai travado - tão vastas e 
complicadas são as questões que têm ele ser diri
mi~las . T oda a historia ?o c_:mtinente, eles elos pri
men·os tempos ela colomzaçao até os dias ··das na-

' . 
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cionaliclades mais prometted ras. está cheia dos grandes ·lances dessa luta t itanica. na qual nào se sabe o que mai s admirar, i a pcr t inaci;J. ela ty rannia. que tentava implantar-se cldin it ivamcntc, si a firmeza hcroica e insubmissa com que o c pi ri ta novo protestou sempr·e, sem um instante ele a rrefecimento ela sua fé imm cnsa. O s tre. prin cipaes elementos, que fõra m o· lactorcs · etlmicos ela sociedade americana, fraternizaram na campanha, como crentes el o me ·mo D eu , numa g uerra santa ferida <sem treguas contra os dom inadores. E só · quando se conseguiu eliminar a tutela impi·edosa cessou o conflicto com a metropoles. 
5. Realizada a inclepenclencia. porém. con-. tinuou esse conflicto sob out ra fórma: os povos passavam, por ass im dizer. a lutar corns igo propri os - o quê evidencia bem a natureza elas causas que os h a viam posto em a rma · ·co·n tra os governos que os exploravam. De ma neira que, ban ida para sempre a autoridade el as . meLropoles, os motivos da luta ficavam nos vícios profundos ge- . rados durante t r es seCLtlos do ndasto regtmen. Entregues a si mesmos, livr es elo poder que absorvia todas as act ividades. que monopolizava todas . as iniciativas, excluindo tudo que nào era proveito immediato, batendo de morte tudo que não era submissão - os povos americanos t inham. emancipados, de eliminar essa variedade de vicias em que se dilatavam os males do perioclo colonial atéalém ela colonia. E' assim que se explica a situação em que se viram quas·i todos os povos emancipaelos, situação que é tão estranhada princit:almente pelos escriptores ela Europa (porque lh.e : g noram as causas) mas que não é portanto ~mao uma phase natural da historia do N ovo-1\t:Iunclo. 
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6. Basta estudar-se a vida, de todos os povos 
néo-Jatinos sobretudo, para ver como o estado de 
guerra civil, quasi .permanente na maior parte 
clelles, não é senão um prolongamento, um desdo
bramento elo conflicto fundamental travado pelo 
espirito americano contra o úadicionali smo eu
ripeu que aqui tentou vingar. Em regra, quasi ab
soluta, todos os movimentos armados, que pertur
bam a ex istencia das diversas Republicas, são di
rigidos contra a acção absorvente elo poder;-e por
tanto, revelam-se nada menos do que symptomas 
ele um excellente fundo de vigor civico e moral no 
caracter americano. E um facto indiscutível já de
via impressionar os que esttidam a hitoria das nas
cente· nacionalidades: si exceptuarmos o Para
guai (onde actuaram causas excepcionaes que pu
zeram aquelle povo como especimen unico e estra
nho no continente) não houve ainda na Americ~ 
um paiz, onde os abusos ela f orça não fossem cor
ridos pela reàcção elas massas. T'cm h a v ido 
clespotas, mas a inda nfto se instituiu o despotismo. 
Os povos soHrem os ty rannos emqua nto obum
LHaclos da ·surpresa; mas a ty rannia não tem t ido 
tempo ele org·aniza1·-se : os tyrannos descem eles elo 
momento em ·que o espírito nacional r eaclquire a 
consciencia ele si me~mo. . 

7. lVlas, .francamente:. que ordem ele sentimen
tos dev iam ficar da vasta col lisão na alma dos po:
vos americanos em Felação ás antigas respectivas 
metropoJ.es ? P odiam as . novas nacionalidades es
quecer no clia seguinte o seu martyrio ? Ahi a ori-
gem, elos ma.is ju~tos resentimentos, ele suspeitas, 
c ate ele ant1path1as profundas que ficaram entr.e 
muitos dos povos americanos e as vêlhas nações 
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de qüe se destacaram. 'T'aes r esentimentos e suspei
tas fôram-se extenclenclo mesmo a toda a E uropa 
colonizadora, cuja política ele ex pa nsão externa 
pr.ovcca em toda parte as mesma ele conf ianças 
e_alarmas que tinha produzido a polí tica colonial 
antiga. E' claro que a ma ioria elo pcn ·adores, e 
mesmo as tenclencias geraes elos povos elo Novo
Mundo prefeririam a conciliação. Sem h omoge
neidade ele raça e sem tracl içõe ex c lu i v a s, todos 
quere(.iam fundar a unidade d a civilização elo con
tinente num grande pensamento que e tornasst: 
eixo de toda a sua vida e piritual, que fosse, no 
meio da complexidade cosmopolita do esto{o eth
nico. um come nex o ele consciencia a assegurar a 
unidade nacional. 

8. Mas tambem: que esf orços tem fe ito a Eu
ropa no sentido de evitar que a competição elos an
tigos colonos com as respecti vas metropoles ·se 
transforme em conflicto ele continentes? Senhora 
elos mares pela .extensão ele sua marinha mercante. 
ella entendeu que a sua hegemonia , na phase nova 
aberta pe1a America, devia fundar-se no poder de · 
esquadras formidaveis e de temerosos exercitas de 
terra, qüe levassem a todos os angulos do mundo a 
sua voz de commando e a preponderancia de seus 
interesses. O mesmo que ella faz hoj e no extremo 
Or!cnte. e talvez mais do que isso, fazia em todo o 
Iittoral da America, nos dois oceanos ; e só se con
teve mais com as nações americanas do que com a 
Chiná, agora, depois que o glorioso povo elo norte . 
se ergueu no continente. Ainda assim, livres de pe
rigos ele absorpção territorial oú política, as nações 
da America vivem constantemente ameaçadas da 
pavorosa mão ele força , perseguidas pela diploma
cia, tendo diante de si o espantalho elas estações na-
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vaes permanentes. Entre as manifestações do in

tuito sup remo .a que obeelecerÍl as. grandes potencias 

avassalaeloras, ahi estú a sua famosa e antiga po

lí tica elas indemnizações, bem característica e bem 

· e/aquente para falar ela natureza ela luta que se tem 

ele travar. 

9. O que tem retardado, portanto, na civiliza

çãc ela !\merica lat ina, o advento ela phase indus

tr ial, é esse conjuncto de males elo regimen antigo 

. elo occiclente europeu, males para aqui canalií81.dos 

durante os trez.entos annos de domínio das metro

poles. e que podemos reduzir a duas ordens : I -

as preoccupações quasi exclusivas ·ela política inter

nã esterilizando e até pervertencJo as melhor-es apti- . 

clões elos individúos e elos povos; e Il - as co.ntin

gencias ela política internacional. obrigando as na

ções aí11ericaf1as a prevenir-se contrà as grandes 

potencias elo Velho-Mundo. Essas duas mesmas 

ordens de males. entretanto, é que hão ele determi

nar af inal a ori.entação historica ela sociedade ame

ricana: ele uma, lograrão os povos a mais completa 

liberclacle política na democracia, e como conquista · 

definitiva de consciencia; ele outra. ha de sahir o 

espí rito ele união e de solielarieelacle . elos ]~ovos do 

continente para a at•titucle que elles têm de manter 

na nova phase ela política internaciona l, que se an~ 

nuncià tão cheia ele complicações e ele problemas 

cada qual mais grave. Quanto é dado inferir , desses 

dois factores que se preparam - o sentimento da 

. Jiberclacle política que fa rá nações prosperas e gra~1- · 
eles. e- o ideal americano que fará nações amigas 

e unidas; e concorrendo com esses dois factores 0 

espí rito ele prosetylism.o, o sentimento ele justiça 

e ele amor para fratermzat; com os povos ela terra: 

a America vai ser a sécle definitiva ela civilização 
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que vem, na qual o vas to pa trimonio espiri t ual da · família humana se refundirá · sob a dupla inf luencia do genio do Occiclente, irriquieto e fervido . f ~o antigo genio ori en tal , contemplativo, mystcriosn e amplo como a propria 1-Iistoria . T ERRA DA 11~EDIA ( Ão ha ·ele ser , pois, esta America f ormosa e ingente, para conciliar os doi. mundos qu e ha :i() seCLtlos . vêm empenha los na lu ta t remenda. 
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SYNTHESE DOS GAPITULOS DA QUARTA PARTE 

LXIX. - I. Est.~dos Unidos da Americn do Nort~. - Washington 

diriJ.: iu a on::anizaç:io d
1
a g-rnndc . Rcpt:.blica do Not·tc. Tendo feito votar 

o pac to rcdcml, roi elle proprio incumui<lo de iniciar-lhe a cxecuçito . . 

Depo i · de Washing-ton·, s ucccdem-se cohs titucionalmcntc diversos outros 

home ns notnvc is que continuam a sua ob1·a. Em 1809 d:'t-se novn ~ucrra 

com a Gran-Brctanha, c em 18•16, o conflicto com o Mcxico. 

LXX. - 2. Es tados Unidos da America do Norte .. ';) - A qucsti\o 

do e lem ento ser vil d:i Jogar a um rompimento dos Es ta tlos do Sul, os 

quacs on:anizam uma Con[cdcrn\•ito ;, p:u·tc (1860) . MIIS Lincoln submctte 

os co nfctlcmdos, e proclama immcdiatnmcntc a abolição dos ~scravos. 

O funccionnmento do mecanismo cons titucional · é completo ·e !Jer(eito nn 

g rn ndc RcpubJicn, cujo pros:~n'Sso é l.:. m dos phchomeno~ tnais :.tdmirnveis 

des te 1.cculo. 

LXXI. - I. 1\fcxico. -:- No Mexico, o espirito liberal reage contra 

a obm dos conservadores, c Iturbidc é expulso. Tendo logo depois ·vol

t:-~ do :'t patria. é preso c fuzilado . Mas a luta das clru;scs antigas contra 

o3 republicanos continúa 

conservadores ( escocczes) 

Cons tituiçiio unitn l'ia. Os 

fct·oz. Afinal, no cabo de muitiiS. desordens, os 

apoderam-se do g ovet;no c decretam umn 

Es t.~(los p~ote;;tnm, c o 'fcxns separa-se. 

LXXII. - 2. O llfexico. - · Os nort<•-amcricanoõ, por causa <lo 

Tcxa~. invadem o Mexico, c o governo 

preJUIZOS para a patria. As dcsord(•Jts 

Juarez é e le ito che[e da naçiío. 

tem que assignar u 

continuam, até nue 
paz com 

em 1860, 

LXXIII. _ 3. O Mcxico. - Desesperados , os cscocczcs conspiram 

conl o es tt·angciro. Conseguem :\. intcr VcnçiLO da Inglaterra, Prança e 
H cspanha combinados. A Fmnça conserva no Mexico um corpo de 

exercito. c o:; cons ervadores procf.1mnm n monal·chia, e e legern imper·ador 

a Mnxirniliano. Mas este nf\0 rcsi~te no9 cnllmrnços qt:e os t·epublicunos 

lhe oppõcm. c afinal é feito pris ioneiro em Qucretat·o e fuzilado . Jua1·ez 

c POI·firio Dinz princi.pn.lmentc consolidam ns instituições .Jibcracs, e 0 

Mexico é hoje umn dns mais pr0$perns nações Un Amerca. , 

- LXXIV. _ Gual.imala, · S. Salmdor, Hondurns, Nicar.agun a Costa 

Rica. _ No Centro Americn dcrmn-se entre liberacs c conservador~ 

lutas s emelhantes {1s que ntormcntr.1·nn} o Nlexico. Essns Iutns occasio: 

n:u·am em breve n separação das nntitms províncias, formando cada qunl 

0 
s eu govet·no sobcrnno, e tendo entre s i frequentes conflictos , .a)>eSar 

dos qunes r.ubsistc em todns o ideal "da fcdcmção. 

LXXV. · _ Rcpublicn Argentina. - Na Republica Argentinn us 

dissenções dcranl-sc entre unii..-'ll'ititas c fcdcralist..'l.s . Est~ conseguem 

trit:.mphnr (por cerca de 1830) c Rosas, s eu chefe, torn:'l-sc dictndor c 

tyranno. Afinal os nrg-entinos, auxiliados p elo Brnzil, des troçam n 

Rosas. DcJlois do uma Jigcim scitlâo. a Republica Federativa se re

conslituc, c iwjc a Argentina é uma dns mais ndinntndas e livres entre 

. as Republicns do Continente. 
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·LXXVI. - Uruguai e Pnragl!ai. - Depois uc ter f eito parte tio 
Brazil e de muito disputauo pelos a rgentinos , o Uruguai se constitue 
em Republica soberana (1828) . Em 18G4 teve conflicto com o Brn'l.il 
c lo!!O depÓ is (1865) ent1·ava na tr íplice alliança contra o Paraguai. ·
A his toria excep cional do Par::~ ,;uai come<;a p ela tyrannia ue :Francia. 
S t r;uem-se os dois Lopez, o ultirno dos qunes nventt~ra-se a un1a g ucn·a 
com o B1·azil. A 1·ge ntina e Urug uai . A v ictori a dos alliados c a m orte 
do tyranno assignalan1 a éP?C:l .! ll1 CJUC no Parag uai se col'n ec.:a a ens:1.iar 
o : ~o\'crno republic ano . 

LXXXVII. - O Chile. - N c Chile . a historia com mum <.la Ame· 
r ica la tina : luta J o espí r ito liberal contra ::~s classes :111ti.)ps, ::~li po
<kr osas. Com Portales c Montt pi"Íncipalmente · os conseJ·v::~dorcs prc
ponuc r a m : ma3 pouco a pouco tr iumpha m as idéas li beracs . O Chile 
é hoje u m a das prime ir::~s naçõ~s <lo Continente. 

o 
LX XVll l. - O Perú e a ll(\l ivia. - N o P erú , os liberacs ;·eagcm 

contra a omnipotcnc ia de Boliv:w. c dcc1·ctam uma nova Cons titu ição. 
Atacado::. pe los bolivianos, pcden1 o s occor ro dos chile nos , e conseguen1 
dissolver a Confederação Perú-llolivia_na. Depois da guena com o Chil e 
11 880 ) p:necc que· c-e viio consolidando as institu ições do P erú. - N o 
Alto P c rú, os pat1·iot as reclamam o a\.x ilio de Boliva~·, c Sucre. Joga r 
t e ne nt e <.lo Lib~rtado r, procla m a a indepc ,<.lencia daque lla proví nc ia. sob 
o nome de Repub lica <.!c Bol ívia (1825) . T en<.lo o ido dos primeiros a 
levantnT-r.;c contra a n1eb·opo le , nüo pode ent"re tanto o v ovo boliviano 
di~cr qu e é c.los m ai:-; fel izes da AriJCr ica do Sul . 

LXXIX. - Colombia , Vennuela c EquadGr . - Na Colombia os 
Jibcracs puzcram -se l o~~o em oppos iç i\o ú pol ít ica <.!e Bolivnr . Ca nsado 
de sublcvaçüc~, este retir~-se ' do potler : c Uestn circunstanciu aprovei
tam-se as tres antig as capitan ias para se separaren1, · formando as Repu
blicas de Nova-Granada, de Venezuela c do Equador, nas quaes con-
linuou a luta dos adiantado~ contra os conserva<.lorcs. 
o1·g ani'l.a-sc federativamente. ass i:n como Venezuela; no 
pyeponderado os conse1·vndores , s i bem que o es}Jirito 
tr iumphar. 

Nova-Granada 
Equador t êm 

liberal t enda a 

LXXX. - 1. O Brazil. - N C' 13\:azil , o impcra<.lor D. Pech·o aceita 
a h: ta com os liberaes. pe 1·scgue os mais pres tig iosos chefes, dissolve 
violentamente a Cons tituinte, outorga uma Cons tituição; mas as agita
ções. que n:l.o cessnn1 em d ive1·~as provjncias, crenm-Jhe en1bnrnços que 
vão crescendo até obrigarem o mC' I~archa a abdicar (1831) . Organiza-se 
cnt:1o uma Rcgencia : mas o esta:Jo do., negocias publicos não melhora: 
couti"nuam as <.lcsorde ns , a indisciplina por to<.la parte,. c no Rio Granue 
do Su l lavra a ~{UeiTa civil. 

LXXXI. - 2. O Brnzil . -,- No meio de graves complicações, pro· 
clama-se com o <.'xpediente a maioridade do segundo imperado1· . P l:o
cu l·~i-se conciliar os cspirilos: m~1s imp1·o ficuamente. Recorre-se {L fol'{!a . 
Afinnl. os riog t·ande nscs, no cabo de lO atnl.o~, depõem ns nr1nnH ; c 
n01·maliza se pouco a pouco a v id:1 do pai'l. , para o que contribuem as 
complica~:ões ex ternas . Des tas ú mais grave foi a guer ra com o Para
c-uni, a qr.al ' ter~inou p e la . ~ictol"ia dos brazileiros e s eus a llidnos · 
Depoi~ da g uena, cu ida-se de ce1·.tas re formas importantes reclamn<.lns 
pe la op iniito publi~a; c tmtava->Je de r eulizn 1· a f ederação <.las provín
c ias q uando se deu o m o,;im t> nto que · mudou ra<.lica lmente as ins tituiçõe3 

<.lo paiz (1889) . 
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LXXXII. - Haiti c S. Domingos. - Apesar dos esforços do go
verno c.lo Hniti, os dominicanos separa1·nm-se logo, organizando-se 1 em 
Hepubl ica inucpen'dente; mas a lu tu continuou por muito tempo, at& 
que os doniinicanos. desesperad?S, preferiram reincorporar·se ~i Hes

pnnhn. - No Hniti, Suluque proclama~se imperador, govern~ cerca de 
I O annos. ao fim dos quaes é deposto· e exptclso. - A annexação de 
S. Domingos :'t Hespanha desilludira ·Jogo os dominicanos de seme
lhan te ex pediente: o governo hewnnhol restaurou naquella parte da ilha 
todo o regimen colonial antigo; c os abusos levaram outra vez: os domi
nicanos a recorrer ús armas po,r:~ reconquislc.'lrem a independcncia. 
O Haiti continün a aspirar n unificaç{io, e é provavel que afinal elln 
:;e fa c,.:n , pois est á isso nos interc-sses communs das .duns Republicas. 

LXXXIII. - Pro,~:nostico dos d!'Stin~s do Novo Mundo. - O sys
tcma co lonial .da Europa no s eculo XVI produ,iu antagoniswo profundo 
entre o espírito novo que se geravn na Americn e n.<;; metropoles. E sse · 
an tagonismo apressot:: a inilependencia, e deu cnusa ás lutas que se 
srguir:-tm par[l integraçiw das nacionalidades. A Europa tambem coa
t i nu ou a ins pirar desconfianças com h sua politicn de expansão ·pela 
violc ncia: , e as naÇões americanas sentiram necessidade de se allíar 
contra a abs01·pção com que n.s ameaçam as grandes potencias. E' assim 
q ue sahiu do regimen colonial " determinante da orientaçüo hi.storica' 
<.la s ociedade americana . Os diVersos povos, deste periodo tremendo de 
experiencias em que se encontr!lm, logrnrfw fai:er~se livres e ~olidarios 
para a nova phase que se inaugura _na política internacional. 

,r 

• 





INDICE 
Pagina 

f NTROII UCÇ',\ ( I. , 
XI 

CAP. J. 

( jAP. JI,y 

Ü AP. Jlf. 

C. \I '. JV. 

C:\ I', v. 

C Al ' . YJ. 

C,\1•. VII. 

C AP. \'li r. 

C,H'. I X. 

(J AP. ·X. 

C,\P. xr. 

~.Y n t:he"t' 

Q,\l', XII. 

CAl'. xnr. 
CAP. XlY. 

CAP. xv. 

PRil'vfEIRA PARTE 

Peh:odo /J1'e-colombiano 

-- J >esc:rip<;:'i o phy;:ic:a ela Awerica 

- .\ rtorn ameri L•ann 

- :\ J'nuna a inCJ'i cana 

4 
6 

- ()::; 1101·o:; a bori gcnas . . . . 8 
- Ori;! t• n;<. trarlir;õe.:. eo;:t'umcs c líng uas 

dos altorige nns . . . . . . . . . . . . . . 9 
- J·::'tm lo el e cil'iliza1;i'ío elos aborigcnas 

d-a .\mcrica . . . . . . . . . . . 10 
- l. O,; <l ois g rande,; i111per ius ameJ·ica . 

u ns. O :.\I•exico . . . . . . . . . . . . . . 15 
- ~- (h; dois ~raml ''" iinp('l'iOs america -

nos. O l'l'rÍI . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 

- :\fonument o;: :sniJ"i " tcntes da ci\'iliza 
•::'lo prc.cnloinbiana .. ... . .. •• 

- l'liy:.;i ono"lll ia .polit k n .~cra J tlO Conti-
n l'nt c no lllOIHl'nto da chc~fl(ia d os 
J·]nropeus ...• · . . ... . .. - : .•..• 

- l'rog no:;t.ico sobre o 1lc•sÚno da cirili. 
z•:t r;i'ío dos abori gcnas . . . . . . . . . . 

<los ca pi t. ulo" ela prilllleira par te . . . . 

SEGUNDA PARTE 

Per·iodo colo·n:ial 

:_ 'J' ratli(;õcs e conjectura .· .sout·e exis-a 
t\' neia llo Novo-i\lnndo .. . . . . . . 

- Chris toYiio Co!omuo c ·Seu •projecto .. 
-o cl:escohri m cu to . . . . . . 
-Colombo 

. . 
c 9 Novo-:Munclo 

25 

30 · 

33 
39 

41 
44 
48 
52 



·. 

' 

•• 

C.lP. XVJ. 

C.AP. X \"J I. 

CAl>. :xnu. 

C.-\P. Xl:X. 

CAP. XX:. 

c 
CAP. XXI. 

ÜAP. XXU. 

ÜAP. XXIII. 

CAl>. XXIV. 

ÜAP. XXV. 

CAP. XXVI. 

OAP. XXVII. 

CAP. XXVIII. 

CAP. XXIX. ,, 
UAP. XXX . 

CAP. XXXI. 

.. 
- -1· 

:~~u·:~ xxXJr. 

- 4 14 

Pagina 
-Condições pol it icu s, socia e:;; c econ omL 

ca s ~l a l':u r opa. por o ctl·, ii:í'o elo de-s, ç·o])r1m r nto ela Amt'r ica . . . . . . . . ·; 6 - 1 . Reconh rc ini Cnl·o L' conqu ist a ((o 
.\' o ,·o-i\funcln. - J'r imei ra :; L'X (ll o ra-<:õcs n o couf·in entr .. . . . . . _ .. . . . 61 - :2. Heronbcei m cnto L' r·on1Jni>:fa do Nn,·o.i\luncl o. Pri1110ira s l ufvl>: r· o m o :; ind ig0na .· tl o cont in pn(-ü . . . . . . 65 

-3. H0 conhecimento l ' <"nHqu i:sla d o 
NoYo-Muncl o. - Lutas no ;\ frxi co GS 

- '1. Hcconh,c·imrn t o c· <·o nqu i'>l a dl) 
No,·o.Hunrl o. - UontJlli~La cl PI'in il ira d o .i\Iexico . . . . . . . . . . . . . . . . 

- : ,_ He c·n nh <>t'i-m Pn lo t' h liHJUi-s la d o 
.\'oro.•:\Ju nd o. - l~Xllluradures clr on. 
t ra ~-; nat i o n alidntl e~ . . ...... 

-- o. · l: cconhec imcnlo r· tn nr11Ji s l<l úo Xo ,·o.:i\Junclo. Prin1 cir: l ~ 'e x,p l o r:v~õrs n o P P. rlí . . . . .. . .. . . . .. ... . 
- 7. 11 econ h ec:iJn e nl o t• t·'J nrJui sla elo .\'o ,·o-i\Iunclo. - Pe t·n : lu ta s r JJLrc 

os [nc:a s e os in n1sor es 
- S. L: econh ecimento L' conquista el o .\'o,·o .:'IIunclo: Conq ui ~ ta clefiniU1'a 

(]0 r e rlí: tl iscorc1i a " n tre os inva. 
sores ... . .... . .. · . . · . . . . · 

- !} H econhecim e n to e c·onqnista rlo Novo. i\1u'n clo: P rime iras explorações no C hil e. n o Rio fia P ra ta e na Ca. 
I i r o mia . • - . . - . . - . . . . . . . · · 

- Primeiras ünmi g'r·a<:õe.·: ;\ sort-e rios iJ1rl i g~nas . . . . . . . . . . . . . . - . . -
- Lncorporaf'âO da s 1' <11 : :1 ~ aborige nus no o rgani smo el a " oei edadc am ericana .. - o Lrafito dos negros. Incorporaçiío da t'a <;a africana . . . . . . . . . . . . . . 
- :1. l •:·~·taiJcl ecimento da admini s tração 

IHl America. colonia·S de Portngall .. 
., J<:sta bel eci m ento da atlminl s trnç:ão na Auueric:a.. a) Col onias el e Hespa. 

73 

76 

79 

82 

87 

90 

93 

99 

105 

lll 

nha . M.exico .... _ ....... - .. ··. 117 
- :J. n:stu hel-eci-men to rla -administração na Ame ri ca. IJ) Colonias de Hespa. 

--lu h a - M-exi co. ( con t.) . .. · .' _. · ~ . 
- '1. Estabel·ecimento ela admmt·straçuo nu A merica . c) Col onius d e Hcspa 

nh'a : M exi co. ( Cont.) . . . · · 

122 

127 



\; 
(' ,\f' . :\XXJJJ. 

C.ll'. XXX\ . 

CA l'. XXX \"1 

CAP. XXX \ ' 11. 

CAl'. XXXV III . 

C.IP. XXX I X. 

C.\1'. XL. 

CM·. X L I. 

C' AP. XLI] . 

CA l' . X LIIT. 

CAI'. X LI\' . 

Synthese dos 

. · 1 . dlllinh:tr aç:ão 
1_. ·· [o I! e I (•C' 1111 (' 11 tO ' 11 " 

- ·'· ·" .. , 1 ·. s d t.: Hcspa-11" .\1l •er it-a. r1 J Cu 0 11 1.1 · 

11 1ia. ;\"111·a - <·:ra 11arla . _ 
. 1. .1d lnini sl ra (:ao - ti" l·: :-; l-a lt.pi'l't"1 1DCI11 o ta .' . cl ro U c,;pa-

. 11 " . \ 1 n (•rie<~. c) Coloni :J" .. 
J11 :1 .U I ' C' r (i • · · · • · . . • . . . • . -J ' · · tr·u .. JO - l' " i·1 it' ' I" <·' IIH'IItn da aüllll ll l:> ' -··· 

- ' ,. ' . 1 rre"'(Ja 
. 11 >1 .\ 11 1t·r i•·a. f) t'oluJl l:l,; c c• n ·- ' -

JJI J:I. (_) ( .,,;, , ... .. . .. ... : -

- .•: I) J·:·i.il:t' lt·•·i l ' l' ll i <J da adll lirti'='(I\lf;;JO 
· ll:J _\ 111, q·il ·a . 11 ) ( 'c; l<~ll i a " d ' ' l l l!.:>lJil -

nh:l. J: io da Pr:lLa . · · · · · · · · · · · 

_ :).\li·:,; I 11 hei<· ·i n1en to da :'d Jni 11 i~ 1;~_t:~iv 
. na Amcri<.:a. h ) cnloiH!l>< de ,_r "P·' -

1111:1. .\ nti1l linói . . · · · · · · · · 

_ JO. ] ;;:<l alwl r('i lll t'nln " " nd l liÍIIi s l ra c;:ío 
na .\lll<' r Í(' :J . ( ):; l' l i l , u "L ~ i ru >< ..... . 

- 11. l·:><lal>cl ('c· illl<' ll lu cln adl ll ii Ji><tra• ::i n 
II:J .\l ll.f' I' i r·a . 1/ ) t'nlnn ia ,: l'r:tlll '<'ílll" · 

Pagina 

132 

137 

144 

147 

152 

15G • 

162 
- 1.:!. l ·:-; l •t•hrl ce it11 C nl ~> d n ntl lll illi:<l rac:~1 0 :_..,.. 

11 a. _\nwri<·n . l1) Colu11 ia,; fra lltez<~•>< . 167 
- l :·:. l•:stallelt•C illl ento cln _n tli~J in is~ra_r:;ãÜ"'y 

JlH i\ IIJ('l' I C'a. a ) ( 1(li1111IH>' III~I !' ZrJ •'-'~·/'L•!G.;,t.Q;'
- 1-J. 1•::-;tabclcci me,, Lo da atl111i11i:<Lra~;i10 

n~. ·Amc ri cn . 71) C'oloni a>< ingl eza ,: . . 

- lG. J•:stnbcl ecimeHI·u dn adniin i <:tra•J•o 
n·a Anll c t· i ca c) }:ulon iu ::; ingl.e;;as. 
Tentativa.· da ~61Ja n <l n .. . .. · · . : . 

- lG. l •}sta.))e<lecinic!lto tla . adi~I.Illi" l rar:;a o 
na A m cri ea. cl) Uo loi !I H'=' mgl cza ::; .. 

capitul as da segu nda pule . .. . ... . . 

TERCEIRA PARTE 

177 

182 

187 
193 

Em.aucipação das colonias a.mcricauas 

CAI'. XLV. 

CAl'. X L\"J. 

('AI ' . XLV)!. 

CAI'. Xf.V.IJ I. 

CAr. XLlX. 

- 1. Situação geral da A m crica · . . 199 
-2. Sitna!;ãO geral da Ame rica 204 .., 

Si tu ação geral da America -v. 
208 

- O r egintcn col onial ... : . . 213 
- 1. O _mo'· .i ment~ da~ <' Inancipaç.ão. Co'- ' 

lo lllas lllglez,ts. J•. sta-~.l os U lllllo,; Llq \. 
Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~2·1'B -~.~.,., .. , 

- 2. O movin_Jento ela eiüancipnc:ão. a) 
Colouias hespa uhoJ,as. Noi·a· (;rana
Lla : começo dn lutn ...... 224 



( 
i 

ÜAP. Ll. 

ÜAP. LIT. 

ÜAP. LJII. · 

ÜAP. LIV. 

• 0.-\P. L\"I. 

ÜAl'. LVII. 

)~\: . "":'J·C1U'. LVJII. 

CAl'. LlX. 

CAl'. LX. 

i I ! I 
CAl': LXI. 

ÜAl'. LXli. 

ÜAP. J,XIJJ. 

ÜAI'. LXI\'. 

CAP. LXV. 

•/ ' · ÚAP. LXVI, 

- 3. O m?'·i l!llr n to ela ema nc·ipar,ão. 11) 
Col onws h espanhola >: . .\oq Gr,'1 nn-
rln: cont. da luta .. ... . . .. . . . 

- -k O n1 ol"i merlf"o cl·a e r nanei par.ão. c) 
Co lon ias h •'sp:·JnltOI:l''. 1\o,·a .Grana_ 
da: l l'L'"111o ela lu ta .. . . . .. . . .. . 

- .!. 0 mo,·irll PII IO ela <' lli: II JC: Íp: lr;ão. dY 
Colon ia•,.; h e>:p:l nhniJa>:. Ai.nda os h e.~

. !) :l iiiHl <'" em )/or·a <: rnna Lla .- l 'cr (J: 
pt·im ci ra;:; t en( af:i,·a,« ... ... . . .. 

- (i. (_) JllO\' Í.Jn<'.!ltO ela ICIII:JIICÍIIJ:!0:ÍO. C) 
Colonias Jrespauho l" s. l: io el a Pra ta: 
c-om€c;o cln lut.a .. ... .... . ... . 

(_. - 7. 0 .lllO\·imcn to L]a elll:1 1lCi l)n f;:"íu. f) 
Uolonia s )l ('·Spanhol:r :s. Ui o clu P r ata : 
termo el a I uta . . . . . . . . . . . . 

- S. O nro1·i men to ela emn ncipn r,iio. !!) 
Co! oni a,; h rspa.u!J ol a:-:. l':n·a g ua i. 
O Chil e : comer.~ el a luta . .... . . . 

- D. O m o1·im en to da crnan r i•p:H;:iio. h ) 
. Col onias h eSJ)anhol as. CIJ i l•c : co 11 t. 
ela Juta .. • ....... .. . .... .. 

- 10. O •nl o ,·i m cnto cln ema ncip:u:ão. 'i) 
Coloni·as he~.panh ol ·a s. Chil e : r cco_ 
nhecim en to cl a.i nclel) .. . ..... . 

- J 1. O m o ,·imento cl n ·c·mancipar,ão. j) 
CoLonias hespanlJ O' I<~ s. Pcr(r . . . . 

- 12. O ~morimento ela· emancipação. lv ) 
Colonias h•espanholas. I'er CI : r eco-
nhecimento ela i ·ncle11. . .. .. .. . . . 

- 13. O mol"imeuto ela emancipa~;ão. l) · 
Co!OrlioiJIS h espanh ola s . .M•cx'ico : pri
m eiras ma uife.· tar:ões . . . . · : . . . · 

-~L O nlo,·imeuto dn eruanci pa ç;i\o. m) 
Uolorrias )lespallhol n8_. .i\lexi co : cont. 
(]a luta ....... . · · · .... · . .. . 

- ·u;.· O mo,·imento da :e1uaucipar,ii o. n) 
Col oni·n•:-: h cspanlJolas . .M:exico: ...I'eco
nlrec:LrHento ela inclel) .. · . · .. . · · · 

-1G. O m,o.rimento ila eman'cipar,iio. o ) 
.co! 0 n i:is h <->-Spa nho!as. -·~me rica Cen_ 

tr~1l. ·Cub''n . . . . . . . . · . . . . · · . . 
- 17. O JU{)riJlrento ela eJUH IIl'ipar,ão. O 

lJuiti . . . . . . . . · . ..... :. 
-18. O movimento da :emancipar;ão . a) 

-Ooloni•as :portuguex:r.s · · .· . . · . . 
· -10. O moY·imcnto ela emancipação. b) 

Colou ias .portugueza·s ·• . • • ·· 

Pagin B 

235 

240 

244 

249 

253 

2)7 

262 

267 

272 - "(-· ~\ 
:-

277 

282 

287 

I 

292 

296 
J 

301 

306 



. , 

. CAP. LXVIII. 

4lí ,-

·· :.___ 20.· O morim ?II {·o d a e manci pação. c ) 
colon ia-s por tugu ezas . . . . . . . . 

c•api t ul os <la l ~ rce: rn p :ntc .. 

QUA RTA PARTE 
·'-" 

: 

Pagina 

310 
315 

fnt egrar;ão das nacionalidades a-mericanas 

C,\1' . I.Xl X. 
321 

('A I'. r.x x. - ~- J·:,.;tados.('nicios do S orte. g uerm de 
sc-ce,si'io . : . . . . . . . . . . . . . . e. . 327 

C' .\1 '. r.xxr. - 1. o :'ll l'Xico. Lu ta-s politi cns: t w tatL 
r a s II!Oll•:trch :c:I !' .. . . • . .... . · . 333 

CA I'. LXXII'. -2. O :'lfex i co. <i uerra com os E st a dos_ 
U ni tlr.S- cont. lutas c il'i s - - . . - - 339 

CAJ•. LXXIII. -R. O :\Iexi co. - In,·nsão estrangeira: 
i mperio d~ :\faximNiano . . . . . . . . 345 

CA.P . I .XX I\'. - Guar i:mu!a. R. Saln ul or, Honduras; 
\' iearagu·:L e Costa-Rica 351 

CAJ'. LXX\' , - H epuhli c-a Arg en ti na 355 
CAL'. LXX \'f. - rnrg uai e Pat·aguai 361 
CAl'. J.xxnr. -O Cltile . . . . . . . . 367 
C AI'. .LXX \'I I L - O I'ení e a Boi i\· ia. . . . . . 372 
C AP. LXXIX. - Colc-mhia. - \'.2 Il f'ZIIe la. - EquarlOI'. . 378 
c,~P. !.XXX. - 1. o n!·azil .. · . . '• , ... · - .. · - 384 
CAT·. i.XX XT. - :? .• () Braz i i .. . . . . . . . . . ~- 390 
ç,\1', r.x xx a. - Haiti f' S . -D(}miugos . . . . . . 396 
ÜAP. 1..."\:XXJII. - l'ro)! no., t'i<'a dos d estinos do _xo,·o-

:'lfundo . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . 401 
S ,\'!Üh-e!'-C clns capítulos da ~=;ec(:ão li <la tel'C:!ira parte 409 

.. 



C,u> . . 

c." I· 

ÜAP.l . 

ÜAP. 

l 
ÜAP. r 
ÜAP. 

ÜAP. 

·CAP. 

I ' ~ 

r.:· 'if' , ... ,, 

' · t 

!}-,1, . 

· ' ' 
/ 

I 



~ 
_ _\1 ~ -. 

I 
r 

i 

/ 

r ., 
· ·~ ' 

\ i"'j.~· 
t 

ERRATA i -.}/ 
· I 

Alem de senões insignificantes, 
·seguintes, que é preciso cordgir: 

h a neste volume os 

A' pag. Em vez de: 
' 7 dessas grandes 
lO por taes 
23 do Oeste 

; .. _ 39 Na península do Norte 
I 

41 
.. 44 

4.6 
49 

- 60 
- ·68 
... -- 73 
--:- 74 
·- 97 

118 
__ 139 

" 
.:... 221 
" 248 
·? 264. 

274 
'- ~~~275 

295 
" 

296 
" 

299 
" 

304. 

309 
" 

311 
340 
360 
363 
364. 
387 
397 
401 
4.07 

para o loeste 
e se renovam 
se lograTia 
horrirozada 
num tão bello 
sem darem 
Ref ugindando:se 
vigorosa vigilancia 
á mais duras condições 
Buenos-Ayres 
substituiu Diego 
em prehenderam 
O gocerno. francez 
Mam infelizmente 
intemerato 
accupava Arequipa 
pacto liberal de 1822 
entr eentre os quaes 
tarnava · · 
da forço material 
os os negocias 
cêrca de 20.000 
andava fazenda 
nac~onalidade que as-

piravam 
tumultos se deram 
foliculorios 
rec~bidos solennemente 
os Estados Unidos 
feedração 
nem aspira outra 
consules por p anno 

aes Andrade 
ogriba 

que lhe offcrecia 
prosetylisrno 

Leia-se: 
desses grandes 
por essas 
de !oeste 
Tanlo na península do 

Norte como na do Sul, 
para !oeste 
e se renovavam 
se lograriam 
horrorizad·a 
em tão bello ~• 
sem dar 
Refugiando-se 
ngorosa 
á mais dura condição, 
Buenos-Aires 
succedeu 
em prehenclerem' 
O governo 
Mas 
in timorato 
occupava 
... de 1812 
entre os quaes 
tornava 
da força 
os negocios 

de 20.000 homens 
fazendo 
a que aspiravam. 

tumultos que se deram 
f olicularios 
recebido 
aos Estados Unidos 
federação 
· · . aspira a outra. 
· · · por um anno 
Paes de Andrade 
obriga 

que lhes offerecia 
proselytis~o 

·' · 

.... 
. ,.. 
:., ... ]o. 

• , ." . .. 
; -~ .. ·. 

. . ... ·~ -,, 
.· .... · 

-· - ........... 

• 



'T .... ... ~ .... . ) 
;;' ,:,::_ / 

J ~- _, 

' . • <::. ' 

I . 

ElVIPR·EZA 
DE 

BEMJAI'V11N· ·oE AGUILA 
RUA DO CARMO N. 19; SOB~ADO 

EDIÇÕES DA CA~A ==== 

Ró'cha Pombo 
J-lis toria do Brasil, il lustrad a, obra completa em 10 volum es,· 

com cerca de mil pagin as cada vo lum e - enc. 1;2 cha-, 
o; r in ou r ercal ine ... ... .. .. ' .• .. . .. ' '. ' . . ' . . . ' ' ' . .... . · .. • 
encadernaç;io e rt1 carneira, ( obra completa ) . . ... . .. ·:' . 
em brochu ra » , . 
em fasciculr · · ( cada um) 

2oos;ooo 
2505000 
160$000 
" 1$000 

: listo ria da America ·- ob ra d idactica pre miada com o 
primei ro premio em concurc;o perante a Directoria , 
Geral de lnstr ncção Pub lica da Capital Federal. ....... · ~. S 

Contos &. P o ntos, bro ch . ... .. .. . .. . ,. . . .. · . .. . . ... . ... : . . . . '2$500 
No tas el e Viagent , broch .. . .. .. . . . .. . ... .' : .. ....... · ......... ·. 3~000 

Silva Marques 
Di reito Publico e Constitucional - (Segunda· edição) broch 

12 .000 e nc ..... ... . .. . . ... . .. . . ... . . ...... . ..... . .. . . 
P rinc ípios de Successões - e nc. perca! . .. .. . . ... . ....... . . 
lnstrucção C ívica - obra d idact ica , cart . . . . . .. .. ..... . .. . 
L)iscursos Polít icos - enc . perca! .. . .. .. . ... ......... . : . . . 

Bemjamin Baptista 
An atomia Descriptiva da Cabeça - broch (esgotada) ..... . . 

Gustavo Barroso 
Terra de SQl - broch . (segunda edi-ç·ã·õ).-:-:·~~> ...... , . . . . 

Tava~es Bastos .,, 
Casamentos de Orphãos, Menores e Curatelados- enc.' carn . 

6$000, broch .. . .. . . ... . / .. . .. .. . .... . . . ............. . 
Noronha Santos 

Ch orographia do Districto ;Federal- cart. (terceira ~tfiçã'~} 
F-a rias Brito 

A verdade como regra das àcções - I vol. - broch .. . . . .. . 
Finalidade do mundo (o mundo como actividade intellectual) 

I vol. broch ....... . ......... . ....... . ......... . . ... . . 
lta bala na de Oliveira 

Princípios de Successões e Testamento- broch ........ :. 
Antão de Vásconcellos 

Evocações ou Crimes Celebres em Maca h é :- broch .. . ... . 
Gonzaga Duque _ 

Horto de Maguas - enc. perca!. ......... . ......... . ... · .. . 
Saturnino de Meirelles 

Intuições - 1 vol. br.-ch. . . . . . . ... ... ... . .. . ...... . . . ... . 
Agrippino Grieco 

Estatuas Mutiladâs - enc. perca!. . . ..... . ... .. .. . . . 

15$;000 
105000 
5$000 
4$000 

15SOOO 

3$000 

4$000 

5$000 

4$000 

6$000 

5$000 

2$000 

3$000 

2$000 

3$000 

-· 

l ~ 




