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O primeiro reinado 

1) A Guerra da Independência 

Inicio de govêrno. - As rivalidades políticas que 
tinham surgido ao tempo das lutas pela independência rea
cenderam-se pouco depois das festas da aclamação de D. 
Pedro I. Graves divergências havia entre os Andradas, par
ticularmente José Bonifácio, sôbre quem recaía a maior res
ponsabilidade do govêrno, e o grupo chefiado por Gonçalves 
Ledo, a cujo favor se mánifestava o Grànde Oriente da ma
çonaria ( 1); mas os Andradas, cujo prestígio crescera (2), 
ou por ânimo vinga.tivo, ou porque assim fôsse necessário 
para o bem das instituições, perseguiram impiedosa e vio
lentamente os adversários, mesmo figuras eminentes da obra 
da independência e que contavam com grande prestígio entre 
o povo (3). 

Entretanto, o govêrno tinha já tomado medidas em 
relação aos reinóis que se mostrassem hostís à situação, 
dando-lhes quatro meses de prazo para se retirarem ·do 
Brasil. Concedeu-se uma anistia "para tôdas a~ passa.das 
opiniões políticas" e instituiram-se as armas e bandeira da 
nação (4). 

(I) Querendo subtrair D. J>edro à Influência dos Andrada&, conseguiram 
os inimigos atrai-lo _à maçonaria, onde logo lhe deram títulos e honras. 

(2) Ante a oposição do grupo de Ledo, apoiado pela maçonaria,• os An
dradas pediram demissão de seus cargos de ministros, contando certo que se
riam reintegrados, com aumento de seu prestigio, graças a representações da 
tropa e dé seu partido, como aconteceu. 

(3) Suprimiram-se jornais, fizeram-se prisões e deportaram-se próceres da 
Independência como José Clemente Pereira e o general Pereira da Nóbrega; 
para escapar à perseguição, Gonçalves Ledo refugiou-se em Buenos Aires; o 
Grande Oriente foi fechado com satisfação para o "Apostolado", sociedade se
creta, de caráter também maçónlco, criada por José Bonifácio e que D. Pedro 
pouco tempo depois suprimiu . 

(4) Por decreto de 18 e 21 de setembro Instituíram-se oficialmente a le
genda dos patriotas brasileiros (Independência ou Morte). o tope nacional e o 
escudo de armas e reconheceu-se o patronato, desde 1640, da Virgem Imaculada 

... 
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A t.o de _dezembro, com extraordinária pompa, reali- · 
zou-se a solemdade da coroação e sagração de D. Pedro I, 
"Imperador do Brasil, por graça de Deus e unânime acla
mação ·d<Js povos". 

· Guerra · da Independência. - Para completar a 
obra da Independência era necessária a retirada das tropas 
portuguesas que ainda ocupavam a capital da Bahia e as que · 
se achavam nas províncias de Maranhão, Pará Piauí e na 
Cisplatina. · ' · 

O govêrno imperial procurou aumentar as fôrças de 
mar e terra e contratou oficiais para a marinha de guerra, 
como o almiraute i.nglt%s lord Alexandre Tomaz Cochrane, 
que já prestara serviços ao Chile, na guerra da independêri
cia dêsse país (5). _ · · 

Na Bahia, onde se. estabelecera uma das bases da reação 
das côrtes pela recolonização do Brasil, já desde fevereiro 
de 1822 começara a luta contra as tropas lusas do general 
Madeira (6). Dominando a cidade dó Salvador, teve, to
davia, o general português de enfrentar o heroismo dos pa
triotas baianos que, em grande numero de localidades da 
província, se rebelavam contra os reinóis. 

O príncipe D. Pedro enviou em socôrro de brasileiros, 
com algumas forças, o general Labatut que, recebendo re
forços de Pernambuco, pôs em sítio a capítal baiana. Ma
deira, com o auxílio de novas tropas ·, recenvindas de Por-

sô~re o !3rasil. No escudo conservaram-se as armas dadas ao reino por D. 
}oao VI f1cando, "em campo verde, uma esfera armilar de ouro, atravessada por 
uma cr~z ~e Cris!o e ~irculada de 19 estrêlas de prata, que simbolizavam as 
19 provmc•as entao ex1stentes". Sôbre o escudo a coroa real diamantina e 
aos lados dois ramos de café e de tabaco, "como emblemas da riqueza. co- · 
mercial", representados na sua própria ~ôr. A bandeira era um paralelo
gramo verde, com um losango côr de ouro, tendo ao centro o escudo de ar
mas. · Um decreto de t.o de dezembro substituiu por uma cor6a imperial a 
coroa real do escudo. · 

(52 Não havia quasi marinheiros nacionais, pois a navegação estivera 
~-c<•"'ml_Jm.u.aos dos portugueses; contrataram-se, entã'o, marujos e oficiáis estran

geiros, na maioria ingleses . Concederam-se cartas de corso contra Portugal 
e, para reforçar o exército, engajaram-se estrangeiros, principalmente irlande
ses e alemães, que formaram um regimento com três batalhões. 

~6) Por essa ocasião, a · soldadesca portuguesa deu-se a todos os excessos 
e !01 atacar o convento das religiosas da Lapa; feriram os soldados a couce 
d:armas.; deixando-o ~or morto, o velho capelão do convento, padre Daniel da 
S1lva L1sboa e assassmaram a golpe de baioneta a abadessa, sóror Joana An
gélica, quando lhes abria a porta que êles tentavam arrombar. (C! . Rocha 
Pombo, Htst. do Brasil, VI, 654). 

História do Brasil 11 

tugal, tentou um golpe contra os nacionais em Pirajá, mas 
foi derrotado. A esquadra de Cochrane completou U · blo
queio da Baía, de modo que as tropas portuguesas, dizi
madas p~la guerra e pela fome, tiveram de capitular; · e, a 
2 de julho ·de 1823, após dezoito meses de luta, entravam 
os brasileiros na cidade do Salvador, comandados pelo ge
neral José J. de Lima e Silva, que substituíra a Labatut. 
O general Madeira e suas fôrças retiraram-se para Por
tugal; seus navios foram perseguidos pela corveta "Ni
terói", do capitão Taylor, que capturou embarcações ini-
migas até à foz do Tejo. . 

Pouco depois a resistência portuguesa no Maranhão era 
vençjda com a decisiva cobperação de Cóchrane . (7) e Green
feld apoderava-s_ç do Pará, onde, por terrível incidente foram 
horrivelmente mortas · 256 pessoas (S). Já antes cessara a 
luta que · os patriotas do Piauí, auxiliados por cearenses e 
pernambucanos sustentavam contra o governador portu
guês Fidié, por fim vencido.'-

Restava apenas libertar a Cisplatina, onde se haviam 
sublevado as fôrças portuguesas que se entrincheiraram e11,1 
Montevidéu; mas, após um sitio de 17 meses, peto general 
Lecór, capitularam, retirando-se para Lisboa. Terminava 
assim a guerra. da fndependênci~ (9). 

(7) Em outubro de 1822 os piauienscs haviam aclamado D. Pedro 1, . ini
ciando-se a campanha dos patriotas· 'Contra as fôrças do brigadeiro Fidié. No 
Maranhão levantaram-se logo os independentes contra os portugueses. 

Cochrane chegou a S. Luiz do Maranhão com ·um só navio e intimi
dando a junta provisória com a notícia da libertação da Bahi<1 e de que sua nau 
era apenas . ·uma das da vanguarda de poderosa esquadra que vinha em seguida, 
conseguiu a entrega da. praça e de navios portugueses que estavam no põrto; . 
para Belém do Pará enviou Gr.eenfell, que · usou .JJ mesmo estratagema que êle .~ 
empregara em S. Luiz . • 

(8) Greenfell, que desembarcara tropa para reprimir desordens irrom('li
daa em Belém, fez fuzilar, sem proc'essp nem formalidade alguma, cinco infe
lizes, escapando de morte horrivel, pela intervenção da junta, o cónego Batis
ta Campos que, por algumas horas, esteve amarrado à boca duma peça de 
artilharia; depois, por não haver em terra prisão suficiente, foram presas no 
porão do navio . "[)iligente", (futuro "Plllhaço"), 25 pessoas que tinham to
mado par!~ nas desordens; "e como ·se amotinassem, pela sêde e falta de ar, 
levaram uma descarga de fuzilaria e tiveram as escotilhas fechadas sõbre 
suas cabeças; no dia seguinte apenas quatro dêsses infelizes ainda respira
vam" ; os outros tinham morrido dos ferimentos ou asHxiados; e daqueles qua
tro, três logo depois também lf!Orreram. Consta, todavia, que para o horrível 
caso teria concorrido a água forn ecida aos presos e que tinha sido enven~nada 
por dois fanáticos partidários dos lus'itanos. 

(9) As guerras da independência na América espanhola tinham durado 
quinze ano~: no Bra~il estenderam-se apenas por outros tantos meses. E, en-

.. 

, 
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Martim Franeisco (1775-1844) 

Marfim Francisco Ribeiro dt Andrada, um dos próceres da Inde
pendência nasceu em Santos e era irmlío do Patriarca; fazia 
parte do' Conselho de Estado em 1822 como ministro da fazen
da, cargo que depois novamente exercliu prestando assinalados 

serviços ao Brasil. 

O reconJaeelmento. - Só em· 1824 tratou o go~êrno 
Í11Íperial de promover o reconhecimento da in?ependêncta do 
Brasil pelos Estados Unidos, o que consegum sem demora 

quanto 0 império americano da Espanha se esboroava aos pedaços, a integri
dade do Brasil fOra preservada . Resultado tão notável era o fruto, principal
mente da vinda da família real à América, da elevaç~o da antiga co!Onia a 
reino da decisão de o. Pedro, da previsão e da energta do homem de estado 
que ~ra José Bonifácio, e do valor militar de Cochrane. Mas, qu~sl 1 por Igual, 
devia-5e à fraqueza de Portugal, às suas provocações e à lgnor .. nc a em que 
jazia das condições reais de sua antiga c~IOnia, já agora superior à metrópole, 
e.n tudo, como os acontecimentos subsequentes tam revelar, em breve prazo. 
(Cf. Calóger.as, op. clt., UO). 
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alguma ( 10) e pelas potências europetas, a Inglaterra, a 
Austria e a França, que a reconheceram depois ( 11). 

Mais difícil era conseguir o reconhecimento por Portu
gal que, em 1824, ainda pensava em submeter o Brasil; mas, 
a intervenção da Inglaterra, por seu ministro lord Canning, 
"servindo aos nossos e aos seus próprios interêsses", alcan
çou que o govêrno português aceitasse os acontecimentos 
definitivamente consumados: de acôrdo com o tratado de 
reconhecimento ( 1825), Portugal recebia dois milhões de 
libras, como indenização da parte que cabia ao Brasil da 
dívida portuguesa à Inglaterra, e do valor das propriedades . 
que D. João VI tinha no Rio de Janeiro (12). · 

Datas notáveis 

1822 - Combate de Pirajá (8 de novembro). 
1823 - Restauração da Baía (2 de julho) . 
1825 - Reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. 

Sumário 
Início de govêmo. - Lutas políticas. O grupo de Ledo e os An- · 

dradas. Prevenção contra os reinóis. Coroação e sagração de 
Pedro I. . 

Guerrn da Independência. - Tropas portuguesas no norte e na Cis
platina. Resistência do general Madeira na Bahia; a capitulação. 

I 

(10) Presidia então a grande república James Monroe, o criador da dou~ 
trina que se resumiu na expressão "A América para os .americanos" . 

(I I) Os embaixadores para tratar do reconhecimento foram José Silves
tre Rebelo, nos Estados Unidos; Barbacena, na Inglaterra;. marques de Re
zende, na Austrla; e . visconde Itabaiana, na França. SObre o reconhecimento 
peta Austrla, pátria de D. Leopoldina, escreve Calógeras: "De qualquer forma 
não podem ser desconhecidos .os serviços prestados pela Austria ao Brasil. Fo
ram de primeira ordem, pois sempre tenderam a criar ambiente de moderação 
em Lisboa; prodigalizando conselh\) de prudência e de harmonia, por um lado; 
por outro, no selo da Santa Aliança; acalmou impulsos que, doutra forma, te
variam a esmagar a colllnla americana · revolta<la, assim como essa associação 
politica te11clonava fazer para as ·colônias hispano-amerlcanas rebeladas. Por 
tais razões, o nome de Metternlch deve ser recordado no Brasil, com gratidão, 
fOssem quais fOssem as fontes psicológicas e politlcas de sua ação de fato, 
sempre se revelou auxiliar poderoso e avisado da causa de nossa terra". (Op. 
cit. 110). 1 

(12) Por uma disposiçãO" do tratado , D. João VI teri a o titulo platônico 
de "Imperador . do Brasil". 
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Libertação do Maranhão. Greenfell no Pará. Retirada dos por
tugueses do sul. 

O reconhecimento. - O reconhecimento da independência pelos 
Estados Unidos e pelas potências européias. Atitude de Portugal. 
A intervenção inglesa. Condições do reconhecimento por Por
tugal. 

PARA EXERCÍCIO ESCRITO: 

1) A guerra da independência. 

Leituras 
Pirajá. - Com reforços recebidos no fim de outubro, tentou Ma

deira um grande golpe contra Pirajá, levando fôrças pela estrada das 
boiadas e por mar pelos lados de ltapagipe ( 1). A luta foi tremenda, 
a resistência heróica; mas, após quasi cinco horas de refrega, acudin
do reforços da cidade e para não ver o exército bipartido, os in
dependentes estavam ao ponto de recuar e escolher na retaguarda 
melhor ponto de defesa. 

. Já galgavam os atacantes as encostàs dos montes, certos de 
levar de _vencida o inimigo, quando ouviram o toque sinistro de 
avançar cavalaria e degolar. O corneta, a quem o major Barros 
Falcão, que comandava á aÇão naquele ponto, dera ordem de tocar 
retirada; trocara, por conta própria, o toque destinado a anunciar a 
derrota dos irmãos de armas, pelo do ataque inesperado, donde 
veio a desordem e o pânico entre os portugueses. 

O estratagema providencial de Luiz Lopes, que assim se cha
mava êsse lusitano aderente à causa do Brasil, transfôTrTiou; subi
tamente a ação. Espantados ... da presença dessa cavalaria imagi
nária, com que não contavam, os portugueses estremeceram inde
cisos e, por fim, recuaram. Sem perda de um momento, preva
lecendo-se os brasileiros da situação, ordenaram a carga de baio
neta. As hostes, quasi vitoriosas, vinham agora de roldão sôbre a 
planície, fugindo amedrontadas, envolvendo as reservas na mesma 
dispersão e na mesma derrota. 

Depois dêsse desastre e do último malôgro da ação sôbre Ita
parica, o exército de Madeira f

7
icou em tal abatimento, que não 

pôde renovar esforços para dominar ai" da capital. (Tobias Mon-
teiro. Hist. do Império, l, 582). · 

(I) De um dos navios arribados da expedição de Avilez tinha ficado na 
Baia bom número de soldados. Depois chegaram as fôrças pedidas por Ma
deira, os batalhões 3 e 4, um corpo de artilharia e muitas praças avulsas, 
para preencherem os desfalques dos corpos. Tôda essa gente aportou à Bahia 
do dia 31 de outubro, em dez navios comboiados pela nau D. João VI. 
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João das Botas. - A ilha de Itaparica tornara-se um foco de 
reação e, por isso é vivamente atacada. Reagem os habitantes dela. 
E, para que a reação se torne mais eficaz, organizam uma esqua
dtilha naval. João Francisco de Oliveira Botas, segundo tenente da 
armada, patrão-mor do arsenal de .marinha da Bahia, toma o coman
do dessa esquadrilha e, com ela, pratica prodígios de valor e rasgos 
de perícia marinheira. A 28 de agôsto, 23 de outubro, 8 e 23 de 
dezembro de 1822, a flotilha patriótica bate-se galhardamente . con
tra as fôrças lusas, levando-as sempre de vencida. 

São já diversos barcos que a constitÚem, e mais uma canhoneira, 
uma escuna, nove baleeiras, cêrca de 700 homens de guarnição. Uma 
fábrica de pólvora, existente no Cabrito, é transformada em arsenal. 
Nela se fundem peças de artilharia, fabricam-f!e projetis e petrechos 
outros de guerra. 

A 7 de janeiro de 1823 novo ataque é levado à ltaparica. Qua
renta e um lanchões portugueses bem tripulados, repletos de tropa, 
dispostos para a arrancada em duas linhas. O próprio almirante 
João Félix Pereira de Campos vem assistir ao combate que dura 
o dia todo. Os atacantes são repelidos deixando duzentos mortos. 
João das Botas, . com sua flotilha, cobre-se· ainda uma vez de glórias 
e o · govêrno lhe coloca aos punhos, como prêmio, os galões de· pri-
meiro tenente. . 

A 30 de abril, novo combate em que duas canhoneiras lusas são 
postas a pique. E, a 22 de maio, . três canhoneiras nossas, - 25 de 
junho (João das Botas), D. januária e São Francisco, sustentam 
encarniçado combate contra sete embarcações inimigas, uma das 
quais caí em nosso poder, aprisionada. O almirante Cochrane, en
tusiasmado pelos feitos de João das Botas e reconhecido também 
ao auxílio que êste lhe vinha prestando, promoveu-o a capitão te
nente. (Cf. Prado Maía, Através da História Naval Brasileira (Bra
siliana, 4~-50). 

Heroínas. - Sóror Joana Angélica, nascida no Salvador em 1761, 
foi sacrificada pela fúria dos inimigos da pátria a 20 de fevereiro de 
1822. Eram então abadessa do Convento da Lapa. Os soidados de 
Madeira, pretextando prender adversários que diziam se haver re
fugiado no convento, arrombaram a machadadas o portão, penetrando 
no edifício; ayançaram para a clausur.a, cuja porta, então se abriu, 
neb assomando o vulto respeitável de sóror Angélica. A aba
dessa exortou com voz firme aquela gente desvairada a que res
peitasse a casa. de Deus. Mas caiu logo, trespassado o peito, pelas 
baionetas da soldadesca possessa. 

Mais uma heroína se destacou, entre outras, nas lutas pela 
independência: Maria · Quitéria de Jesús Medeiros. Quando os pa
triotas da Bahia se reúniam para lutar, Maria Quitéria, jovem ser
taneja dos "Campos de Cachoeira", vestindo traje masculino, con-
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seguiu assentar praça num batalhão de arti1haria e passara, logo 
depois, para o regimento de infantaria do major Silva Castro. 
Destacou-se na defesa da foz do Paraguassú e, ainda em Pirajá e 
em Itapoan, onde atacou uma trincheira, fazendo prisioneiros. Após 
o 2 de julho, esteve na côrte; aí o imperador lhe colocou ao peito 
a insígnia de Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro, pelos serviços com 
raro denodo prestados à causa da independência, e fez lavrar um 
decreto concedendo-lhe, por seu heroismo, o sôldo de alferes de 
linha. 

~ .. 

I 

1 

I 

I 

O primeiro reinado 
(Continuação) 

2) As lutas internas 

A Con.stltulnte. - A assembléia constituinte, que 
fôra convocada antes da Independência, foi sol.enemente 
aberta a 3 de maio de 1823 ( 1 ) . Não conseguiu, porém, 
funcionar em paz; agitaram-na logo os ódios partidários e 
o próprio imperador concorria para agravar a situação, com 
sua indébita intromissão nos trabalhos dos constituintes. 
José Bonifácio incompatibilizando-se com o soberano, que 
se inclinava a seus adversários políticos, demitiu-se do mi
nistério (2) passando com · seus irmãos à oposição. 

Os ataques ao govêrno tornaram-se cada vez mais 
violentos; não só na assembléia mas ainda nos jornais 
"Tamoio",. dos Andradas, e "Sentinela", a campanha opo
sicionista se desenfreava. O nacionalismó exaltado não 
perdoava os suspeitos de sentimentos favoráveis aos por-

. tugueses e nem ao próprio imperador (3). 

{I) Notavam-se na assembléia 48 doutores em direito, 19 eclesiásticos, 
7 militares e alguns funcionários e negociantes; sua convocação se dera contra 
a vontade de José Bonifácio que a julgava prematura, na fase tumultuária de 
oryanização politlca e administrativa em que se achava o pais. 

(2) " ••• O ministro da fazenda, Martlm Francisco, tinha as virtudes exi
gidas r,ara o momento: prudência, parcimOnla, honestidade. A polltlca lan
çou-o ora do govêrno quando, com seu irmão José Bonifácio, se tornava In
cOmodo ao Imperador, pela influência que ambos exerciam na assembléia. Essa 
modificação ministerial não alterou a rota à constituinte que, sem votar prO
priamente a constituição, descambava para congresso tumultário, cada vez 
mais impressionada pelos fatos politicos (anti-lusitanismo, restrição do poder 
pessoal do imper~mte, liberdades civis ameaçadas, conciliação do principio mo
nárquico com o democrático) e por isso infensa ao grupo conservador e por
tugu!s que rodeava O. Pedro I" . (Cf. P. Calmoo, H. C. B., 175). 

(3} Publicavam-se nos jornais artigos Injuriosos ao soberano, aos ofi
ciais portugueses cta g~arnição que êle mantivera em seus postos. A "Senti
nela", cujú título completo era "Senti nela da Liberdade à be1ra do mar da 
Praia Grande", chegou a escrever um dia "Vá Oionisio para Corinto, e vão 
os lusos para a Lusitânia, e o Brasil será feliz". 
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Ante a agitação crescente ( 4), D. Pedro recorreu a 
um golpe de fôrça, disso lvendo a Constituinte. Tinham-se 
concentrado, provocadoramente, tropas no campo de S. Cris
tóvão e a assembléia, por iniciativa de Antônio Carlos, de
claróu-se em sessão permanente na noite de 11 para 12 de 
novembro (a "noite de. agonia"). No dia seguinte, 12, era 
lido o decreto de dissolução e a tropa cercou o edifício. 
Vários deputados, entre os quais os três Andradas, foram 
presos ( 5) e logo depois deportados. 

A violência causou impressão. profunda, com prejuízo • 
da simpatia popular pelo imperante. 

A "Carta outorgada". - Dissolyida a assembléia, 
D. Pedro nomeou, para -substituí-Ia, um conselho de estado 
que devia elaborar ·a constituição do império; dentro de 
pouco tempo os dez membros dessa comissão redigiram o 
projeto da Carta, que se caraterizava por seu espírito li
beral (6). 

Aprovado por quasi tôdas as câmaras municipais, a 
cujo exame fô ra submetido, o projeto foi convertido em 
!e i; e a 25 de março de 1824 realizou-se; com grandes 
festas, o juramento da primeira constituição brasileira. 

Confederação do Equador. - A violenta disso
lução da . Constituinte desgostou profundamente os liberais 
brasileiros, vindo a ser uma das causas da irrupção de sério 

(4) A situação ·se agrava·ra com um incidente que precipitou os aconte
cimentos: Um boticá r io açoriano, Davi Pamplona Côrte-Real, indigitado autor 
de vio lento ar tigo assinado por "Um brasileiro resoluto", fOra esbordoado por 
do is oficiais de nacionalidade pQrtuguesa; sob pretexto de o govêrno se 
haver recusado a punir os agressores , redobrar am os ataques da oposição. 
dando-se motins nas galerias da Câmara. 

(5) Dentre os diversos presos foram deportados p;~ra França, os três 
irmãos Andradas, José joaq11im da Rocha, ·o padre Pedro Belchior Pinheiro de 
Oliveira e Francisco Oê Acaiaba de Montezuma. "Todos os deputados saíam 
do edifício entre filas de soldados; lá fora, -inclinando-se diante llos canhões 
teria AntOnio Carlos articulado uma f rase irOnica: "Respeito muito o seu po
der" ou "Respeito muito a Vossa Majestade". (V. T. Monteiro, op. cit., 831) . 

. (6) A com issão, presidida pelo imperador compunha-se, entre outros, 
do marquês de Caravelas, principa l relator, dos marqueses de Paranaguá, de 
Queluz e de Maricá, Nogueira da Gama e Ferreira França. O trabalho !eito 
.foi na maior parte, (Armitage, Hist. do Brasil, 7!)) calcado no plano que An
tô ni o Carlos apresentara à constituinte dissolvida, com alguns subsídios e su
gestões de Martim Francisco e infl uência de B. Constant e das constituições 
francesa e portuguesa. • 
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movimento revolucionário em ·Pernambuco onde, entte os 
patriotas, era ainda viva a lembrança das heróicas lutas de 
1817. 

Manoel de Carvalho Pais de Andrade, republicano exal
tado, tinha 'sido eleito para a junta governativa; 'e, ante a 
notícia dos graves acontecimentos do Rio, declarou opôr-se 
à posse do presidente (7) que o govêrno imperial nomeara . 
Convidou, então, os pernambucanos e liberais das províncias 
vizinhas, revoltados com o golpe de estado de Pedro I, p·ara 
formarem uma república independente sob o nome de "Con
federação do Equador". 

O movimento irrompeu em julho de 1824, tendo ade·
rentes maçons e republicanos, no Ceará, Rio Grande · do 
Norte e Paraíbã; foi instituído o govêrno revolucionário e 
adotada a cónstituição da Colômbia, enquanto uma assem
bléia a ser convocada não votasse outra; concentraram-se 
fôrças em Recife, decretou-se nova bandeira (8), logo ar
vorada nos edifícios públicos, em lugar da nacional; e o 
presidente designado pelo govêrno imperial, Pais Barreto, 
(o morgado do Cabo h teve de retirar-se com algumas tro-
pas que lhe eram fiéis. · 

Entretanto, faltavam a Pais de Andrade elementos para 
que a revolução triunfasse: a maior parte dos proprietários 
rurais não lhe dava apôio e das províncias próximas só o 
Ceará realmente aderiu ao movimento; 

O govêfno imperial tratou sem demora de dominar a 
revolução. Uma esquadra, chefiada por Lord Cochrane, par
tiu para Pernambuco levando fôrças ao comando do coronel 
Lima e Silva. Após alguns combates os imperiais chegaram · 
a Recife, e Pais de Andrade, vendo o malôgro de sua causa, 
refugiou-se a bordo uma corveta inglesa. As tropas repu
blicanas ainda se bateram, mas foram logo desbatatadas. 
No Ceará, onde a · revolução--tonrârã vulto, houve s_?ngrenta 

(7) Era Franci sco · Pa is Barreto, posteriormente Marqu ês de Rec if e . 
(8) A bandeira (lada por Pais de Andrada à Confede ração compunha-se 

de três t iras, cOres azul, branca e vermelha , com ra mos de· algodã o e cana, 
e o dístico "Religi ão, independência , união e liberdade". 

, 
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luta; e o bravo Tristão Araripe, presidente revolucionário, 
depois de rejeitar a anistia que Cochrane lhe oferecera, foi 
capturado e morto (9). , 

Violenta perseguição foi feita, depois, aos vencidos, 
nomeando-se comissões militares para verbal · e sumària
mente julgar os chefes da rebelião. No Ceará, no Rio de 
Janeiro e em Pernambuco subiram à forca ou foram fuzila
dos 16 revolucionários. dentre os quais se destacavam o 
carmelita frei Caneca-, o padre Mororó, Joaquim Loureiro e 
João Guilherme Ratcliff ( 1 O). 

Datas notáveis 
1823 - Dissolução da constituinte (12 de novembro). 
1824 - juramento da primeira constituição (25 de março). 

A Confederação do Equador. 

Sumário 
A Constituinte. - Como iniciou seus trabalhos a assembléia de 1823: 

A agitação partidária e o imperador. Os Andradas na opo
sição. , A agitação nacionalista. DissoluÇão da Constituinte. 
Exílio de deputados. 

A "Carta outorgada". - Como se substituiu a Constituinte. O pro
jeto da Carta. Sua aprovação. Juramento da "Carta Ou-
torgada". . 

Confederação do Equador. - Repercussão do golpe de estado con
tra a Constituinte. A presidência de Pernambuco a Pais de 
Andrade ou a Pais Barreto. A revolução de 1824. Providências 

(9) O imperado~. aliás, repelira a anistia, determinando que fOssem cas
tigados os réos da revolução, "sem que lhes pudesse valer o perdão oferecido 
pelo almrrante que para rsso não estava autorizado". (Rev. do Instituto Ar
queológico e Histórico Pernambucano, XXVI 331). 

(10) Joaquim Loureiro, o maltês Metroviche e Ratcliff que comandavam na
vios da revolução, foram ·enforcados no Rio de janeiro; Ratcllff era portu
guês e tinha notável cultura literária. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, 
republlcauo de 1817, era um erudito, autor de "Obras pollticas e llterãrlas". 
ardoroso panfletãrio do "Tifis Pernambucano"; condenado à morte na !Orca, 
o pardo Agostinho Vieira que devia executá-lo se recusou a faze-lo, apesar 
de ensangüentarem-no a coronhadas; dois pretos sentenciados, trazidos para 
substituir Agostinho, igualmente se negaram à horrlvel tarefa, apesar de os 
arrastarem ao patibulo, retalhados de açoites. Resolveu-se então que o frade 
fOsse arcabuzado. "Ao formar-se o pelotão de execução um soldado, o mestiço 
joão da Palma, que conhecia a vitima, empalidece e cal fulminado por uma 
slncope. O condenado quer dizer algumas palavras ao povo e aos soldados, 

. mas atende a seu provincial, que o acompanha e o exorta a que não fale; 
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do govêrno. Porque se malogrou a Confederação. A repressão 
no Ceará. O castigo dos republicanos. 

PARA EXERCICIOS ESCRITOS: 

1) A primeira constituição e a Constituinte. 
2) A revolução de 1824. 

lndica ao alcaide como amarrá-lo, a um esteio da fOrca para o fuzilamento. 
Mais alguns Instantes e estava morta a figura mais representAtiva da revo
lução de 24". "A tropa irrompe em vivas ao Imperador, à independencia e co usa 
espantosa, à constituição, por cuja ruina o frade acabava de expirar". (CI . 
L. Brito, A Olor(Q~a. ~Qta.ln<l do 1.• Imp4rlo, (Brasiliana), 307). 
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O primeiro reinado 
. (Continuação) 

3) A Guerra Cisplatina 

_ .A Cisplatina. Sob D. João VI, a velha aspiração 
pot ~uguesa de estender a,o Prata as fronteiras do Brasil, 
real~zara-se com a incorporação da Banda Oriental (o U ru
guat), que teve o nome de Provjncia Cisplatina. Tal situa
ção, porém, não iria perdurar: havia, contra ela , a in
fluência da tradição ~- d_a língua castelh~na que sobr~pujava 
a p_ortuguesa na regtao anexada; e, asstm, logo veio a agi
taçao para romper a união com o Brasil. 

. Em 1825 Lavalleja; que encontrara auxílio em Buenos 
Aires, desembarcou com 32 companheiros no Pôrto das Va
cas, à margem do Uruguai, resolvido a se bater pela inde
pendência da Cispl.atina; juntaram-se logo aos "33" pode- . 
rosos reforços de Frutuoso Rivera e outros vindos de vários 
pontos da . província. · 

Um primei_ro encontro dos uruguaios com os nossos, 
em ~rbohto, fot-lhes desfavorável;_ mas a vitóriã que pouco 
depots alcançaram em Sarandí, estimulou-lhes o entusiasmo. 
Entretanto, o congresso de Buenos Aires, que aspirava a re
compor o antigo vice-reinado, declarou a incorporação da 
Ban~a Or~ental . às Províncias Unidas do Prata ( 1) .. - O 
Brastl, entao, declarou guerra à Argentina. . . 

Uma esquadra brasileira foi enviada para bloquear o 
rio da Prata; mas seus navios eram em número reduzido e 

(I) Um congresso reunido por Lavall eja. em Florida vota ra antes a 25 de 
agOsto de 1825, a união do Uruguai às Provlncias U~ldas declara~do nulos 
todos os· tratados anteriores com o Brasil e Portugal. 
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impróprios para a · navegação nas águas pouco profundas 
do estuário : o bloqueio . não pôde· ser efetivo (2). A sorte 
não sorriu às nossas armas na luta naval em Juncal e na 
expedição à Patagônia; alcançou, porém, o almirante Pinto 
Guedes a vitória em Monte Santiago, onde derrotou a es
quadra · de Brown, velho m·arinheiro irlandês que . a Argen
tina contratara para seu serviço. Outra vitória ·alcançou 
depois nossa· esquadra, comandada por Norton, nas bocas 
do Paraná. 

Em terra as operações bélicas não corriam felizes para 
os brasileiros (3). D. Pedro foi para o Sul para conhecer 
a situação militar, mas ·não pôde demorar-se no Rio Grande 
por . motivo do inesperado falecimento de D. Leopoldina, sua 
espôsa. Pouco depois o marquês de Barbacena, que co
mandava cinco mil brasileiros, batia-se em Passo do Rosá- . 
rio (I tuzaingó), contra o exército argentino-uruguaio de 
Alvear, que era muito mais numeroso (20-2-1827); a luta 
durou muitas hora{!';' ficando, porém, ind_ecisa a vitória ( 4). 
Quandq os .nossos com mais fôrças, pretendiam estender a 
guerra, invadindo Entre-Rios, a Inglaterra, interessada na 
paz sul-americana, interveio como .mediadora . . A paz foi 
assinada em 1828; o Brasil e a Argentina rcnuntiavam à 
Banda Oriental, que se tornou ·. a República Alo Uruguai. 

(2) De tal fato resultaram protestos .dos . palses neutros prejudicados 
particularmente a Ingl aterra e a França. . . ' 

(3)_ "N~o ' podiam ser mais infelizes as condições, se ela era impopular. em · 
todo o Brastl e mesmo no Rio Grande do Sul ; as provi nelas não forneciam o 

, "~cessá rio. voluntariado , o P!l~lamento combatia a polltica do gov!rno e êste 
,-,ao atendta cabalmente às sohcttações de Barbacena". (Cf. Calmon, H . C. B. 18). 

. (4) Ao cair · da tarde, Lavalleja, comandante dos uruguaios, mandou lncen
d;ar a ma cega · cto campo, donde densas massas de fumo se ergueram entre os 
combatentes, ocultando-os. Barbacena . ordenou a retirada ,' que se fez em 
ürdem, para o passo de S. Lourenço, deixando de sua artilharia apenas uma 
f.eça , cuja roda se quebrara; e "sem ser perseguido, nem ao menos embara
Ç«do por Alvear, que também se retirou para suas posições anteriores, sem 
ter ficado ocupado o campo de combate" .· Foram, entretanto apresentados na 
Argentina, como trofeus da indeciza batalha, velhas bandeiras no~s as Crivada& 
rle balas, já fóra de uso e que foram apree ndidas numa carreta e nãÓ tomadas 
na pe leja. (Vêr 1: C. Macedo Soares,_ Os falsos troNus de lluzaingó). O exército 
argentmo-ur uguato contava 9803 home ns C\)m 18 peças de a rtilhar ia · os efe
tivos . bras il eiros erR m apenas de 6388 homens co m 12 peças de ca ~ panha. 

O govê rno de Bu enos Aires, após a bata lh a de Passo do Rosá rio demitiu 
A lvear substitui ndo-o pelo ge neral Dorrego. O comand an te de nossas t ropas , 
liarbace na, foi substituído pelo visconde de Laguna. Na f amo~a batalha tombou , 
entre outros, o bravo gaúcho Barão do Cerro l:argo. · 
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Datas notáveis 
1825 - Comêço da guerra na Cisplatina. _ 
1826 - Morte da primeira imperatriz do Brasil, D. Leopoldina e do 

rei D.\ João VI. 
1828 - Perda da Cisplatina. 

Sumário 

A Cisplatina. - Porque não perdurou a umao ?a _C_isplatina ao 
Brasil. • Os 33 e o comêço da luta contra o tmpeno. Reveses 
dos ·brasileiros. A incorporação dá Cisplatina às Províncias 
Unidas e a guerra à Argentina. Ação da marinha nacional. 
A campanha em terra. A batalha de Ituzaingó. A indepen-
dência do Uruguai. · 

PARA EXERCICIO ESCRITO: 

' 1) A perda da Cisplatina. 
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·O primeiro reinado 
(Continuação) 

· 4) A abdicaçã~ 

Lutas· politlcas. - O sentimento nacionalista, de 
que fôra violenta manifestação o movimento pernambucano 
'de 1817, crescera durante as lutas políticas · depois da Inde
pendência; fazia-se frequêntemente agtessivo o antagonismo 
entre nacionais e reinóis; e, ressentidos pela conservação 
de lusos funcionários ou oficiais do exército, voltavam-se 
contra o próprio imperador as prevenções dos nacionalistas. 
Falecera D. João VI; D. Pedro aceitou a herança do trono, 
que lhe cabia, deu uma constituição a Portugal e nomeou 
uma regência para representá-lo em seu govêrno, irritando
se por isso vivamente os nacionais. Para acalmar a situa
ção, o imperador renunciou, então,· à coroa portuguesa em 
favor de sua filha D. Maria da Glória, em cujo nome go
vernaria, como regente, seu ti.o e noivo, D. Miguet ( 1). 

Entretanto, insJalara-se desd~ 1826 a assembléia legis
lativa, manifestando-se logo violenta oposição da. maioria, 
liberais monarquistas, partidários do sistema . inglês, alguns 
federalistas e republicanos. 

D. Pedro, embora um liberal por instinto, como es
c,reve Calógeras, "interpretava e punha em prática as cláu
sulas constitucionais segundo processos absolutistas"; e·, 
como pondera o Barão de Rio Branco, "se era o imperador, 
j6>vem ainda, impetuoso e inexperiente, por igual ·careciam 
os partidos e a imprensa, de educação política" (2). 

(I) D. Miguel, porém, como premeditara D. Carlota Joaquina, desem
barcou em Lisboa em fevere iro de 1828, fazendo-se proclamar rei de Por
tugal. 

(2) "Um novo elemento, todavia, tinha nascido em 1827: um )ornai co
meçara a circular, a "Aurora Flumine~:~se", visando a discussllo çlara e se
rena dos fatos, e condenando o processo de insultar .e provocar oi adverai-

.. 
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Os primeiros ministérios do imperador eram compostos
de senadores ou de pessoas estranhas ao congresso; só 
em 1827 se organizou um primeiro gabinete parlamentar, 
que, todavia, não se · manteve no poder (3). A luta entre o 
executivo e o legislativb se acirrava de tal modo que, ao 
encerrar a sessão de 1829, em vez da costumada "fala do 
trono", 'habitualmente longa e conceituosa, limitou-se D. Pe
dro a· dizer, insolitamente: "Augostos e digníssimos repre
sentantes da Nação: Está encerrada a sessão". 

Prestígio decadente. - · O imperador ia perdendo, 
cada vez mais, a simpatia popular, contribuindo ·para isso 
várias causas: a guerra cisplatina, . a revolta dos soldados 
alemães e irlandeses, a humilhação sofrida com a ameaça 
de bombardeio do Rio pela esquadra do almirante francês 
Roussin e fatos censuráveis de sua vidá. privada, que amar
guraram o fim da existência da imperatriz D. Leopoldina. 

Animada pelo absolutismo, a agitação política conti
nuava crescente. A revolução de 1830, na França, derru
bando o trono de Carlos X, que atentara contra a cons.,
titulção daquele país, repercutira · fortemente nos meios li
berais do Wo, São Paulo, Minas, Pernambuco e Bahia. Na 
"Aurora Fluminense", prestigioso jornal que se destacava 
de tôda a imprensa do Rio e que tão beneficamente influía 
nos sucessos da época, Evaristo Ferreira da Veiga assina
lava com veemência ao imperador o e~emplo do monarca 
francês ( 4) .· Impr~ssão profunda causara o assassínio, em 
São Paulo, do ~ jornalista Líbero Badaró, estimado médico 
italiano que, no "Observador Consti-tucional", çomentava 

rios"... "Em 1830 era in cincoenta e tres os jornais publicados em todo o 
império; dêsse número, sõmente onze eram partidários do govêrno. A .orien
tação geral era oposicionista, indo até o limite da federação e da república. 
Idéia prematura se tivesse vencido, pois teria destruido a unidade nacional e 
a paz Interna. 'A Vergueiro e a Evaristo, à sua prudência e espirito conser
vador, ocorreu logo que seu dever seria evitar semelhante desastre . Cumpri
ram-no brilhantemente". (C!. Calógeras, op. cit., 1~5). 

(3) No governo que c antecedera (visconde de São Leopoldo) foram cria
dos os cursos juridicos de São Paulo e de Olinda (11 de agOsto de 1827). 

(4) Evaristo da Veiga escreveu a propósito: "se a vontade do povo for 
dominada pelo terror, a nossa liberdade ·será reduzida, necessàriamente, a 
uma JT'era sQmbra". 

'• 

• 

I. 

História do Brasil 

Bemardó Vasconcelos (1795-1850) 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, nascido em Minas, foi notável 
estadista da época da regência; deixando o partido liberal tornou-se 
chefe dos conservadores e combateu a regência de Feijó; fez parte 
de vários ministérios e deixou seu nome ligado à criação do Co-

légio Pedro li. 
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com entusiasmo os acontecimentos da França, ·animando .os 
liberais brasileiros ( 5). 

D. Pedro, a êsse tempo, viajou para Minas, em com
panhia de sua nova espôsa a imperatriz D. Amélia (6): 
lembrando-se, talvez, do esplêndido êxito de sua viagem nas 

(5) A emboscada em que Badaró caiu ferido de morte foi atribuida à 
influência do ouvidor dr. japiassú. Armitage (Hist. do Brasil, 3.a ed., 288), 
afirma que as últimas palavras de Badaró foram "Morre um liberal, mas não 
morre a liberdade". O. Tarquinio de Souza, porém, regista (op. cit. 106), 
segundo o "Observador Constitucional" as palavras "Morr.o defendendo a li
berdade", que o malogrado liberal dissera aos que haviam corrido em seu 
socorro. 

(6) D. Pedro desposara, em 1829, a princesa Amélia de Leuchten
berg, filha do principe Eugênio Beauharnais e neta da imperatriz josefina, 
primeira espOsa de Napoleão. 
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vésperas da independência, esperava agora poder sofrear, 
por sua presença, a corrente liberal estimulada pelo valor 
inconfundível de Bernardo Pereira de Vasconcelos. Foi, 
porém, infeliz; recebiam-no cortêsmente, mas, em tôda a 
parte com frieza; nenhum entusiasmo; em Barbacena mesmo 
ouviu dobres ·de sinos pelas exéquias por Libero ' Badaró' 
propositalmente celebradas no dia de sua chegada. ' 

A 11bdlc11çíio. - Ao .voltar para o Rio, teria já D. 
Pedro _pensado em abdicar, tão difícil era sua situação; os · 
portugueses prepararam-lhe manifestações com "luminárias" 
dando-se conflitos, com os nacionais que não · aderiam à~ 
homenagens (Noites das garrafadas). Exacerbaram-se os 
~nimos; o imperador, entretanto, não cedia aos avisos e 
prudentes conselhos (7) do senador Vergueiro e de Eva
risto da Veiga; dominava-o seu temperamento violento; e 
a um ministério . moderado, intempestivamente, fez logo su
c~der um outro, contrário a reformas, tido como abso-
'lutista (8). . . 

O povo revoltou-se, reünindo-se no Campo de Santana · 
exigiu a reintegração do ministério anterior. "Tudo far~i 
para o povo, mas nada pelo povo", disse o imperador aos 
q.ue lhe levav~m a exigência da .multidão. . As tropas ade
riram ao movtmento. Mandou então, D. Pedro, com ver
dadeira superioridade de sentimentos, que o regfmento de 
artilharia tle S. Cristóvão se fôsse reünir a seus camaradas: 
"Não desejo,. disse, que ninguém se sacrifique por mim". 
Tentou ainda formar novo ministério com o senador Ver
gueiro, que não foi encontrado. E, pouco depois, às duas 
horas da manhã de 7 de abril de 1831, por si, sem ouvir 

(7.) "Os VInte e Quatro, que ·tantos eram os do grupo da "Aurora 
Fluminense", com Vergueiro à frente, reflnlram-se e resolveram colocar a 
clara alternativa perante D. Pedro: proibir e refrear as violências de séus 
sequazes, e obedecer . à constituição e às leis, _ou ser deposto. Organizou-se 
um · projeto para ser presente à câmara · dos deputadtls no Intuito de .deposi
ção.. Planejava-se abolir a monarquia e adotar um govêrno republicano. A 
oplntão de Verguelro e de Evarlsto prevaleceu dificilmente, e abstiveram-se 
de emendar a constituição nêsse ponto". (C!. Calógeras, op. clt., 148) . 

(8) O ministério da fação áullca ou dos marque5es , a que também de
preciativamente chamavam "Ministério de Medalhões", compunha-se do vls
cor.de ,de Alcântara e dos marqueses de lnhambupe (ministro dO Império), de 
Aracah, de Paranaguá, de .Lajes e de Baependl. 
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conselhos de ninguém, assinou sua ábdicação em favor de 
D. Pedro de Alcântara, seu .filho, retirando-se para a Eu
ropa (9). 

Datas notáveis 

1827 - Fundação dos cursos jurídicos de S. Paulo e de Olinda· 
( 11 de agôsto) . . 

.1830 __., Viagem de D. Pedro a Minas. 
1831 - ·Abdicação de D. Pedro I (7 de abril). 

Sumário 

Lutas políticas. Recrudescêneia do nacionalismo. D. Pedro e o 
trono de. Portugal. A assembléia legislativa e a atitude do im
perador. 

Prestígio deca~ente. - Porque D. Pedro decaía na simpatia popular. 
A revoluçao francesa de 1830 e sua repercussão no Brasil. A 
"Aurora Fluminense". O assassínio de Líbero·.Badaró. A via
gem do Imperador a Minas. _ 

A abdicação. - O regresso do Imperador. As "Noites das garra- · 
fa~as". Agravamento da situação política. A mudança minis
tenal e a revolta popular. Atitude irredutível de D. Pedro. 
A abdicação. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

1) Os Andradas no primeiro reinado. 
2) A ação de D. Pedro I. 
3) A imprensá nas lutas políticas oo primeiro império. 
4) A abdicação e sua causas. 

(9) Mesmo na manhã de 7 de abril foi para bordo da nau Inglesa 
Warsplte, levando consigo a imperatriz e sua filha D. 'Maria 11. Deixava no 
~rasll, confiados à tutela de josé Bonifácio, com quem se recoqciliara seus 
f~lhos do primeiro matrimônio, D. Pedro, D. januárla, D. Paula e D. 'Fran
Ctsca, que tinham, respectivamente apenas, 5, 9, 8 e 7 anos de Idade. A 
13 de abril D. Pedro seguiu para a Europa na fragata inglesa Volage, para a 
qual se transferira com sua espOsa ; D. Maria 11 seguiu na corveta francesa 
"La Selne" com os marqueses de Loulé. " 
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A regência 

1 ) A regência trina 

Depois da abdicação. - Foi uma surpresa para o 
povo e a tropa reünidos no campo de Santana a resolução 
de D. Pedro I, abdicando o trono; não menos surpresos 
ficaram os liberais exaltados, que apenas desejavam, com 
o movimento revolucionário, a reintegração do ministério 
deposto ( 1). Entretanto, com a eferveseência das paixões 
políticas, do regozijo causado pelo fato, podia fàcilmente 
passar-se à anarquia. 

f:elizmente, poucas horas após a abdicação, reüniram-; 
-se numerosos deputados e senadores resolvendo imediata
mente a eleição duma regência pr~:>visória,. que ficou com
posta d<! Marquês de Caravelas, do general Lima e Silva 
e do senador Campos Vergueiro. 

A regência provisória. - Logo que tomou posse, 
a regência reintegrou o ·ministério que .D. · Pedro demitira, 
e publicou um m~nifesto aconselhando ao povo "moderação 
e sossêgo" (2); convocou depois a assembléia legislativa, 

(1) "Contrasta em . tantas maneiras, com ' as revoltas anteriores, que o 
7 de abril passou em julgado, consoante a expressão de Teófflo Otonf, como 
"une journée de dupes"; iludidos os exaltados que o precipitaram, o exér
cito que os amparou e a própria nação, para quem a abotfção fOra uma 
surpresa. (J . Nabuco, "Um estadista do Império", I). Mas, o conceito é 
f aiso" Dos vitoriosos da véspera despontaram os três maiores homens do 
tempo, Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcelos e o padre Diogo 
AntOnio Feijó; e o general que chefiara o movimento, Francisco de Lima e 
Silva, seria membro imutável dos triunviratos, de 31 a 35. 

O que houve, foi o càso vulgar nas revoluções triunfantes: o radical, o 
agitador vermelho, extinta a sua função demolidora, fazia-se conservador no 
govêrno, e vibrava a -autoridade recém-adquirida contra os que o haviam 
auxiliado a destruir a autoridade antiga". (Cf. Euclides da Cunha, op. clt., 
305). .!.I 

(2) No dia 9 de abril de 1841 houve solene Te Deum pela aclamação do 
segundo imperador e em 18 de julho sua sagração e coroaçã_o sendo nesse 
dia cantado, pela primeira vez, o Hino Nacional", de Francisco Manuel da Sil
va (V. M. Fleiuss, op. cit. 188) . 
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gretou anistia para os criminosos políticos, excluíu do 
exército os estrangeiros suspeitos e os desordeiros. Toda
via, apesar de todo seu esfôrço pela moderação e pela or
dem, irrompiam nas províncias sérios . dist~rbios, e na pró-

Franci~co Manuel (1795-1865) 
FJallcisco Manuel da Silva, o Inspirado autor do Hino Nacional, 
nasceu no Rio de janeiro . Foi dlscipulo de Neukamn e do grande 
musico brasileiro padre ] osé Mauricio. Escreveu várias música sa-

cras, hinos, canÇões e métodos de música. 

pria capital repetiam-se conflitos, particularmente com a 
tropa ~com elementos do partido lusitano restaurador (3). 

(3) Em Pernambuco as tropas depuseram o comandante das armas; na 
Bahia, a tropa e povo fizeram o mesmo e, alguns dias depois (13 de abril) sob 
pretéxto de vingar o assassinio dum braslleiro, bandos de exaltados exerce
ram cr,uel e sangrenta perseguição aos portugueses. 

.. 
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Regência permanente trina. - Cêrca de dois 
meses após a abdicação o congresso reünido elegeu a re
gência permanente trina ( 4). 

O novo govêrno iniciou seu trabalho num período difi
cilimo, o mais crítico, talvez, âe nossa história: a situação 
econômico-financeira era desanimadora e graves agitações 
punham em risco a unidade nacional; seu primeiro gabinete 
teve, porém, como ministro da justiça, um homem de inque
brantável energia, que conseguiu salvar o país da derro
cada que o ameaçava (5): o padre ~iogo Antônio Feijó. 

Havia, a êsse tempo, dois partidos opostos: os mode
rados ou "chimango~", que apoiavam o govêrno; e os exal
tados, apelidados d~ "jurujubas" e "farroupilhas", que em
pregavam todos os meios para derribá-lo; mais tarde 
apareceu um outro . partiào, o. restaurador ou dos "cara;
murús", chefiado por jo~é Bonifácio, que pretendia a res
tauração . de O . .Pedro, como única forma de reintegrar o 
país na ordem ( 6). 

Repetiam-se no Rio sedições militares; a discórdia la
vrava. entre oficiais e soldados indisciplinados; Feijó dis
solveu os corpos amotinados e fez criar a Guarda Nacional 

(4) A regência permanente trina começou a governar a 17 de junho de 
1831 e compunha-se do general Lima e Silva, José da Costa Carvalho (Mar
quês de Monte Alegre) e João Bráulio Muniz. 

(5) Feljó só aceitou o cargo com a segurança de "plena autonomia em 
sua pasta, carta branca para castigar os desordeiros e delinqüentes, exone· 
rar e responsabilizar os' funcionários pilblicos negligentes ou prevaricadores" 
e outra~ condições ainda, como a de manter um jornal por êle dirigido. Da 
personalidade do grande ministro escreveu Calógeras, op. cit., 156: "Vida 
impoluta e caráter sem mácula, alheio a honrarias e recompensas, encarnava 
as noções de honra e de patriotismo. Alimentava um ideal ilnico: a ordem, 
a obediência à lei e à paz". · 

(6) Os exaltados, para as reformas que desejavam, não tinham con
fiança na Câmara, onde havia muitos elementos do primeiro império, nem no 
senado, que achavam retrógrado, simpático ao absolutismo; julgavam que 
era neces~l\ria nova constituição, feita pela assembléia, para substituir a 
"Carta outorgada". Os moderados achavam que as reformas necessárias po
diam ser feitas pelo congresso, em cujo patriotismo confiavam. Dentre os 
moderados destacavam-se Evaristo da Veif:a, o senador Verguelro, Honório 
Hermeto Carneiro Leão (Marquês de Parana), Limpo de Abreu e Paula Sou
sa; dos exaltados notavam-se Miguel de Frias, Castro Alves e Maynard; e, 
dos restauradore's eram principats elementos José l::lon itâctO, Marum rran
cisco, Paranaguá, Cairil e o general Andréia. 
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para garantia das instituições, (7). Ainda assim, os exal
tados promoviam novas revoltas. A mais grave foi a de 
Miguel de Frias, na ilha de Villegaignon, onde se achava 
preso por motivo dum motim meses antes (8); depois foi o 
movimento dos restauradores, dominado pela guarda nacio
nal, quando as fôrças rebeldes marchavam sôbre a cidade. · 
José Bonifácio, como chefe do partido estava, de certa for
ma, envolvido no levante. Feijó pediu ao congresso que o 
Patriarca fôsse destituído do cargo de tutor dos filhos de 
Pedro I; não o conseguindo, o severo ministro demitiu-se 
e, com êle, todo o ministério (1832). 

Pouco depois,· José Bonifácio perdia a tutela dos prín-
.. cipes, ficando preso . em sua casa da ilha de Paquetá (9)'; 

a Sociedade Militar, que o apoiava, e seu jornal tinham sido 
destruídos; e com a morte de O. Pedro I ~m 1834, desa
pareceu o partido . restaurador . . 
. Pelas províncias sucediam-se as desordens, particular
mente no 'Pará, onde as vítimas se contavam às centenas, 
em Pernambuco, e no . Maranhão, sem que o govêrnQ pu-
desse inteiramente dominá-las (lO). · 

O "Ato Adiéional".- Em 1831 começou a Câmara 
a reforma constitucional; foi um trabalho longo e de ani-

(7) Poderoso auxtliar contra a ação dos clubes·· federalistas do partido 
exaltado influindo beneficamt;.nte. nos .fatos poli.ticos1 f<?i. ~ :•sociedade _Defen
sora da I.:iberdade e lndependencta NaciOnal"; cnou-a a tntctat•va de Evansto da 
Veiga, que conseguiu ver nela agrupados para patrióticos fins, os regentes, 
senadores, deputados e representantes de tôdas as classes. 

(S) Por ocasião de um espetáculo no Teatro Constitucional (28-9-831),' 
houve sério conflito promovido por militares resultal)do mortos e feridos; 
o major Miguel de Frias desacatou o juiz que ordenara a prisão dum oficial 
brasileiro, implicado na desordem, opondo-se violentamente a que fôsse de· 
tido o culpado; foi então prêso e envlado com outros para a Ilha de Ville
gaignon; ai; a 2 de abril "<!e 32, revol~ram-se militares e presos que, .-desem· 
barcando em Botafogo, · guiados pelo major Miguel de Frias, chegaram até o 
campo de Santana; foral!l, porém, batidos pelas fôrças do major Li~a e Silva 
(o futuro Caxias). Frias homisiou-se numa casa donde depois fugtu para os 
Estados Unidos. 

(9) O novo tutor dos príncipes foi o marquês de ' ttanhaem (Manuel Irã
cio de Souto Maior Pinto Coelho). 

(10) Mesmo com os embaraços criados pela agitação política e constan
tes desordens, os governos regenciais cuidaram regularmente da administração; 
reformaram-se as escolas médicas cirilrgicas da Baia e do Rio, que se con
verteram em iaculdades de medicina; declararam-se livres os escravos vindos 
de fora do império, reorganizou-se o poder judiciário; estabeleceu-se o tri
bunal do juri; mandou-se contratar o serviço de navegação a .vapor nas 
baías do império. · ' 

,. 

.• 
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inada discussão, pretendendo os deputados abolir a vitali
ciedade do ~enado, o que não conseguiram; . por fim, o con
gresso aprovou as emendas e acréscimos à carta de 1824; 
estabelecia-se a eleição dum só regente, suprimia-~e o Con
selho de Estado e concedia-se às províncias certa autono
mia; tendo elas assembléia legislativa, vida financeira e po-

. lícia ("11) próprias. Corrigia-se assim . um pouco a acen
. tuada centralização da lei básica do impérib. 

Datas notáveis 

1'831 -· 7 de abril: Regênciá p.rovisória trina. 
17 de junho: Regência permanente trina. 
Julho de 31- a julho de 32: Feijó, ministro da justiça. 

1834 - 12 de agôsto :. O Ato Adicional. 

S um á r lo / 

·oepois 'da abdicação. Como foi recebida a notícia da abdicação. 
. . Delicadeza da situaçi\o política., Providências dos parlamen-

tares. Eleição êla regê·ncia. . 
Regência .provisória. - Primeiros atos da regência. Convocação da 

assembléia legislativa. Conflitos n;1 capital e nas províncias. 
Regê~cia permanente trina . . --,:_· A nova regência. SituaÇão política 
· ·difícil. Estado precário das - finanças e da · economia ·nacional. 

O ministro da justiça, padre Feijó e sua ação. · Os partidos po• · 
· · líticos. As revoltas e sua repressão. A demissão de Feijó e 

sua causa. Efeito da morte· de D, Pedro na situação política. 
O "Ato Adicional". ~ Como. se fez a · emenda à constituição. Que 

~stabelecia o Ato Adicional. 

(li) Continuaram muitas dessas revoltas pelos . governos seguintes; na 
· Baia houve a revolta dos 'pretos nagôs; em Alagoas houve as desordens san
grentas das hordas dos "Panelas" (bugres, negros fugidos, salteadores); em 
Minas, houve motins · em Ouro-Preto, Caeté .e Mariana; assim também em 
-vários pontos do Ceará. · e até a Mato Qrosso chegou a anarquia. 

li 
. j 

A regência 
· (Continuação) 

2) A regência una: Feijó e Araujo Lima 

Regência de Feii6. - Nas eleições para regente 
único, de acôrdo com o Ato . Adicional, triunfou o candidato 
de Evaristo da ·. V éiga, Feijó, o "homem 'de maior. energia 
de seu tempo" ( 1). · - . · · - . 

'\( Foram agitadíssimos os dois anos de govêrno de Feijó; _ 
tre~ênda -oposição padamentar, acusações injustas, revolu
ções; . enfrentava, porém, tudo o enérgiCo regente que, mes· 
mo assim, cuidava da ·admini.stração, realiziindo reformas, 
tom'ando medidas l>ôhre o . tráfico de escravos, navegação 

. dos mares e rios, colonização, e um projeto da câmara con
cedendo privilégio para cdnstrução de ~ias férrea.s ~htre a 
capital do império e as províncias do Rio Granpe ·do Sul e 
a Bahia. . . · 

· No Pará, uma revolução que havia três anos í;lnarqui
ZéJVa a provínciaJ a sangrenta luta do Vinagre, foi sem pie:-

,. dade reprimida pelo general Andréia (2); Pernambuco~ foi 
paçificado, cessando · a revolta · dos Cabanas, após quasi 
quatro anos ·de tropelias graças aos esforços do bi~po · D .. 
Marq11es Perdigão. No Rio Grande do Sul, porém, irrom~ 

• .. . 1 
. . 

(I) O mais ·votado concorrente de Feiló foi Holanda Cavalcanti. Da re-
gência permanente trina ~ó estava ·no ·governo o general Lima e · Silva; Brâu
lio Muniz falecera e . Costa Carvalho, desgostoso e doente, retirara-se para 
São Paulo. Os exaltados não se conformavam com a derrota sofrida; .e para 
impedir a posse de Feijó, lembraram-se até ·. de. declarar maior a princesa D. 
januáriá, ·para confiar-lhe o · govêrno da nação. 

(2) No Par.á, desde 1831, tropà indisciplinada, grupos de malfeitores reu
niam-se depOijdO e assassinaqdo c.omandantes das ,armas e governadores; era 
a revolta da "Cabanagem" que depois teve · como chefe Francisco Pedro Vi-
nagre e causou grandes prejuizos e centenas de vitimas. " • 1 A ferocissima cabanagem, · escreve Euclides pa Cunha (op. cit., 313), 
"dera um tipo novo à nossa história.: o cabano. Simbolizava o repontar de 
uma questão mais séria . .. " ".- .. Ao cabano se ajuntariam no ·correr do tempo, · 
o "balaio", no lviaranhã'o; o "chimango", no Ceará; o "cangaceiro.", em Per
nambuco, nomes diversos de ull)a 'diátese social única, que chegaria qté hoje, 
JlrOjetand? nos deslumbramentos da ' república a ' sllhoqette trágica do "jagunço" . 

• 
. # 
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.. 

Feijó (1784-1843) 
O padre Diogo Antônio Feijó, estadista de grande· c1v1smo e exem
plar probidade, por sua férrea energia salvolz o Brasil da anarquia 
que o ameaçava, quando ocupava o ministério da justiça da pri
meira regência; foi regente de 1835 a 1837 e teve parte -na revoluç/1o 

liberal de 1842 

peu .um grave movimento, a guerra dos Farrapos, contra o 
qual não valeram os esforços da regência. • · 

Entretanto, na assembiéia, era o govêrno ft>rtemente 
atacado pelo parti,do conservador) organizado com elemen
tos moderados e da antiga fação restauradora por Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, que deixara os liberais (3); Feijó, 
por sua intransigência se impopularizava, concorrendo para 

(3) Bernardo Vasconcelos assim explica sua atitude: "Fui liberal; então 
~ liberdade era nova no país; estava nas aspirações de todos, mas não nas 
leis, não nas Idéias práticas; o poder era tudo : fui liberal. Hoje, porém, é 
diverso o aspecto da sociedade: os princípios democráticos t\ldO ganharam e 
multo comprometeram; a sociedade, que então corria risco pelo poder, corre 
agora risco pela desorganização e , pela anarquia. Como então qui~, quero 

-. 

f 
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isso o malôgro de seu esfôrço contra a guerra civil do Sul, 
e outras causas ( 4); falecera prematuramente Evaristo, seu 
grande colaborador e amigo, a quem, ultimamente, já não · 
atendia. Resistia, cpntudo, o regente a tôdas as agressões; 
mas, sentindo-se impossibilitado de formar ministério sem 
elemento.s da maioria, que o combatia, "preferiu quebrar 
a ceder", e renunciou ao poder. 

Regência de ArauJo Lima. X Ao resignar, Feijó 
nomeara ministro da justiça um dos chefes da oposição 
conservadora (5), o senador Araujo Lima e passou-lhe o 
govêrno, em que foi efetivado depois, pela eleição. 

Mel)os agitada que as anteriores a regência -Araujo 
Lima teve, todavia, de lutar contra duas novas revoluções; 
a "Sabinada" e a Balaiada", e de prosseguir na guerra dos 
Farrapos, que só teve fim sob o govêrrio de D. Pedro 11. 
A Sabinada, que proclamou a República Baiense, era che
fiada .pelo médico Dr. Sabino Rocha Vieira; após efêmero 
êxito na Cidade do Salvador, foi · logo sufocada. A Balaiada, 
no Maranhão, c9meçou por um conflito entre liberais e con
servadores; degenerou depois em tropelias de. maltas . de de~ 
sordeiros e criminosos fora da lei, que espalhavam o terror 
por tôda a província: durou três anos e só foi dominada 
sob D. Pedro II graças à habilidade do insigne coronel 
Luiz Alves de . Li!l)a e Silva, que toi, então, agraciado com 
o título de barão de Caxias ( 6). 

agora servi-la, e por isso sou regresslsta. Não sou trânsfuga; não abandono 
a causa que defendo no dia de seus perigos, de sua fraqueza;· deixo-a no dia 
em que tão seguro é o seu triunfo, que até o excesso a -compromete". 

(4) Para diníi.-,Jr a popularidade do grande regente concorriam vários 
fatos: a limitação de liberdade da Imprensa; seu projeto dispondo que o go
vêrno tomasse o encargo de ' resolver questões de disciplina eclesiástica; sua 
recusa, quando o pais se apJOximava do parlamentarismo, de organizar se
gundo o costume, ministério com membros da maioria da Câmara, por ser 
esta oposicionista; e sua atitude em relação aos revolucionários do swl que 
segundo alguns podia ser argüida de conivência ou de simpatia. (Vêr nota da 
pág 59). . -

(5) Destacavam-se ainda no partido de BernardÕ. Vasconcelos, homens 
de real valor como Honório Hermeto Carneiro Leão (Marquês de Paraná), 
J. J. Rodrigues Torres (Visconde de ltaboral), Miguel Calmon, Paullno j. 
Soares de Sousa e outro'!;. • 

(6) A Sablnada pretendia .conservar a república até •a maioridade de D. 
Pedro 11; irrompeu em novembro de 1.837 e foi dominada depois de três dias 
de forte luta, em que perecer-am perto de 800 rebeldeS, em março de 1838. 

A Balaiada teve seu· nome do apelido dum de seus chefes Manuel Fran
cisco dos Anjos Ferreira, o Balaió; outro cabecilha da revolta, que ficou la

• 
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Ântônio Carlos ( 1773"-1845) 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, irmão do Pa
triarca, deputado às córtes. de Lisboa e à Constituinte, foi, na ex
pressão de Rio Branco, " o grande orador da Independéncia e da 

revolução parlamentar da Maioridade". 

No segundo ano da regência (7) · de Araujo Lima as 
lutas políticas na assembléia recrudesceram, fazendo os li-

, 'J( 
moso por sua crueldade, foi um preto , facinor'a que lançava proclamações e 
se intltulava "0. Cosme, tutor do Imperador das liberdades bentevis", e 4Je 
dirigia um quilomb~ de cêrca de três mil escravos. A difícil pacificação do 
Maranhão foi um dps primeiros trabalhos com que Caxias viria a ganhar a 
benemerência nacional. (Bem-te-vi era um pequeno jornal oposicionista que 
começou a circula r em S. Luiz a 30-6-1838 e cujo nome passou a alcunhar o 
partido libera-l da provincia. (CI. L. Boiteux, A Balaiada). Os conservadores 
eram chamados Cabanos. 

(7) Na regência Arau jo Lima foi criado, pelo ministro Bernardo Pe
reira de Vasconcelos, o colégio Pedro 11 (2-12-1837); e deu-se, também, a 
fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (21-10-1838) com os 
esforços do Visconde de S. Leopoldo, marechal Cunha Matos e cônego J.a
nuârlo da Cunha Barbosa. A êsse tempo faleceu, quasi esquecido, num ar
rabalde de Niterói ; o patriarca da Independência nacional, José Bonifácio de 
Andrada e Silva (6-4-1838). 

I 
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berais cerrados ataques ao govêrno; a questão da maiori
dade que a oposição agitou com êxito, ia fazer terminar, 
em 1840, o tumultuoso período regencial. ~ 

Datas notáveís 

1835 - Irrompe a Guerra dos Farrapos: 
Começa a regência de Feijó. 

1837 - Inicia-se a regência Araujo Lima. 
1838 - 6 de abril : Jv1orte de José' Bonifácio. 

-Sumário 
Regência de feijó. Como correu o govêrno de Feijó. A admi-

nistração do regente. As revoltas do Vinagre e dos Balaios. 
A guerra dos Farrapoi. Os ' ataques dos com;ervadores. Como 
Feijó deixou a regência. 

Regência Araujo · Lima. - Como se passou ·a regência de Araujo 
Lima. As revoluções na Bahia e no Maran'hãÓ. Como terminou 
o período regencial. 

PARA EXERCICiOS ESCRITOS: . ' 

1) Feijà ministro e regente do Império. 
2) A experiência democrátlca do período re'g_encial. 
3) As revoluções no período regencial. 
4) Os partidos políticos nas regência_s. · 

·te it u r a 
\ . 

A Regência. - "A Regência, com seu g;ovêrno eletivo e demo- . 
crátko, com a frágil simpatia de um partido sem têmpera despótica 
e infensd à aspereza da luta, sem apôio e com a animadversão 
declarada do exército, sitiada entre os restauradores e os exaltados, 
e, antes combatendo-as, foi de .certo a era de maior virilidade na 
história política da mon~arquia. 

"E' grandioso o espetáculo de tantas vocações que surgem, o 
escrúpulo moral, a . grandeza heróica e o desinterêsse de todos os 
seus vultos, que só o am0r . da pátria .inspira e inflaina. As pri-

. ' . 
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meiras e belas palavras da Regência: "Devemos temer de nós mes
mos, do entusiasmo sagrado do nosso patriotismo, do amor da liber
dade e, pela honra nacional que nos pôs as armas na mão", exprimem 
os compromissos que, de fato, realizou. Defendeu a honra da Nação 
e conteve o patriotismo dos exaffados que previdentemente temia, 
e a si mesma se corrigiu, fazendo concessões prudentes em vez de 
encarreirar no declive da reação. 

"Através de tôdas as temperaturas conservou a mesma solidez 
e inteireza de seu programa de justo meio entre os que contavam 
demasiadamente com o passado ou CO!J1 o futuro . 

"Vinda da revolução de 7 de abril, não quis a Regência am
pliá-la formando a república, nem tão pouco diminuí-la, proclamando 
a restauràção .. 

"A sua grande obra foi, pois, a reforma constitucional, que 
salvou o império e a unidade da grande . pátrja, em cuja produção 
dolorosa perdeu a popularidade do momento, para ganhar a admi
ração das gerações" (Cf. João Ribeiro, op . . cit.: 432). 

AntÔnio Carlos. - O segundo d0s Andradas; pela idade, tornára-se 
notável, desde jovem, por· sua inteligênci~ ' magnífica memoria e cu l
tura. Formando-se em Coimbra, ·serviu na magistratura t'!m Santos, · 
sua terra natal·; foi mais tarde ouvidor e corregedor · de . Olinda. Re
fere Taunay que aí se tornou suspeita sua atitude "de afiliado a 
uma conspiração" que visava . libertar Napoleão· I de sua prisão, em 
Santa Helena. · . · 

Antônio Carlos, acusado de participação n'o movimento revo-
.lucionário de 1817, em Pernambuco, esteve sob ameaça de morte e 
sofreu . quatro anos de cárcere na Bahia. Passava o longo tempo 
ensinando a ler - humildes companheiros de prisão. Alguns amigos 
lembraram-lhe que pedisse perdão a D. João VI para alcançar a li
berdade; mas o grande e altivo Andrada respondeu-lhes: 

- Perdão, só peço .a Deus; do rei só quero justiça! 

I • 

'r 

11 

A regência. 
(Continuação) 

3) A ma._ioridade 

A propaganda. - Depois de nove anos de expe
riência democrática que tinham sido os governos da regên
cia, os liberais chefiaram a "Reação Monárquica", preten
dendo que, mesino sem ter a idade exigida pela lei, fôsse 
o' jovem imp~rador chamado a governar a nação, decretan-. 
do-se sua maioridade. Parecia-lhes, e do mesmo modo a 
muitos ·conservadores, que tal recurso viria pôr termo à 
infindáveis questões políticas que perturbayam a. vida do 
império. . · · 

Tão grave se tinha t0rnado a situação, que o senado 
deu ao regente Araujo Lima poderes extraordinários para 
combatê-la. O chefe do govêrno, todavia, opunha-se à 
medida que os liberais pleiteavam, contrária à constituição 
do país. · · 

Entretanto, · organizou-se secretamente o ·"Clube da 
Maioridade", que fazia propaganda da.s idéias dos liberais 
( 1'). Ele11Jentos de grande nome do partido conservador, 
como o marquês de Paranaguá, aderiam ào movimento. E 
verificara-se que o jovem imperador consentia no projeto 

" dos 'liberais, ao qual a população se manifestava franca
mente favorável (2). 

· Um primeiro projeto proclamando a maioridade caíu 
no senado apenas por dois votos. Já n~o haveria diver
gência nos dois · grandes partidos sôbre a necessidade da 

(I) O Clube da Maioridade foi fundado em .1840 por Iniciativa do senador 
José M. de Alencar, de acOrdo com Peljó. 

(2) Honórlo Hermeto, o futuro Marquês do Paranã, z~loso pela Integrida
de da constituição lembrava uma soluçAo legal para a questlio: pedir ao~ elei
tores, nas próximas elelçõe.s, pqderes para alterar o limite de idade pOsto na lei. 
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medida pleiteada : apenas pretenderiam os conservadores 
que ela se proclamasse em dezembro, enquanto · que os libe
rais a desejavam imediatame~ 

A proclamação. - O govêrno regencial insistia em 
protelar a situação; e assim, quando a 22 de julho de 1840 
de novo se apresentou na Câmara o projeto de lei da maio
ridade, foi lido o decreto referendado pelo novo ministro 
do império, Bernardo Pereira de Vasconcelos (3) , que 
adiava as sessões da assembléia para fins de novembro:· 

Os deputados protestaram, em grande tumulto. "Quem 
for brasileiro siga-me para o Senado!" bradou Antônio · 
Carlos. Uma éomissão logo se orgap.izou e foi pedir ao· 
jovem imperador, em nome dos representantes do país, que 
aceitasse a proclamação de sua maioridade. . D. Ped(O 
aceitou-a ( 4). · E no dia seguinte, 23 de julho de 1840; 
a assembléia proclamava, perante mais de oito mil pessoas, 
a maioridade de D. Pedro II, que a êsse tempo contava 
14 anos de idadé (5).. ~ , . ' 

Datbs notáveis 
1840 :__ Proclamação da J11aioridade. · 

Sumário 
A propaganda. - A experiência ·democrática e a reação monárquica. 

Gravidade da situaÇão política. Oposição de Aráujo Lima ao 
projeto da maioridade. O Clube da Maioridade. ·Atitude dos 
partidos. 

A proclamação. - A regência e a protelação da questão. Como se 
precipitou a decisão da maioridade. Bernardo de Vasconcelos. 
A proclamação da maioridade. 

(3) Bernardo Vasco"ncelos nomeado ministro do Império para debelar 
a crise política· do caso da maioridade, deixou o govêrno· ante a decisão de 
que foi chefe AntOnio Carlos; o grande parlamentar não mais voltou a ser 
go~rno; e, dessa vez, no dia 22 de julho de 1840, foi ministro apenas durante 
nove hora~. · 

(4) Referem vários historiadores que D. Pedro teria dito "Quero já", à 
comissão parlamentar; entretanto, eutrós asseve ram que o próprio imperador 
negou haver pronunciado tais palavras. 

(5) A lei ex igia a ' dade de 18 anos para as·sumir' o govêrno e D. Peuro 
contava então 14 anos, 7 meses c 21 dias ; revelava, entretanto, "madureza de 
ânimo e qualidades excepcionais." . ' 

.. 

III 

A política interna do ·segundo reinado 

1) As guerras. civís; ação pacificadora de Caxias 

~ i d A . . . A .d . O novo re na o. - o m1c1ar seu governo, e quast 
meio século, o primeiro empenho do jovem D. Pedro 11 foi 
a, pacificação do Brasil. Ainda perduravam lutas que vi
nham do período regencial,. a dos Balaios, no Maranhão e 
a dos Farrapos) no Rio Grande do Sul. Um decreto foi 
assinado pelo monarca cêrca dum mês após sua posse, con
cedendo anistia aos rebeldes que depusessem as armas; não 
teve, porém, o fim 'desejaqo. "E a pacificação só foi alcan
çada com a energia e habilidade do grande Caxias. 
· Não forám somente essas as lutas que agitaram quasi , 
todo o primeiro decênio do ·novo reinado. Subindo ao trono, 
D. Pedro organizou seu primeiro ministério com elementos 

. do partido que fizera a revolução da maioridade • ( 1) ; pouco 
tempo depois, · entretanto; caía êsse gabinente e subiam ao 
poder os conservadores, que tinham a maioria na Câmara. 
Duas importantell leis foram então votadas: a que estabe
lecia o Conselho de Estado. e, em seguida, ·a que reformava 
o Código do Processo Criminal (2). A promulgação dessas 

(I) O "Ministério da Maioridade" era formado de elementos do partido 
liberal: AntOnio Carlos Ribeiro de Andrada, Limpo de Abreu, Martlm Francisco, 
Oliveira Coutinho, AntOnio de H'olanda Cavalcanti e .Francisco de Holanda 
Cavalcanti (barão de Suassuna). Governou de 24 de julho de 1840 a 23 de 
maio do ano seguinte. 

(2) O conselho de · estado compunha-se de 12 membros vitallcios, além 
dos ministros; incumbia-lhe opinar em todos os negócios em que o soberano 
houves.se por bem ouvi-lo, para resolvê-los, tais como convenções, "tratados, de
clarações de guerra, boa execução das leis, decretos e propostas do trono à 
assembléia legisla tiva; os conselheiros eram responsáveis pelos conselhos da
dos ao imperador, contrários à constituição ou ao interl!sse do Estado. (C!, 
Max Fleiuss, Hlst. Adm. do Brasil, 180). O Código do Processo Criminal, de 
Paulino ). Soares de Sousa, com o Conselho de Estado, reconstltulam as 
bases da autoridade no pais, "nesse tempo enfraquecida pela audácia dos agi
tadores e das chamadas in fluências locais" (J. Ribeiro, op . cit., 434). Mas Eucli
ues da Cunha, (op. cit. 321) diz que o Código do Processo entregava a distri-

• 
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leis desgostou os liberais que organizaram movimentos re
volucionários. Não lograra êxito um(l representação feita 
contra elas (3)~. · . • 

· Revolução ile 4%. - Logo depois era feita a eleição 
da nova assembléia, mas o govêrno dissolveu-a, mesmo no 
decurso das sessões preparatórias, alegando graves irregu
laridades e fraudes no processo eleitoral. O fato deu então 
origem às revoluções liberais de São Pau.lo e Minas Gerais. 

Em São Paulo o movimento teve início em Sorocaba, 
cuja câmàra municipal aclamou presidente da província (4) 

' o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar ( 17-5-1842); logo a 
revolução estendia-se a Tautiaté, Pindamonhangaba, Sil
veiras e Lorena. Marchou sôbre São Paulo a "Coluna 
Libertadora"; formada de cêrca de 1 . 500 'homens. 

Entretanto, o govêrno imperial confiava a · Caxias a 
missão de combater a revolta; desembarcando em Santos 

• com 400 homens o grande militar seguiu para São Paulo, 
partindo logo com suas fôrças acrescidas em . perseguição 
dos rebeldes que tinha:m atingido as proximidades da ca
pital. Após um combate em que uma sua coluna foi batida, 
em Venda· Grande, pelos imperiais que se achavam em 
Campinas ~5), os revolucionários recuaram para Sorocaba. 

butÇão de justiça á compilcado a.P.arêl~ollci~l; e B. Magalhães escreve que, 
pela lei do Conselho de Estado-, se enclausurava o monarca entre as muralhas 
intrasponiveis de um sinédrio de, áullcos, por melo dos quais teria êle, obrl-

fatôrlamente, .que ·. ver e acompanhar tOda ·a marcha dos negócios públicos". 
Estudos de Hlst. do Brasil, 41). 

(3) Os llber,als da assembléia de . São · Paulo considerando as duas leis 
contrári11s a disposições do Ato Adicional e favoráveis a um regime autoritá
rio, mandaram ao Rio de Janeiro uma representação que foi levada pelo gran
de chefe liberal senador VergueirO', Oalvllo Peixoto e Sousa Queiroz, que não 
conseguiram ser recebidos pelo Imperador. 

(4) Rafael Tobias de Aguiar, chefe do partido liberal, era soi'ocabano, e 
Já por duas vêzes dirigira os destinos de sua provlncia; preso no sul, após o 
malõgro da revolução quando pretendia reunir-se aos revolucionários de Pira
tlnl, aproveitou depois a anistia (1844) e novamente veio a militar nas lutas 
polltlcas com seu partido (1793-18571. , . 

Além de Tobl'as distinguiram-se, entre . outros, no movimento de 42, o 
dr. Gabriel J. Rodrigues dos Santos, seu secretário e o major F . . Oatvão de 
Barros França, que comandava· as fôrças enviadas para . ocupar S. Paulo. O 
presidente legal da provlncfa era o ex-regente Costa Carvalho, depois marquês 
de Monte Alegre. . 

(5) Prevenindo a ação dos liberais, Caxias enviara a Campinas tropas sob 
'O . comando do cel. José Vicente d'e Amor 1m Bezerra. A 7 de junho chegavam a 
Venda Grande, perto daquela cidade, 400 revolucionários com duas peças; m'as 
José Vicente ordenou uma sortida de suas fôrças que, após breve combate, 
puseram em debandada o Inimigo. O total dos componentes da "Coluna LI
bertadora" seria, segundo alguns hlstorla?ores, inferior a mil homens. 

História do Brasil 

' I 

Senador Vcrg~éiro (1778-1859) 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, port1,1guls de nascimento, 
distinguiu-se nas lutas polltlcas da Ind~pend~ncla e dos primeiros 
tempos do Império; fez parte da bancada. brasileira às c6rtes de 
Lisboa; foi regenti! em 1831, deputado, senador e ministro; dirigiu 
a Faculdade de Direito de São Paulo e Introduziu em suas .fazendas 

o trabalho livre dos colonos. 

45 

Quando Caxias chegou a Sorocaba, a "Coluna Libertadora" 
havia debandado. Tobias, com outros chefes do movimento, 
tinham fugido para o Sul; ':la cidade est_~va o padre Feijó 
que se achava corpprometido na revolução e que foi exilado 
para o Espírito Santo (6). E, após a derrota dum grupo 
de revolucionários em Silveiràs, teminou o movimento em 
São Paulo. 

(6) Ao rebentar a revolução, Feijó, que estava em _ C;~mptnas, ,;~l·o para 
Sorocaba, aderindo ao movimento e ai redigiu o "Paulista", jornal dos re

. voluclonários. Quando Caxias entrou na cidade abandonada pelos soldados de 
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Em Minas a revolução dos liberais chefiada por Teó
filo Otoni (7) começou em Barbacen·a, alastrando-se logo 
por várias cidades. Caxias marchou contra os rebeldes, que 
dispunhall} de numerosa fôrça e bateu-os depois de demo
rado combate em Santa Luzia. O imperador, em 1844, 
concedeu anistia a todos os revoltosos (8). 

_Guerra dos Farrapos. - Desgostosos pelos pesa~ 
dos 1mpostos, pelo recrutamento (9), pelo mau govêrno das 
autoridades provinciais, que acusavam de reacionárias os 
liberais riograndenses procuraram ganhar- a autonomi~ de 
sua província. Estimulava-os a, influência dos povos vizi
nhos, principalmente os uruguaios, cujos caudilhos, muitas 

. vêzes ligados por parentesco aos gaúchos, · propagavam 
idéias federalistas. A luta entre conservadores e- liberais 
agravara-se pela política do presidente F ernanâes Braga; 
em conseqüência irrompeu a 20 de setembro de 1835 a re
volução chefiada por Bento Gonça:Jves da Silva, qué logo 
dominou tôda a prpvincià. · · 

Féijó que·, a êsse tempo, assumira o govêrpo do país, 
preocupado çom o movimento do Pará, não dispunha de 
recursos militares suficientes para atendér à luta no Sul; 
entretanto, José de Araujo Ribeiro, nomeado para substituir 
o presidente deposto, conseguiu, com seu espírito concilia
dor, reunir elementos favoráveis à legalidàde e alcançou 
mesmo -que o melhor general dos revoltosos, Bento Manuel 

Tobi9;s, encontrou o grande ex-regente do império gravemente enfermo quasl 
parahtlco. Pouco depois o govérno obrigava Feijó a · seguir para Vitória (Es
pírito Santo), donde ainda veio ao Senado, de que era membro para se de-
fender. Faleceu no ano seguinte em São Paulo (10-11-1843). ' 

(7) Notaram-se na revolução, em Minas, além de Teófllo Otonl, José Fe
U~iano d.a Cunha, que· assumiu o govérnp da província, o cet. AntOnio Oat
v~o, e L1mpo de Abreu que, com outros, foi detido no Rio ao começar o mo
vimento. 

(8) O imperador, em regra, conct!'dia anistia ampla aos rebeldes, jul
gando que "as guerras civis e revoltas não passavam de eqitivocaçlles sanáveis 
com o tem.po e com a generosidade do govérno". 

(g) "O riograndense vivia f\e armas às costas, espada na mão e pé no 
estribo, defendendo o Brasil contra o estrangeiro. Ao primeiro grito de alar
ma, quem primeiro acorria eram ·os filhos da província, os gaúchos. Eram 
éle~ que dayam o sinal .de rebate, a primeira carga, defendiam os lugares 
ma1s em pengo, que !{)mavam, sObre si as maiores responsabilidades da guerra, 
sempre de ânimo sereno, e eram os últimos a depOr a espada e a lança Já nos 
seus ranchos, ao pé ·da cama, para retomá-Jas novamente ao primeiro grito de 
rece1o do Brasil. (Cf. W. Spaldlng, A Revo/uçtle Farroupilha, . 30). . · 

H istá?'ia do BTasil 
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Rib~iro, p~ssasse para o lado . do govêrno. Pouco depois 
os tmpenats retomavam Pôrto Alegre, e Bento Ribeiro, em 
frente à ilha do Fanfa, derrotava os revoltosos, fazendo 
prisioneiro o próprio chefe farroupilha Bento Gonçalves da 
Silva (10). Parecia que a revolução terminava; mas o go
vêrno cometeu o êrro de substituir o moderado e hábil 
Araujo Ribeiro por outro president'e que logo se desaveio 
com Bento Man·uel levando-o a voltar às fileiras dos revol
tosos; a luta reanimara-se e os farroupilhas, vitoriosos em 
Sei vai, tinham proclamado a república de Piratini ( 11). 
Bento Gonçalves, escolhido para presidente, estava preso 
no forte do Mar, na 'Bahia, mas conseguiu fugir indo ao .Rio 
Grande assumir seu pôsto na revolução . 
. Dominaram -logo os "Farrapos" quasi tôda a província 

nograndense e mandaram a Santa Catarina uma expedição 
dirigida por Daví Canabarro, da qual fazia part'e o famoso 
republicano José Garibaldi ( 12). · 

A reação· do 'govêrno imperial :tornou-se mais enérgica; 
atacados por terra e po1 mar os revolucionários foram repe
lidos de Santa Catarina e sofreram depois séria derrota e'm 
Taquarí (1840). Todavia, não desanimaram; e, principal
mente com a vantagem de' numerosa cavalaria, continuavam 
a luta, em guerrilhas, · sem resultado decisivo. 

(10) Foram aprisionados no combate do Fanfa, no curso inferior do Jacui 
(4-10-1836), além de Bento Gonçalves, Onofre Pires e outros chefes 

( 11) A proclamação foi feita por AntOnio de Sousa Neto ·a 12 de. setem
b~o de 1936; ~pe~ar de tal !~to, porém afirma-se que a guerra dos Farrapos 
nao era própnanfente separatista, mas lederalista: Os riograndenses, dizia em 
1838. Bento 9onçalves ~m se'!. manifest_o, "solenemente proclamaram e jura
ram a sua mdependê!'c1a pohttca deba1xo dos auspícios do sistema republi
cano, ,dispostos todav1a a federar-se, qflando nisso se acorde, às Provlnc/as 
lrmã_s , e~c. (C.f. W. Spaldtng, op. c1t., 73). " .•. a insurreição de 1835-45 
exigta, m'!1to mats do que a Independência, a autonomia tocai· foi precisamen
te, um gnto de ameaça contra a !Jnião, vin.do do Río da Prat'a, q~e pOs' têrmo 
à revolta, e . fez todos êsses óbmos brasileiros cerrar fileiras em tOrno da 
bandeira patna". (Cf. Calógeras, op. cit., 441). 

(12) Gar1bal.di começara a prestar serviços à revolução farroupilha com 
um pequeno. nav1o com qu~., e"!preen~eu a guerra de corso; teve depois uma 
pequena flo!tlha, com que fez mcursoes até as costas de São Paulo Inva
dmdo Santa Catarina os revolucionários proclamaram a RepÜblica Juiiana, que 
sena federada à ~o Rio Grande. A reconquista de Santa Catarina foi feita 
pelo general Andreta, sendo notável o combate naval pela defesa de Laguna 
(15-11-1869) .. (V: R10 Brapco, Efemerides Brasileiras e w. Spalding, op. 
clt,. 88). D1s~mg'!IU-se, tambem, entre os revolucionários Tito Livio Zambeccari, 
exdado polit1co 1ta1tano, grande amigo de Bento Gonçatve!i e com êie pri!iio-
llL' IrO no Fanfa. · 
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Resolveu então o govêrno dar ao grande pacificador que era Caxias a difícil tarefa de restabelecer a ordem na província revoltada. 
O ilustre militar alcançou logo duas vitórias sôbre os revoltosos (Triunfo e Camacuã) e conseguiu que Bento Manuel Ribeiro voltasse para o exército legal; todavia, procurava convencer os revolucionários da necessidade de união dos brasileiros, dirigindo-lhes, em memorável pro- · c)amação, estas palavras patrióticas e sensatas: 

"Lembrai-vos que a poucos passos de vós está o inimigo de nós todos, o "inimigo de raça e de tradição. Não pode tardar que nos meçamos com os soldados de Rosas e de Oribe; guardemos para então nossas espadas e nosso sangue. 
"Vêde que êsse estrangeiro exulta com esta triste guerra, com que nós mesmos nos estamos enfraquecendo e destruindo. 
"Abracemo-nos e unamo-nos para marcharmos, não peito . a peito, mas ombro a ombro, em defesa da pátria, que é nossa mãe c;omuml" 

Entretanto, não ouviram os revolucionários a exortação que o patriotismo de Caxias lhes ditava, e a luta ainda continuou. Em novos · encontros (Ponche Verde, Piratini, Canguçú) foram derrotados pelos imperiais que não lhes davam tréguas ( 13) ; por fim· venceram a firmeza e moderação de Caxias concordando o chefe dos farroupilhas, Daví Canabarro (14) com as condições de paz (1845): anistia geral, libertação dos escravos que tin11am servido como sol-

(13) Incapazes de fazerem frente para resistir, nllo logravam reUnir-se, e apenas conseguiam vaguear pelas cam'pinas, em grupos de 30 e 40 cavaleiros, com as lanças Imperiais a ameaçarem-lhes as costas. (Cf. Calógeras, op. cit., 218). . . 
14) O valente chefe farroupilha, quando Caxias dirigia o exército pacifi cador, teve de Rosas oferecimento de auxílio de tropas; mas repeliu Indignado as ofertas do déspota argentino com estas nobres palavras: "Senhor, o primeiro soldado de vossas tropas que atravessar a fronteira, fornecerá o sangue com que será assinada a paz de Piratinim com os Imperiais . Acima de nosso amor á república, colocamos o nosso brio, a integridade da pátria. Se puserdes agora os vossos soldados na · fronteir-a,~. encontrareis, ombro a ombro, os soldados de Plratlní e os soldados do Sr. u. Pedro 11". 
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( lS) Mais uma provinda do 
dados da repúb~i~a e out

1
ras d · Caxias 0 bravo defensor 

império ·era pac1ftcada pe o gran e · ' 
da unidade nacional. 

p i i - Em 1848 houve em Pernambuco uma 
~- ra e ra. ori em no exaltado nativismo e velh~s 

revoluç~o que ~ve l'b g ais extremistas contra a aristocracia 
ressentimentos. ~s I er Chamavam-se "Praieiros"' por
rural da provmcla ( 16). fd e imprimia numa tipografia 
que o jornal ~e seu kar ·~ o sDepois de motins em várias 
da rt.ta da ~raia, no . e~~v~lta com a subida dos conserv.a
locahdades, uromp~u f~ . . ários encontros ainda assim 
dores ao pod:r. . . a 1 os em v imados' pelos depu
os Praieiros mslstlam na contendai an . popular dêles 
tados liberais, particularmente pe o mais ' 

Nunes M~chado:_ d 4 000 h'omens os Praieiros · tenta-
Reumndo cerca e. . batidos morrendo a 

r~m Num ata~~~h~~o~e~~~~n~::a;;r~~ revoltos;s; um último 
tuo unes ' . f . ara o interior· mas seu 
grupp dêles -ainda consegum ugdu P . · prisão 'restabele-

. p d I o entregou-se epols a ' .. chefe, 7 r o v • . . ( 17) A Praieira foi a ultl-
cendo-se a ordem na pro~mcla. : . 
ma1 das guerras civís do 1mpéno. . 

D p dro 11 - Após um decênio de lutas assegurara-
• e . • d . . o Brasil uma era de gran-

-se a paz intenor começan ° pata d tôdas as liberdades 

~~b)i~~~r:s;~iv·~~~ e o 0 f~~~~!~:~n~~s l~is e da justiça" ( 18) · 
. m as honras de seus postos e se

(15) Os chefes l.arroupi~has codnservanaque tivessem pertencido às tropas 
. m isentos de servtço mllttar to os os . . 
~~~ublicanas. • J - Ribeiro "tiveram o apôio e !Orça 

(!ti) Os revolucionári.os, escreve f o;o ptesidente da província, o de.sem
dum seu correligionário, u~eptamente et 0 Os raieiros pediam l! na~IOna
bargador Antônio Pinto Chtçhorro ~~ Oa~~ulsão J'os portugueses. n~~ ltgados 
lização do comércie a vare~ o, ~ a Ao a grito de Mata marinheiro/ mu1,_\os 4~~)" 
r~~~<i;r~~~:~~~Tv~~~t~1~~~:~l~: t;d~t~~\{~ dz~Fe;~~~~~~~ltJ?f~~~?t;~t~~ ~~e;rh~~ 

?au Amarelo apenas !tcou e ro ·o dos seus ·próprios compan. et-
~";:10 a hostilidadé dos contrários e da dfs:;;:a e tornou-se bandido com um 
ros· herói indomável, Internou-se ~ela ~~ando não teve mais nenhuma . espe
pun'hado dos seus úàltim~~rft:d:rafo~s;preso e levado p~ra o RioEd;opj;ne~~s 
rança entregou-se au . . C guiu ainda fugtr para a u • 
onde 'esteve, .na fortaleza Jdaã LaJ~belroon~~. cit., 436). · Alvares de ANzevedo J~= 
faleceu em vtagem. (C!. . o o t a 'i revoluc ·onário ; tgualment~ une~ 
lebrou em conhecida po_esta do malob.,;l~o versos de Pedro Luiz Pere!fa de Souza~ 
chado leve seu nome celebra o em 346 

(IS' ct. J. Ribeiro, op. clt. · 
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O chefe da nação era um homem de grandes virtudes, ge
neroso, modesto, duma escrupulos'a probidade. 

Por discordar muitas vêzes de seus ministros, incre
pavam-no de abusar do poder pessoal e de querer fazer 
prevalecer suas idéias; entretanto, era conhecida sua tole
rância pelas opiniões alheias e geralmente se louvava seu 
grande amor à justiça (19). Amava o estudo e sua vasta 
cultura granjeou-lhe a reputação de erudito: "um filósofo, 
um sabedor, cuja ocupação predileta era estudar e ler". 
Colocando-se acima dos ataques, mesmo caluniosos,. de ini
migos do regime à sua pessoa, não se defendia dêles; mas 
não perdoava, em seu zelo moralizador, o peculato ou qual-

. quer form_a de deshonestidade; assim, "não promovia os 
juízes de equívoca reputação, os emprega-dos de suspeita 
moralidade, os oficiais censurados. Não nomeava os can
didatos a cargos do Éstado, precedidos de fama duvidosa. 
E a nenhum preteria em consideração pelas suas idéias 
políticas" (20). Nunca a imprensa até então foi tão livre 
em sua crítica ou opiniões; disse-se mesmo que "o Império 
_fundou principalmente a liberdade". 

Acusam-no de duas culpas: a de não ter evitado a po
lítica intervencionista do Império nos estados do Prata, im
posta, entretanto, pelas condições daqueles próprios estados; 
e a de não haver cuidado bastante do ·exército. Todavia, 
o presidente argentino Mitre1 julgou o Brasil de Pedro 11 
- o "neto de Marco-Aurélio", como o chamara Vitor Hugo 

uma democracia coroada". 
\ 

Caxias. - Luiz Alves de Lima (21) duque de Caxias 
foi uma das mais . nobres figuras de nossa história. Nos 
'agitados tempos da regência, como no primeiro decênio do 
segundo reinado·, . quando a unidade nacional periclitava, 
salvou-a o grande soldado, impondo-se assim . à admiração 

(19) "A opinião rnelhor esclarecida verifica que, de fato, freqUentes vê
zes, o imperador dissentia de seus ministros porque, não pertencendo aos par
tidos, compreendia com maior isenção os interêsses nacionais" . (João Ribeiro, 
Hlst. do Brasil, curso sup. 437). · 

, (20) Cf. Calmon, Hlst. Social do Brasil, 11, 81. 
(21) Se bém que fOsse Lima e Silva seu nomé de famllta, Caxias costu

mava assinar apenas Luiz Alves de Lima, antes de ter .seu titulo nobiliárquico, 
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Caxias {I8Ó3~1880) 
Luiz Alves de Lima, duque de Caxias, uma das maiores g/6rlas mi
litares do Brasil; pacificou as províncias agitadas pelas revoluçl!es 
dos primeiros tempos do império e alcançou brilhantes triunfos co
mandando o exército brasileiro na guerra do Paraguai; foi tambim 

politlco de grande merecimento e prestigio. 

e ao . reconhecimento dos brasileiros. Dominava os movi
mentos anarquizadores, reprimia as sedições e revoltas pela 
fôrça de suas armas jap1a:is derrotadas; mas sempre. pro
curava não , humilhar o vencido (22) nessas deploráveis 
lutas de ·irmãos, alcançando-lhe, em re~ra, a anistia para 
que todos colaborassem na obra pacífica da grandeza da 
pátria unida. O sentido da disciplina, que nele era insu-

(22) Um fato que demonstra t.como o espirlto justiceiro do grand paci
ficador ganhava a simpatia 'de seu; adversários da véspera: Refere p· o de 
Campos (Vida do Duque de Caxias) que "procedendo-se, em seguida, .à eleição 
de senador pela provlncla onde estivera três anos fazendo a guerra, e não 
dirigindo uma só carta, nem se apresentando como · candidato, apenas lhe 
faltaram treze votos em tOda a provlncla, para rellnlr a unanimidade dos su
frágios! fato que nunca antes nem depois se verJflcou, d!esde que entre 
IIÓS ex ate o &ovér,llo representativo". · 
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perável, não se apartava dum espírito generoso e cavalhei
resco (23). Não só com sua espada serviu ao Brasil: duas 
vêzes ministro e presidente do conselho, houve-se, no de
sempenho dessas funções .Políticas, com o elevado civismo 
que o animava nas campanhas militares. 

Desde o alvor de sua mocidade, na guerra da Inde
_pendência, até quando já encanecido, na guerra do Para
guai, de cuja fase mais árdua e decisiva foi o vencedor, por 
quasi meio século, honrou Caxias nosso glorioso· exército, 
que o fez seu patrono. A república o glorificou consagrando 
ao "dia do soldado!' o aniversário de seu nascimento (24). 

Datas notáveis 

18Ó3 - Nascimento de Caxias. 
1835 - ·Começa a Guerra dos Farrapos. 
1842 - Revolução liberal em São Pa,ulo. 
1843 - Falece em São, Paulo o padre Diogo 

regente do império. 
1845 - Termina a Ouc:;rra dos Farrapos. 
1848-49 - Revolução Praieira. 

Antônio Feijó, ex-

(23) De 'tal esplrito dão Idéia as palavras que a seus soldados dirigiu em 
proclamação quando, em 1851, comandava o exército contra Oribe: "Não 
tendes, no Estado Oriental, outros Inimigos senão os soldados do general O. 
Manuel Oribe, e ésses mesmos, enquanto, Iludidos, empunham armas contra 
os lnterêsses de sua pãtrla. Desarmados ou vencidos, são americanos, são 
nossos ·Irmãos, e comQ tais, os deveis tratar. A verdadeira. bravura do sgldado i 
nobre, generosa e respeitadora dos prlnclplos de humanidade. A propriedade 
de quem quer que seja, nacional ou estrangeiro, amigo ou Inimigo, é Inviolável 
e sagrada, e deve ser tão religiosamente respeitada pelo soldado do exército 
Imperial com a sua própria honra. O que, por desgraça, a violar, será con
siderado indigno de pertencer às fileiras do Exército·, assassino da ftonra e da 
reputação nacional e, como tal severa e inexoràvelmente punido" . (Vêr Capis-
trano, Ensaios e Estudos, 11, 27) . : 

(24) Luiz Alves de Lima pertencia a ll~stre familia d·e m111tare5, sendo, 
em grau próximo, parente . de onze generais do nosso exércl'<l. Nasceu em 
Porto de Estrela (Rio de Janeiro) a 25 de agOsto de 1803, sendo seu pai o 
ex-regente do Império Marechal Francisco de Lima e Silva; em 1822, aos 
dezenove ·anos, era ajudante do Batalhão do Imperador; foi deputado por São 
Paulo e senador pelo Rio Grande do Sul. O imperador o agraciou com o titu
lo deil.~arão de Caxias .após seu patriótico trabalho de pacificação do Mara
nhão; ~epols foi sucessivamente a~raciado com os titulos- de conde, marquês 
e por fim, de duque, sendo o unico brasileiro que recebeu tal distinção. 
Tinha 64 anos de idade quando assumiu o comando geral dos aliados na 
guerra do Paraguai , em que se cobriu de imarcesslveis louros. De sua vida 
particular basta dizer que era exemplar chefe de famll!a e católico sincero. 
Faleceu na fazenda de Santa Mónica, perto de Vassouras, a 7 de maio de 1880. 
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Leitur l].... 

Caxias e feijó. - Quando marchava com sua coluna, rumo a 
Sorocaba, o então Barão de Caxias, recebeu .de Feijó uma carta em 
que se referia ao "vilipêndio que tem feito o govêrno aos pau
listas e às ·leis anticonstitucionais da assembléia", e lhe lembrava 
condições para "<;1comodação honrosa"; "estaria em campo com 
minha espingarda se não estivesse morib.undo: mas faço o que 
posso", escreveu; e propunha que fôsse dada a anistia a todos sem 
exceção, "embora seja eu só o excetuado e se descarregue sôbre 
mim todo o castigo". A carta do enérgico ex-regente se iniciava 
tom estas palavras: "Quem diria que em qualquer tempo o sr. Luiz 
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Alves de Lima seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais são 
as co usas dêste mundo ... ,. 

Caxias respondeu logo escrevendo : "Quando · pen!?aria . eu, 
em algum tempo, que teria de usar da fôrça para chamar à ordem o 
sr. Diogo Antônio Feijó? Tais as co usas do mundo: As ordens q,ue 
recebí de S. M. o Imperador são em tudo semelhantes às que me 
deu o .Ministro da Justiça em nome da regência, nos dias 3 e 17 ·de 
abril de 1832, isto é, que levasse a ferro e .fogo todos os grupos 
armados que encontrasse, e da mesma maneira que então ..,-: cumprí, 
as cumprirei agora". · 

Entrando em Soroçaba, Caxias. conservou Feijó e!? _sua J?rópria 
casa sob a custódia dum dficial, o t.• tenente Tnstao Pto dos 
Santos. Mais tarde o presidente Barão de Monte Alegre mandou 
que Feijó seguisse para São Paulo; e Caxias, pat:a pôr. ·:a salvo 
de qualquer insulto · que ousassem fazer-lhe, ou os parttdtsta.s do 
govêrno, ou aqueles que, tend?-se. arrependido da par~e . que t?
maram na rebelião se julgam, tludtdos por seus chefes tncumbtu 
de acompanhá-lo o mais graduado oficial de seu exército, o coronel 
José Leite Pacheco. 

Outras versões ·existem sôbre o encontro entre Caxias e Feijó, 
dando-lhe um . feição dramática, que não se confirma. (Ver Vilhen:;t . 
de Morais, Caxias em São Paulo) . 
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' A política interna do segundo reinado 
(Continuação) 

2) Os dois grandes partidos 

Os partidos políticos. - A vida política do se
gundo reinado está ligada, principalmente, a dos dois gran- · 
des partidos que vihham já da Regência ( 1) : o Liberal, pro- · 
penso às idéias -novas, à maior ;.utonomia das províncias, 
às reforma~ rápidas; e o Conservador, favorável à tradição 
p9Iítica, não contrário, .contudo, às reformas não precipita
das, seguramente apoiadas pela opinião pública. Os pro
gramas dos partidos, todavia, nem sempre eram precisos: 
as .idéias pelas qua,is se batiam os liberais vieram a ser rea
lizadas por ministérios conservadores, como a ·reforma ju
diciária e tôdas as leis referentes à abolição (2); igual
mente, as reações conservadoras eram realizadas pelos 
liberais. · · · 

A constituição de 1824 não estabelecia o regime parla
mentar: o soberano -podia "livremente" nomear ou demitir 
seus ministros ou gabinete; não era _"obrigado a fazê-lo de 

(I) Depois de 1836 a história politlca do Brasil se resume n~ luta dos 
dois partidos, o conservador e o liberal" (Barão do Rio Branco, apud V. Li-
cinio Cardoso, A margem da História do Brasil, 123). ' 

(2). A reforma judiciária realizada . pelo gabinete conservador Rio Branco 
em 1871, substituia a lei de 3-12-841, que fOra uma das causas da revolução 
liberal de 42; o mesmo gabinete fez a lei do "Ventre-Livre"; a da libertuçllo 
dos sexagenários.J preparada pelo ministério Saraiva, foi do gabinete Cotee;ipe 
que, na expressao de Calmon, melhor caraterizou o segundo reinado (lts85) ;. 
a da abolição (Lei Aurea) foi do ministério João Alfre!1o (1888). 

I 
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acôrdo com o parlamento {3); depois, gradualmente foi-se 
adotando o sistema parlamentar ( 4). 

Os partidos revezavam-se no poder. Quando se deu 
a Maioridade dominavam os liberais (ministério dos Andra
das) ; meses depois foi a vez dos conservadores e assim 

. continuou a sucessão. Pouco após o início ( 4A) da guerra do 
Paraguai estava no poder o ministério liberal de Zacarias 
de Vasconcelos; ficou assim no ostracismo o grande Caxias, 
que era seu adversário político; mas, sendo· nomeado o glo
rioso militar para o , comando de nosso exército, .o impera
dor, alguns meses mais tarde, "para prestigiar a direção 
militar da guerra" chamou ao govêrno os conservadores, 
rompendo com as normas ~eguidas, e dissolveu a câ·mara, 
como lhe facultava o poder moderador; · 

Até alguns anos após a guerra governaram os conser
vadores; subiram .depois os liberais que, à exceção de dois, 
deram todos os ministérios até . a queda da monarquia (5). 
Entretanto, o partido que por mais longo -tempo. permaneceu 
no govêrno, foi o conservador (6). As eleiçqes faziam-se, 
então, por voto indireto e, freqüentemente, resultavam na 
formação de câmaras unânimes. Com a\ttei Saraiva ( 1880) 
·~stabelecew-se o voto direto e o govêrno foi, uma primeira 
vez, derrotado em eleição. 

(3) Era uma das prerrogativas do poder moderador. Na monarquia, os 
poderes do estado eram o legislativo, o judiciário, a executivo e o moderador; 
l!ste cabia ao soberano. "Ficava como fiel da balljnça _e dava a D. Pedro 
aquela situação de primazia que l!le exerceu com tanto prazer e paz, Cabia
lhe a escolha dos senadores, a convocação das duas casas legislativas para 
reUniões extraordinárias, quando o exigissem os interésses nacionais, a pror
rogação ou adiamento do parlamento, a dissolução da câmara, quando graves · 
razões a isso conduzissem, a nomeação e a recondução dos ministros, a sus
pensão dos magistrados, nos caso previstos pela lei, a concessão de indultos, 
a moderação das penas, a concessão da anistia, etc.". (Cf. N. W. Sodré, Pa-
norama do Segundo Império, 86). · · . 

(4) O sistema parlamentar regularizou-se com a criação do cargo de pre
sidente do conselho de ministros (20-7-47); a câmara tornou-se preponderao

. te, segundo as normas inglesas, que ficaram sendo o ,nodélo da vida cons
titucional do pais. 

(4-A) Ao começar a guerra o govêrno estava em mãos dos libera_is (mi
nistério F. Furtado); depois, esteve com os conservadores (ministério Olinda); 
e, em 1866, de novo com os liberais (Zacarias). 

(5) lnterromp,eram a série de ministérios· liberais de 1878 (Sinimbú) a 
1889 (Ouro Preto, o último do império), os gabinetes conservadores de Co-
tegipe (1885) e de João . Alfredo (1888). ' 

(6) De 1868 a 1878 quatro ministérios : do· Marquês de ltaborai, do 
Marquês de São Vicente, do 'i'isconde do Rio Branco, o mais longo do império, 
e do Duque de Caxias. 
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Politlca de conciliação. - Houve, durante alguns 
anos, uma trégua na luta dos partidos: o grande estadista 
Honório Hermeto Carneiro Leão, marquês de Paraná, con
seguiu organizar . o "ministério de conciliação", de que 
faziam parte (7) prestigiosos liberais e conservadores. lni
ciou o "período áureo" que durou até pela guerra do Para- · 
guai (8). Construíram-se as primeiras estradas de ferro, 
desenvolveu-se o telégrafo elétrico, aumentaram-se as linhas 
de navegação, refundiu-se a instrução púbiica. 

Cinco anos depois, a união que Honório Hermeto con-
' seguira, não mais existia; reiniciou-se a luta política, sepa

rando-se os partid6s, com a oposição de grande número de 
conservadores. - Ainda houve, pouco mais tarde, um novo 
ac::ôrdo, de ·menor duração, entre os #artidos; foi a "liga", 
que não seria senão "a absorção da maioria do partido 
conservador, cindido, pelo liberalismo revivente", do mesmo 
modo, que a conciliação tinha sido "a absorção do partido 
liberal exhausto pelo conservador pujante" (9). E as lutas 
partidárias continuaram, aumentadas anos depois com o 
aparecimento do partido republicano. "Tendem tôdas rio 
terreno doutrinário, ·para as formas mais novas do libera-

(7) · "O caráter de unidade" desta longa administração foi · tão flune que, 
ao falecer, em setembro de 1855, o homem cuja vontade de ferro a eqtrllibrara, 
apesar do abalo produz·ido, não lhe sentiu o vácuo. Permanecera imortal sO
bre a sólida arquitetura governamental construida, tornando-se urna espécie 
de Presidente do Conselho póstumo dos dois gabinetes (Caxias e Olinda), que 
o substi~uiram. Rodeua-se de homens que Iam · bastar a tOdas as exigências 
do Império até quasi à República: Caxias, o mais prudente dos heróis; Limpo 
de . Abreu (Visconde de Abaeté), vindo desd_e a regência galgando tOdas as 
posições, sem desejar nenhuma; J. Mauricio Wanderley (Barão de Cotegipe), 
fervente autor da lei libertadora de 5 de junho de 54, destinado, entretanto, a 
ser mais tarde um paladlpo da escravidão; Nabuco de Araujo, que reorgani
zara a justiça e o direito, J. M. da Slfva Paranhos (Visconde do Rio Branco) 
removido sucessivamente da ciência para o jornalismo, para a diplomacia e para 
a politica; Couto Ferraz (Visconde do Bom Retiro~, que refundiu a instrução 
pública; Pedro Bellegarde, que nobilitou o exército'. (Cf. Euclides da Cunha, 
op. clt., 329). • · · 

(8) "A polltica de conciliação preparou homens novo·s para o govêrno, 
permitiu o aproveitamento de todos os capazes no serviço püblico, contribuíu 
poderosamente para a remodelação, que veio mais tarde, de nossos partidos 
politicos que, no caso da monarquia, "porfiavam, sem se exclulrem, substituiam
se, sem se exterminarem". Paraná, portanto, "demarca um trecho decisivo 
da nossa história constitucional e centraliza-a. Enfeixa as <Onergias do passado 
e desencadeia as do futuro. Separa duas épocas". (C!. Tavares de Lyra, A 
presidência e os presidentes dos conselhos de ministros, apud Max Fleluss, op. 
cit. , 271. · 

(9) C!. Euclides da Cunha, op. cit. , 333. 
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lismo europeu do século. O parlamento ' é cenário de mag
níficas exposições dêsse pensamento de generosa liberdade, 
de retraimento do Estado no campo das iniciativas econômi
cas, de legislação cada vez mais democrática, que fazem do 
Brasil, entre 1870 .e 89, o menos monárquico de todos os . 
impérios" . (lO). 
~::j);,'-!:·:, .. :·:-::·: . .:.. ·:.· _:_ . 

Datas notáveis 

1840-41 - Domina o partido liberal. 
1841-43 - Situação conservadora. 
1843-48 - Os liberais no poder. 
1853-58 - Ministério de conciliação. 

1871 - Ministério Rio Branco. 
1888 - Ministério João Alfredo. (f 
1889 - último ministério do hpflério: ·ouro Preto. 

Sumário 

Os partidos políticos. - Os pa'rtidos e a vida do império. 
grandes partidos. Suas caraterísticas. A realização 
gramas. Como se estabeleceu o ,parlamentarismo. 
moderador. As eleições. 

Os dois 
dos pro
O poder 

Política de conciliação. · - O marquês de Pàraná e a trégua entre 
os partidos. O ministério de conciliação. O período áureo do 
império. Reinício das lutas partidárias. A Liga. A ação do 
parlamento. 

PARA EXERCICIOS ESCRITOS: 

1) A política partidária no Império. 
• 2) O parlamentàrismo. 

(10) C!. Calmon, Hist. Social do Brasil (Brasiliana), 11, 286. 
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A política interna do segundo reinado 
(Continuação) 

3) A questão religiosa 

O regal~mo. - Na monarquia, a religião católica 
era oficial; mas o poder espiritífal da Igreja não se exercia 
com inteira liberdade. O regalis1)1o, herdado da organiza
ç~o absolutista portuguesa, pretendia para o govêrno o di
reito de intervir ( 1) na administração eclesiástica: além dos 
privilégios do · "padroado" (2) arrogava-se a coroa outros, 
que a ~greja não podia aprovar, e criavam uma situação por 
ela tolerada "apenas por amo_r à paz": o principal era o do 
"beneplácito", que importava em .não ser válida no Brasil 
nenhuma ordem, bula ou breve da Santa Sé, sem o "placet" 
ou licença imperial. Considerava o govêrno o clero "como 
classe especial de funcionários públicos, pelas côngruas, be
nefíc~os e privilégios instituídos pela con~tituição e pelas leis 
em vigor; e, como tal, pretendia regê-lo em tôda sua ativi
dade, inclusive em seus deveres religiosos" (3). 

O conflito. - De tal situação, apesar do leal esfôrço 
com que .quasi todos os ministros procuravam evitar dissí
dios com a Santa Sé, certamente deviam nascer choques ou 

(I) Tal intervenção favoreceu, desde a época pombalina, o desenvolvimento 
de certo .. e~pirito j~nsenista no pa1s e foi, no tempo colonial, a extremos como 
o de prOibir sob ngorosas penas; as confrarias do Sagrado Coração de jesús. 

(2) O· ~·padroado" consistia no direito de conferir "beneficios", cúgos 
eclesiásticos. 

(3) Cf. Cálógeras, "Res Nostra" 35: "Entre outros fatos a Pas-toral Co
letiva do r:P!sc_opado: Brasileiro (1890), refere os seguintes, que dão idéia de 
como o ohctahsmo mtervinha na vida e<:lesiástica: proibição aos bispos de 
sair de suas dioceses sem licença do govêrno; sujeitando à aprovação do go
vl!rno os compêndios de teologia que devessem ser usados nos seminários· dando 
aos capelães militares o direito de usar solidéu e anel· proibindo às' ordens 
regulares ' receberem noviços ; concedendo o uso de cinta e 'borlas encarnadas aos 
cônegos do Pará". 
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conflitos. O mais importante que se verificou foi a chamada 
"Questão religiosa" ( 4). . • · • 

Começou o deplorável conflito com ~ censura e punição 
que, de acôrdo com as leis canônicas, o bispo do Rio de 
Janeiro (5) lançou a um sacerdote_ que discursara em festa 
da maçonaria, sociedade secreta condenada pela Igreja (6). 
Os maçons, julgando-se ofendiçlos, iniciaram ativa .campa
nha contra o episcopado do Império. 

Pouco depois, d. Vital de Oliveira, nomeado bispo. de 
Olinda, interditou várias irmandades que não quiseram sub
meter-se às ordens episcopais de eliminar de seus quadros 
os maçons neles existentes. No Pará, d. Antônio de Macedo 
Costa, bispo de Belém fizera o mesmo. As irmandades re
correram ao govêrno imperial, de que faziam pad~ vários 
maçons (7), exigindo aquele a anulação dos interditos pelos 
bispos. Os prelados, porém, não cederam à exigência de
clarando incompetente a autoridade civil em materia espi
ritual. D .. Vital puolicou o mais recente dos breves. ponti-

(4) Uma séria questão foi, por exemplo, a que surgiu pouco antes e ao 
tempo da regência, a propósito do celibato_ clerical e na qual se destacou o 
padre Feijó, sacerdote impoluto, mas eivado do regalismo e esplrlto galicano 
do tempo; a questão, porém, foi sàbiamente resolvida pelo Govérno e pelo 
parlamento guiados por Bernardo Pereira de Vasconcelos. Feijó, · todavia, , 
mantinha-se católico, filho da Igreja e seu ministro. Na Igreja e só na Igreja 
via a salvação. E, depois de haver deixado a regência, publicou no "Obser
vador · Paulistano", de 18 de julho de 1838,' uma declaração que revogava e 
desdizia ·"tudo quanto . pudesse direta ou. Indiretamente ofender a disciplina 
eclesiástica";_ era uma declaração espontânea, filha únlca do receio de hayer 
errado, apezar de minhas boas intenções", escrevia Feijó; e continuav~: "e ~ 
tanto mais desinteressada que, há pouc0, acabei de declarar ao govérno de 
S. M. 1., de que eu nunca aceitei a nomeação de bispo de Mariana, nem a 
carta de apresentação qqe então se me quis entregar. Deus queira que, se 

·.algum escândalo hei dado .por causa de tais discussões e escritos, cesse êle 
com esta minha ingênua declaração". (Ver O. Tarquinio de Sousa, Diogo 
Antônio Feijó, 263). 

(5) D. Pedro Maria de Lacerda (1872). 
(6) A maçonaria desempenhara papel relevante na Améridt organizando o 

movimento pela independência nas antigas colonias ~spanholas e no Brasil, sen
do . sua ação conhectdà pelos seus propósitos de beneficência, auxlllo mútuo e 
liberdade. Diferia das diretrizes das lojas européias que se assinalavam erla 
propaganda antirreligiosa: e por tal circunstância estiveram filiados nas lo
jas" .brasileiras onde tinham altos graus e cargos, muitos sacerdotes, obreiros 
dos da primeira hora no movimento de 1822 ; a sltua7ão era naquele tempo 
tOda outra que a das associações congêneres européias '. (Cf. Calógeras). 

(7) O presidente do conselho, josé M. da Silva Paranhos, visconde de 
Rio Branco, era o grão-mestre da maçonaria brasileira. 
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fícios (8), que estendia às "lojas brasileiras" a condeqação 
da maçonaria. . , 

O govêrno imperial reso!J7e'U por isso processar os bis
pos, considerando-os funcionários rebeldes, e os fez recolher, 
presos, ao Rio de Janeiro. O processo terminou com a con
denação dos prelados a quatro anos de prisão, ficando d. 
Vital na fortaleza de S. João e d. Macedo Costa na ilha das 
Cobras ( 187 4). Dezoito meses depois caía o ministério Rio 
Branco, o da qúestão religiosa, e o nevo govêrno (9) decre
tou . a anistia. 

Terminara assim· o conflito; mas a monarquia,. com seu 
ri.gor contra os bispos, perdera o apôio que desde !'ls pri
meiros tempos do império lhe · dera o clero nacion~I. 

Datas notáveis 
1872 - Início da questão religiosa. 
1875 Indulto aos bispos presos. 

Sumário 

~
O regalismo. - Situqção da' Igreja no Brasil no tempo do império; 

o regalismo; intervenção do estado em negócios eclesiásticos; · 
::::) o padroado; o clero cqnsiderado classe de funcionários públicos; 

necessidade · de licença· do goyêrno para publicação de breves 
' .. / ou bulas. pontifícias. . . ; ~ 

O conflito. ~O bispo do Rio de • janeiro, de acôrdo com as leis da 
Igreja, pune um sacerdote· que discursara na maçonaria (1872); 
campanha maçônica contra o episcopado; D. Vital, bispo de 
Olinda, suspende irmandades que se recusam a cumprir ordens 
sôbre a maçonaria; o bispo do Pará, d. Macedo Costa, tem 
igual atitude; as irmandades recorrem ao govêrno que exige a 
anulação dos interditos; publicação do breve pontifício contra 
a maçonaria; os bispos processados são presos em fortalezas 
do Rio (1874); condenação dos prelados; o indulto, 18 meses 
depois. 

(8) "Quanquam dolores", de Pio IX, então publicada. 
(9) O novo govêrno era presidido pelo Duque de Caxias que impusera ao 

Imperador a concessão de anistia ou a demissão do gabinete; lJ. Pedro 11 não 
concorda~ a a princípio c_om a medida, e_ foi a prin.cesa Isabel que na re&ência 
do !mpéno asslnoú a amstla; estava, entao, seu pat nos Estados Unidos assis-
tindo às festas do centenário da grande república. ' 

/ 

I IV 

A política extern':t do segundo· reinado 

1 ) A ação contra Oribe, contra Rosas 
e contra Agtiirre 

O Brasil no Prata. - O Uruguai, após sua inde
pendência, era fre8üentemente agitado pelàs lutas ·civís, o 
que trazia quasi sempre não pequenos prejuízos a nossos 
patrícios seus vizinho·s. Mais sérias tornaram-se essas lutas 
depois que a Argentina ficou sob o govêrno de Rosas ( 1), 
que planejava submeter aquele país e o Paraguai, para res
tabelecer o antigo .vice-reinado do Prata. A jnterven'ção do 
ditador de Buenos Aires na guerra civil uruguaia . arrastava 
o Brasil à luta. Não era somente pelos saques, depre
dação de estâncias e mortes que as fôrças dos litigantes 
faziam no Rio Grande transpondo as fronteiras em suas 
camp~nhas.; mas os indiscutíveis interêsses qrasileiros no 
Prata, porta única para o acesso, então mais prático às 

. longínquas terras de Mato Grosso, nos obrigavam a velar 
- pela independência uruguaia (2). 

(I) . João Manuel Rosas governou seu pais por mais de vinte anos sob o 
regime do terror; violento e autoritário como todos os caudilhos de se\1 tempo, 
alcançou, todavia, popularidade e merecido respeito, quando se fez "campeão da 
defesa da ::tutonomia continental de ambas as Américas" resistindo vitoriosa
mente ao bloqueio francês no rio da Prata (1840); seus processos tirânicos, na 
perseguição dos "~elvagens unitários", como êle designava os adversárias pollti
cos, obrigou muito dos mais ilustres moços ·argentinos dêsse tempo como Sar
miento e Mitre a se. r-efugiarem nos países vizinhos. Dizia-se que Rosas tinha 
como instrumento de sua crueldade uma associação de verdadeiros bandidos, 
a mazorca. 

(2) "A J?Oiítica exterior do império, - platina pela sorna de interêsses que 
a dirigiam no sentido do sul, - era a conseqüência de causas que se apresen
tavam . sob triplice aspecto: condições geográficas, condições históricas e con
.dições econômicas". As condições geográficas cifravam-se no problem:~ do rio 
que inter~ssava aos antigos estados do vice-reinado e mais ao Brasil; "o estuá
no representava uma notável via de transporte e de salda para os produtos de 
regiões longínquas, que necessitav~m de integrar-se no Império"; as condições 
históricas cifravam-se e·m acontecimentos que vinham das competições coloniais 
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Guerra contra Orlbe. - Disputavam o poder, no 
Uruguai, os "blancos" (3), partidários do general Oribe e 
os "colorados"; do general Rivera. Rosas, que odiava a 
Rivera pela acolhida dada por êste a seus inimigos políti
cos, enviou fôrças a Oribe que sitiou Montevidéu por nove 
ànos ~ bateu ein Arroio Grande· os "colorados" ( 4). . As 
incursões da gente de Oribe · nas fronteiras sulinas e as 
naturais . represálias dos rio-grandenses ( 5), apesar da di
ligência das autoridades do império p,ara impedí-las deram 
ensejo a um incidente diplomático com a Argentina que 
estranhamente reclamara contra aqHeles fatos; entretanto 
representações nossas ao govêrno uruguaio encontravam 
repulsa. 

A êsse tempo U rquiza, governador da província argen
, tina de Entre Ríos, havia-se revoltado contra Rosas; o im

pério, que rompera as relações diplomáticas com o govêrno 
de J3uenos Aires, crlebrou com Uiquiia e com os "colora-

de Portugal e Espanha e que se fizeram sentir ainda no primeiro reinado; as 
condições econômicas "estavam repre~entadas na liberdade e na generalidade do 
regime pastoril às regiões ,lim!trofes dos países interessados na bacia do Prata". 
(V. Nelson W. Sodré, Panorama do Segundo Império, 200 a 205). Havia, porém, 
certa contradição na política exterior do Império; é Tavares Bastos já antes 
de 1864, a assinalava; ao Norte o Brasil "fechava o Amazonas à navegação in
ternacional, ao Sul reclamava a abertura do Prata". O Amazonas só se abriu 
à navegação em 1866. • · 

(3) Orlbe tinha determinado o uso dum distintivo branco pelos defensores 
do govêrno; Ri ver a tomou então a cOr vermelha como divisa de seus partidários 
(colorados); Oribe no Inicio de seu govêrno fez boa administração; mas, lo~o 
se tornou um tirano, sendo chamado, por suas violências, o "Corta-cabeças '; 
Rivera, um dos maiores guerreiros do· Uruguai, foi seu primeiro presidente cons
titucional; aspirava a constituir um "Uruguai-Maior", com a antiga Cisplatina, 
Corrientes e o Rio Grande; mas vencido em. Arroio Grande, por Oribe, que 
se aliar~~ · a Rosas (1842), viu desfeitos .seus planqs. · 

(4) ' A constante guerra civil no Prata quasl decidia a Intervenção da In
glaterra e da França; Rosas procurou, a êsse tempo por séu ministro Tomaz 
Guido uma aliança com o Brasil1 ao que era favoráveÍ Caxias, que não confiava 
multo em Rlvera ; quando, porem, soube da derrota de Arrolo Grande e da 
moderação dos franceses e Ingleses, com a maior descortesia recusou-se· a rati
ficar o acOrdo, já assinado por Guido; era evidente sua má fé ; afastado o pe
rigo, não queria comprometer-se com um tratado que, garantindo a liberdade do 
Urúgual, contrariava-lhe o plano de reconstitUição do antigo vice-reinado. 

(5) As fôrças de Orlbe vil(lam_ a invadir as terras rio-grandenses, roubando 
gado, matando ou aleijando gente, quer fazendeiros, quer peões de dtãnc!as. 
Não era uma atividade de somenos : em 1850, dizia-se cor rentemente que . anda
vam por umas 800:000 cabeças· os rebanhos roubados, em uma á rea de 600 lé
guas quadradas . Assaltos à mão armada eram levados a efeito em larga escala., 
e as leis de Oribe sObre marcas de -gado tornavam quasl lmpossivel o reconhe
cimento da propriedade legitima das reses e a prova do roubo. (Cf. Calógeras , 
op. clt . , 229). 
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dos" um acôrdo para combater Oribe: se Rosas apoiasse 
o caudilho "blanco", a guerra seria também com êlê. Ao 
"Exército Libertador", formado por fôrças brasileiras, che
fiadas pelo então conde de Caxias e pelas. de .corriente.s e 
Entre Rios, juntaram-se muitos chefes one~tats; e Onbe, 
vendo inútil a resistência, rendeu-se com todas suas tro
pas ( 1851). 

Guerra contra Rosas. - Perdurava, entretanto, a 
ameaça de Rosas, cuja atitude hostil levou. o Brasil ~ um 
convênio com os governadores de Entre Rtos e Comentes 
para libertar a Argentina do domínio tir~nico 9ue a. oprimia. 

Um exército formado de 28. 000 ahados mvadtu a con
federação, tendo uma divisão de nossa esquadra, que trans
portava as fôrças imperiais, forçado antes o Passo d~ To
nelero no rio Paraná (6). Poucas semanas depots os 
aliado~ aproximavam-se da capital argentina, travando.:.se 
(1851) a batalha de Morón ou de Monte Caseros (7). 
Rosas vendo a derrota de suas tropas, refugiou-se ila lega
ção d~ Inglaterra em Buenos Aires, on_de conseguiu embar
car num navio de guerra daquela naçao que o transportou 
para a Europa (8). 

Guerra contra Agulrre. - A campanha contra 
Aguirre não conseguiu pôr têrmo às lutas entre "colorados" 
e "blancos" que trazJam em contínuo sobressalto as P?~u
lações limítrofes do sul do país. Numerosos patnct~s 
nossos domiciliados no Uruguai, eram constantemente vt
.timas de atentados roubos e outros crimes, atribuídos não 
somente a particuiares como ~ autoridades da república; 
por mais de dez anos as reclamações feitas por nosso go-

(6) Em Tonelero, os onze navios de nossa esquadra, comanda~os por 
Greenfell travaram renhido combate com grandes fOrças do general Manc•la, que 
tinha su~ artilharia nas barrancas do Par_an~; conseguiram, porém, sem perda 
de nenhuma de suas unidades, forçar a d•flc1f passagem. · 

(7) Decidiu a vitória o denodo com que a divisão brasileira carregou à 
baioneta 0 centro das fôrças inimigas na chácara de Caseros, a h lhe . tomando 
24 peças e uma bandeira; distin~:uiu-se na dura refrega o bravo Osóno, então 
comandante do 2.• regimento de cavalaria. 

(8) Rosas seguiu para a Inglaterra a bordo do n,avio de guerra "Con!llct"; 
condenando-se a voluntário exílio, ficou com sua lam•ha numa su a propnedade 
perto d~ Southampton, onde morreu, octogenário, em 1827. 
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vêrno eram desatendidas, ou tinham respostas protelatórias. 
Estando no poder Atanásio Aguirre, chefe do partido "blan
co", e recrudescendo os vsames e violências contra os 
nossos, o govêrno imperial enviou em missão especial para 
o Sul José Antônio Saraiva, estadista de espírito concilia
dor, que procurou conseguir uma solução pacífica para as 
queixas do Brasil; não alcançando êxito, ainda tentou Sa
raiva, para o . restabelecimento da paz, um acôrdo entre os 
dois partidos, secundando-o, nesse tentame, o ministro da 
Inglaterra em Buenos Aires e o ministro do exterior da . 
Argentina. Nada ainda conseguindo, Saraiva apresentou 
então a Aguirre um ultimatum (9). Logo depois começava 
a guerra. 

O chefe "colorado" Venâncio Flores, que tinha muitas 
simpatias entre os rio-grandenses ( 10), lutava já contra 
Aguirre; juntou suas fôrças ao nosso exército, comandado 
pelo general Mena Barreto. Com o apôio da esquadra de 
Tamandaré ( 11) conseguiu Flores a rendição de Salto. 
Paisandu, foi tomada de assalto pelos nossos, entrando na 

(9) Recusou o ultimatum o govêrn.o uruguaio, que pedira auxilio de Lopes, 
ditador do Paraguai. Tamandaré julgou dever agir mesmo violentamente e per
seguiu o vapor oriental "Villa-de-Salto", que transportava munições para o 
inimigo; fugindo ao "Jequitinhonha", o navio uruguaio encalhou em frente a 
P aissandú, onde seu comandante, desembarcando a guarnição, o fez Incendiar. 
Aguirre fez queimar então em praça pública os tratados celebrados com o Brasil 
e nossa bandeira foi insultada por seus partidários pelas ruas de Montevidéu. 

( 10) Não se pode dizer, rigorosa.mente, que os fazendeiros brasileiros fOs
sem correligionários politicos de Flores e do partido "colorado", ou que lhe 
prestassem auxilio por motivos politicos; mas, com certeza, sua participação na 
luta foi um ato de defesa própria contra as opressões e desfeitas de Montevi
déu. eles viam em Flores um homem que lhes devia ser grato, que podia 
suplantar seus perseguidores e restaurar o império da lei. Assim pensava a 
resflelto dêle a maioria dos fazendeiros". (Cf. Schnelder, Ouerra da Trlpllce 
Aliança, I, 27-28). 

. (11) · Tamandaré "era um mari!)heiro valente e sem jaça, fogoso como a 
pólvora, leal como o aço, bravo como a própria bravura, sempre presente onde 
quer que chovessem baias e se distribuissem golpes, correndo ao combate como 
água para o mar. Teve uma existência longa e, até sua morte, sendo êle 
nonagenário, conservou ·seus velhos hábitos de guarda-marinha: só dormia sO
bre tábuas, tendo por travesseiro um bloco de madeira. 

"Seu Ilimitado patriotismo e .sua devoção ao Imperador, pairavam pelo mes
mo nível; (lO r êsses motivos todos, era imensamente querido, admirado e In
fluente no Rio de janeiro, de D. Pedro n ao mais modesto dos brasileiros. Só 
sabia julgar os fatos do ponto de vista militar, e nunca imaginaria que, em 
combate, se as cousas chegassem ao choque das armas, pudesse o lugar do 
Brasil ser o segundo; nem que, se um alvo se pudesse conquistar pela fOrça, 
fOsse preferível dever a vitória a discursos de advogados ou discussões de ora
dores fiados em sua parollce. Seria o último homem a compreender diplo
macia ••• " (Cf, Caló&eras, op. clt., 281). 

[ 
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a ão uma esquadrilha do império._ Depois, foi a quéda de 
~ontevidéu, sitiada pelos soldados de Men~ Barreto e Flo
res e bloqueada pelos navios de Tamandare. O yatado de 
paz ( 12) reconhecia Flores c? mo chefe do governo provi
~ório da república do Uruguat (1865~, 

Datas notávezs 

1850 - Guerra contra Oribe. 
1852 _ Guerra cohtra Rosas. Batalha de Monte ç:aseros. 
1865 _ Guerra contra ~guirre. Ocupação de Patsandu e capitu

lação de Montevtdéu. 

Sumário 
o Brasil no Prata. _ As agitações no Uruguai e seu_ re~1exo. no 

Rio Grande do Sul. Rosas e o plano de res~auraçao ao Vtce
Reinado do Prata. Os interêsses do Brastl no Prata e a 
independência do Uruguai. · , 

Guerra contra Oribe. - As lutas entre ~'o\anc.?s" e "~?!orado~. 
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contra Oribe. A rendtçao de Onbe. 

Guerra contra Rosas. _ Causa da luta. Ação da esq'!adra bra-
"1 • A batalha de Monte Caseros. A fuga . do dttador. st etra. . . Uru 

Guerra contra Aguirre. - ·Continuação das . lutas ctyts no 
0
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. Queixas dos ' brasileiros da fronteira. Atitude .do g -

~~:~~ uruguaio. A missão Saraiva. Flores e os no-gran
denses. A luta contra Aguirre. . .Ação da esquadra de Ta
mandaré. Capitulação de Montevtdeu. 

Leitura 
Tamandaré. _ Quando da malo~rada exJ?edição ~~vai . à Pata-

• · 1827 (Guerra da Cisplatma), catram. pnswnetros dos 
~~;!~ti~r::s, apesar de heróica resistência, os sobreviventes das guar-

. f . com os membros do govêrno 
(12) Agulrre, ao ver perdtda a guerra, u~:fl~Iba Cbm êste foi que nosso 

uruguaio, que ficou entãjo ~ caS~o d~a~~~~~~r (visconde de Rio B;anco), assinou 
ministro, o conselheiro : à 1 va h Flores declarou nulos os decretos de 
o convênio que punha. ftm campan ~·paração fez içar no forte . de São José 
ft:guirre contra o Brastl e como uma r ' d 12 ti os 
a bandeira brasileira, saüdando-a com uma salva e r · 
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nições da pequena divisão brasileira. Estavam entre êles os segundos 
tenent:s Joaquim Mar9ues ~isboa e Joaquim José Inácio, futuros 
marques de Tamandare e V1sconde de Inhaúma. 

Marques Lisboa não teve seu ânimo abatido. "Ele já sabia que 
a sorte das armas é inconstante, e do mesmo passo que sorri, hoje, 
a um dos combatentes, pode mostrar-lhe, amanhã, o cenho carre
gado. . . Foi realmente o que aconteceu, como vamos ver. 

"A 16 de agôsto, escoltado pelas corvetas Chacabuco e ltuzaingó, 
saía da barra do Rio Negro o brigue argentino Ana. A seu bordo 
metidos no porão, seguiam para o rio Salada noventa e três pri
sioneiros brasileiros. Apenas o brigue montou a barra, Marques 
Lisboa, que figurava entre êstes, põe à prova sua coragem e seu 
espírito de iniciativa. Revoltando seus companheiros, com o auxílio 
valioso do segundo tenente Joaquim José Inácio, domina a guar
nição do navio, aprisiona o comandante, e assume, êle próprio, o 
comando. Isso, de tal modo, com tal presteza que os navios da 
escolta não perceberam a mudança, continuando a navegar com o 
destino indicado. 

"Ao apresentar-se momento azado, porém, faz o Ana rumo a 
Montevidéu onde, apesar da perseguição tenaz dos dois navios ar
gentinos da escolta, conseguiu entrar, no dia 29. 

"Estava praticada a primeira faÇanha· da série que assinalaria 
a vida gloriosa de Tamandar~. (Cf. Prado Maia, "Através da 
História Naval Brasileira", 101, "Brasiliana", LXIX). 

IV 

A política externa do segundo reinado 
(Continuação) 

\. 

2) A questão Christie 

A questão Chrlstle. - Fecundo período de paz 
seguiu-se às lutas que o . império fôra obrigado a sustentar 
no Sul; perturbou-o, porém, uma questão originada de dois 
fatos sem maior importância: o desaparecimento da carga 
dum navio inglês, que naufragara no litoral do Sul do Bra
sil, e a prisão de alguns oficiais britânicos que tinham de
sacatado a polícia. 

Nas costas desertas do Albardão (Rio Grande do Sul), 
naufragara o navio "Príncipe de Gales", cuja carga, atira:: 
da à praia pelas· ondas, fôra roubada por desconhecidos que 
se internaram no Uruguai. O ministro inglês no Rio de 
Janeiro, William Christie, descabidamente exigiu de nosso 
govêrnq pagamento de indenização, e intervenção dum oficial 
britânico no inquérito a que se procedia sôbre o caso ( 1). 

Novo incidente ocorreu pouco depois: três oficiais da 
fragata inglesa "Ford", ébrios e vestidos á paisana", ti
nham sido presos por haverem atacado a senti!1ela dum r 
pôs to policial na Tijuca, onde tentaram penetrar . violenta
mente; entretanto, reconhecida sua identida·de, ·foram os 
oficiais logo restituídos à liberdade. O ministro inglês 
Christie, porém, protestou contra a prisão, dizendo-a i~gal 
e exigiu satisfações, que o govêrno imperial se recusou a 
dar, por descabidas; recorreu então Christie à fôrça, orde
nando represálias ao ~omandante dum navio de guerra in-

(I) Pouco tempo ãntes já se havia dado outro Incidente com o mesmo 
ministro, por haver subtrafdo ao julgamento da justiça nacional dois tripulante• 
ingleses da fragata "Esmeralda", processados por assassinlo dum remador do 
barca da alfândega do Rio, onde estava surta aquela belonave ina;leaa. 



70 Joaquim Silva 

glês surto no pôrto, que apreendeu ·cinco navios m!!rcantes 
brasileiros. O insólito fato . provocou geral indignação no 
país, e foi submetido, por fim, ao arbitramento do rei da 
Bélgica, que o julgou favoràvelmente ao Brasil ( 1863); 
mas só dois anos depois ft>ram restabelecidas as relações 
diplomáticas, que tinham sido rompidas, entre nosso país e 
a Inglaterra (2). 

Sumário 

A questão Christie. - Naufrágio do "Príncipe de Gales" (1861~. 
Injustas exigências do ministro W. Christie. Incidente com ?fi
dais da fragata inglesa "Ford". - Recusa do govêrno Im
perial às exigências descabidas de Christie. Represálias con
tra navios brasileiros. Arbitramento do rei da Bélgica. Rom
pimento de relações -diplomáticas. O fim da questão. 

(2) A quesião do "Princlpe de Gales" resolvera-se pelo pagamento, sob 
protesto do Brasil, de 3.200 libras, valor da carga roubada e p~la qual não nos 
cabia responsabilidade. A sentença arbitral do rei Leopoldo nao conseguiu de
cidir logo a outra questão, pois a Inglaterra recusava-se a nos dar satisfaçõe_s 
e reparações pelo prejuizo advindo da captura de nossos navios. O ~rastl 
rompeu suas relações diplomáticas com o govêrno de Londres. O rei D. Lutz . de 
Portugal, ofereceu sua mediação no caso, mas nosso govêrno declarou que a 
iniciativa do restabeiecimtnto de relações devia caber à Inglaterra, e não ao 
Brasil, que tinha sido o ofendido; finalmente, a 23 de setembro, quando já 

· começara a guerra do Paraguai, o ministro inglês Thornton foi a Urue;uaiana, 
onde se achava D. Pedro 11, para lhe apresentar suas credenciai&. 

IV 

A política externa do segundo reinado 
(Continuação) 

~) A guerra do Paraguai: suas causas; 
principais vultos e episódios 

O PGrGguGi. Independente em 1811, o Paraguai, 
antiga província do vice-reinado do Prata, ficou pouco de
pois sob a ditadurÇl do ar. José Gaspar R. de Frância, que 
,mantinha seu país num isolamento cpmpleto, não admitindo 
cônsules ou outros · representantes estrangeiros; só · havia 

. exceção para o Brasil. O povo, laborioso e pacífico, des
cendia em sua maior parte dos guaranís catequizados nas 
missões jesuíticas . . Frâncía, desconfiado e cruel, procurava 
dominar as antigas famílias espanholas, por lhes temer a 
influência ( 1). · 

Seu suc·essor, Carlos Lopez, "déspota rude e grosseiro" 
mas sem crueldade, continuou o sistema de Frância, ate
nüando-o, porém; não tolerava oposição e bania os des
contentes; em seu govêrno deu-se /a declaração de reconhe
cimento de sua' independência pelo Brasil, que aliás pràtica
mente já o havia feito vinte anos antes: era a primeira 
nação que ·o fazia (2). Apesar de uma primeira· desinteli-

(1) Agindo por essa forma, entretanto, Frância prestava, imenso serviço a 
seu pais, nas relações internacionais. Sabia que o Paraguai era fraco por de
mais para poder rasistir a seus · vizinhos, caso se desse um choque com _êstes; 
por isso envidava todos os esforços para se manter fora de todo confltto; e 
seu ideal era ver sua terra esquecida, até que por seu crescimento, pudesse ela 
desempenhar-se de sua missão no mundo. Isolou a vida local, fechou os rios 
pelos quais comunicava com o resto do orbe, construiu uma sorte • de muralha 
chinesa em tôrno dela, Ninguém entrava; ninguém saía. E, pelos paises vizi
nhos espalhou um tecido de intrigas e de emboscadas politicas, que lhe permi
tissem viver e governar inobservado e fora de av~nturas e de embaraços, en
quanto nêles tumultuavam as duras experiências do Rio Grande e do Uruguai, 
Buenos Aires e Entre Rios, Corrientes e Santa Fé. (Cf. Calógeras, op. cit. 277). 

(2) Com solene protesto da Argentina, porém, que ainda pretendia rein
corporar o Paraguai à federaçã·o, mas lhe reconheceu a independência em 1862, 
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gência sôbre navegação nos rios, tornaram-se cordiais as 
relações entre o Paraguai e o Brasil, tendo mesmo Carlos 
Lopez solicitado do império técnicos para organizar e ins
truir seu exército e para tornar intransponfveis as passagens 
estreitas dos rios Paraná e Paraguai. 

Morrendo Carlos Lopez (3), ficou no govêrno seu filho 
Francisco Solario Lopez ( 4), déspota cruel, ambicioso, que 
sonhava a constituição dum grande império, com a anexação 
do Uruguai. ·e das provfncias argentinas de Corrientes e 
'Entre Rios, das Missões e da ilha de Martim Garcia que 
domina a entrada dos rio!!! Paraná e Uruguai. 

Cttustts dtt guerrtt. - Subindo ao poder o presi
dente Lopez armara fortemente seu pafs, como nenhum outro 
da América Latina jamais o fizera, disposto a impor sua po

· mica do "Paraguai-Maior", com seu sonho expansionista. 
O Brasil não esperava um conflitO-; as questões que 

podiam trazê-lo seriam a das fronteiras do Norte, que se 
resolvia amigàvelmente e a da navegação pelas águas do 
Paraguai, de acesso a Mato Grosso, e essa estava regulad3: 
por tratados (5). Entretanto, quando o império foi forçado 
a intervir na luta contra Agtiirre, no Uruguai, Solano Lopez 
ofereceu sua mediação, que não pôde ser aceita; e, poucos 
meses depois, pr9testava contra a guerra, intitulando-se 
"defensor da independêncfa e do equilíbrio polftico das re
públicas platinas", em irritante nota que se "repassava de 
tão afrontosas ameaças que orçava por uma declaração 
formal de hostilidades" (6) . 

(3) "Há multas· questões pendentes a ventilar. Todavia, nlio trates de 
resolvê-las com a espada , mas com a pena , prlnclralmente com o Brasil". 
(Horton Box). E' a recomendação testamentária de Carlos Lopez, no Instante 
em que começa sua agonia. (Cf. R. Cárcano, Guerra_ dei Paraguai, 292) . 

(4) Nãc> podendo educar seus filhos em sua terra Carlos Lopez mandou-os 
para fora: Benigno, que herdara qualidades de seu pai, velo para o Rio de 
Janeiro, e Francisco Solano para a Europa, donde voltou. com os planos de 
domln!o e conquista que deviam trazer a ruína de sua p6tr!a. 

(5) O tratado de 1850 dava aos navios brasileiros livre navegaçl!o pelo rio 
Paraguai; em 1855, Carlos Lopez pretendeu trancá-la, chegando a entregar pas
saportes ao nosso representante em Assunção ; recuou, porém , de sua atitude 
ante manifestação de nossa esquadra. 

(6) Euclides da Cunha, op. clt . , 346. 
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Ainda manteve, entretanto, o Paraguai, aparentemente, 
ao menos, relações amistosas com o império; mas a 11 de 
novembro de 1864, inesperadamente, agr~dia o Brasil, apre
endendo nosso pequeno vapor "Marquês de O linda", que 
navegava pelo rio Paraguai, rumo a Mato Grosso; ia a 
bordo o presidente daquela província, coronel Carneiro de 
Campos, que foi com outros aprisionado, vindo a morrer 
na prisão. 

Era a guerra, para a qual não estávamos preparados, 
pois nos faltava material, não tínhamos tropas ou reservas 
s~ficientes, achando-se mesmo nossas fronteiras desguarne
cidas de elementos capazes de conter uma invasão (7). 

Início da luta. - "EI Supremo", como chamavam 
os paraguaios a Solano Lopez; fez invadir Mato Grosso por 
uma forte coluna que ocupou o Sul da provínCia (8); uma 
outra veio invadir o Rio Grande do Sul, atravessando o 
território de Corrientes, que ocupou, apesar da· neutralidade 
da Argentina; ê~te fato levou o govêrrio de Buenos Aires a 
se aliar ao Brasil, o que fez também o presidente Flores, 
do Uruguai, formando-se assim a Tríplice-Aliança contra · 
Solano Lopez (9). 

Uma divisão de nossa esquadra, ao mando de 'Fran
cisco Manuel Barroso, subiu o rio Paraná para bloquear 

(7) . Para fazer frente ~ cêrc'! de ~5.000 soldados paraguaios, com pode
rosa artilharia e farto matenal bélico, tmha o Brasil 16.000 homens dissemina
dos pelo império, recorrendo.! então à mobilização da Guarda Nacional e aos 
batalhões de Voluntários da l:'átria. A Argentina, no comêço da campanha teve 
perto de 12.000 combatentes, três anos depois reduzidos a pouco mais de 4 000 
o. Uruguai tinha 2.50~ soldados na guerra, em seu inicio, mas somente 600 nÓ 
hm da luta. O efetivo máximo das fôrças brasileiras foi atingido em 1~68, 
quando somavam 67.365 homens. (V. Sousa Docca, Caúsas da guerra com o 
Paraguai, 184). 

(8) Uma esquadrilha com mais de 4.000 soldados do coronel Resquin foi 
atacar o !orte de Nova Coimbra, intimando · seu comandante a render-se. Porto 
<:arrero tinha apenas 157 combatentes para defender a posição, mais ainda as
Sim _recuso1!-se a cede~; lutou dois dias, até se esgotarem as munições e con
seguiu hàbilme':!te retirar-se ·num dos navios surtos no pôr to com tõda -sua 
valente g':larniçao. Uma colufia de 5.000 cavaleiros paraguaios foi destacada 
pa~a dommar Dourados e Nioac. Em Dourados, pequena colônia militar, irnor
tahzou-se o bravo tenente Antônio João que, apenas com 11 homens resistiu 
ao poderoso inimigo até cair morto com seus heróis. 

(9). Pelo tratado de a!iança o supremo comaodo das fôrças _de terra caberia 
ao presi_dente argell;tino Mitre enquanto a luta fOsse. em território argentino ou 
paraguaio; ao pre!!!d~nte Flores quando a guerra fõsse em terras uruguaias e 
a um general brasileiro, quando a campanha se desse no Brasil . O comando 
da esquadra aliada caberia ao almirante Tamandaré. . 

História do Brasil 

Batalha naval ·de Riachuelo 
Quadro de Vitor Me/reles 
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os portos do ·Paraguai. Estavam ·nossos navios junto à 
foz do · Riachuelo; quando veio a seu encontro a esquadra 
paraguaia do comandante Meza: eram oito vapores e seis 
chatas ou baterias flutuantes, com apôio de · baterias dis
postas nas barrancas do rio; nossa divisão tinha nove 
navios (10). A luta, cheia de épicos episódios (11), pro-

(10) Os paraguaios dispunham de 67 canhões (45 dos navios e 22 da ba
teria · da costa) e cêrca de 5.000 homens; os nossos Unham 29 peças e 2.287 
homens. . 

(11) Logo no inicio da batalha, Barro·so, lembrando o vencedor de Tra
falgar, içara na "Amazonas" o sinal "0 Brasil espera que- todos cumpram o 
seu dever". Houve episódios de grande heroismo. O "Jequitinhonha" encalhou 
desde o comêço da ação, perto da bateria da barranca do rio, sofrendo terrivel 
bombardeio e repelindo a abordagem de três navios inimigos; a "Paraiba", no 
centro da linha de combate, foi abordada por quatro navios; mais de cem pa
raguaios saltam sôbre o convés ; luta-se corpo a corpo. Marcíl!o Dias enfrenta 
a sabre vários Inimigos até cair trespassado de golpes; o jovem Greenhalg fere 
de morte o oficial que o intl)lla atrevidamente a arriar a bandeira aurlverde do 
navio, mas logo tomba heroicamente sacrificado; Maia, oficial do exército, tem 
a mão direita decepada, mas torna a espada com a esquerda, e continua a se 
bater; já o comandante do navlot.. vendo-o perdido se dispõe a fazê-lo explodir 
lançando fogo ao paiol, quando tlarroso atira . a "Amazonas" contra os navios 
que investem a "Paralba" e os põe ao fund~. O . comandante Meza, ferido, 
morreu pouco depois em Humaitá : o bravo paraguaio, se sarasse, seria fuzl-

' lado por ordem do ditador, que não perdoava a seus oficiais dorrotado&. 
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longou,se durantê perto de oito horas, decidindo_-a em nosso 
favor o bravo Barroso que, de pé sôbre a caixa de rodas 
da "Amazonas", com a "longa e alva barba ao vento, ereto, 
impassível e invulnerável, sob um chuveiro de fogo", rea
lizou um dos maiores feitos navais da história ( 12), arre
messando seu navio, audaciosamente, como um aríete irre
sistivel contra o inimigo, pondo ao fundo, sucessivamente 
três de suas melhores unidades ( 11 de junho de 1865). 

Poucos meses depois, Estigarríbia, comandante da co
luna que invadira o Rio Grande e ficara sitiada em Uru
guaiana, rendia-se, caindo prisioneiro dos nossos com cêrca 
de 6.000 soldados e todo seu material de guerra (13). 

No ano seguinte começou ·a ofensiva dos aliados; nosso 
exército penetrou no Par&guai atravessando o Paraná pelo 
Passo da Pátria ( 14). Daí a dias travou-se em Tuiutí 
(24 de maio de 1866) a maior batalha da guerra, cabendo 
a Osório os méritos da e~plêndida vitória ( 15). Com o au- · 
xílio dos couraçados de Tamandaré puderam os aliados 
tomar a fortaleza de Curuzu; pouco depois, porém, sofre
ram grave revés com o -ataque ordenado pelo generalís
simo Mitre às posições poderosamente fortificadas de Curu
paití ( 16). 

(12) Alguns meses mais tarde, na guera austro-italo-prussiana, o almirante 
Tegetoff repetiria a tãtica usada por Barroso para destruir os navios inimigos. 
. (13) A rendição de Estigarrlbia deu-se na presença do. Imperador ·que, com 

seus genros, conde d'Eu e duque de Saxe e o marquês de Caxias tinha se
guido para o Sul ao saber-se da tomada de Uruguaiana. 

(14) 900 brasileiros t;omandados por Villagran Cabrita, entrincheiraram
se n:r pequena ilha da Redenção, em frente ao forte de ltaplrú, que ficava na 
margem paraguaia; atacados durante a noite por 1.200 inimigos, puderam ba
tê-los com o auxilio duma canhoneira, causando-lhes 800 mortos; o bravo Ca
bri.ta foi morto por uma granada do ltapirú quando assinava ' a parte oficial da 
vitória. Alguns dias depois, dava-se com imensa dificuldade a passagem do rio 
por nosso exército, sendo Osório o primeiro a pisar em território inimigo, onde, 
com !Orças superiores estava Lopez, protegido pelos enormes alagadiços e 
por trincheiras. • 

(15) Bateram-se efetivamente 38.000 aliados, sendo 21.000 brasileiros, con
tra 19.000 paraguaios; a ação durou perto de cinco horas, sofrendo Lopez ter
rlveis baixas: 6.000 mortos e 7.000 feridos, além de 370 prisioneiros. Os aliados 
tiveram perto de 4.000 baixas entre mortos e feridos, a maioria dos quais bra
sileiros. Depois da batalha quis Osório perseguir o inimigo destroçado, para 
não lhe permitir reorganizar-se, mas o ·general em chefe, Mitre, opôs-se a Isso 
porque julgava imprudência avançar em terreno desconhecido. Assim, pôde Lo
pez fortificar-se em enormes e formidãveis entrincheiramentos. 

( 16) Depois da tomada de Curuzú nossas fOrças chegaram até as trinchei
ras de Curupaiti, não tentando o visconde de POrto Alegre tomar o forte por não 
receber reforços que pedira; Lopez, para ganhar tempo, pediu uma conferén-
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Por êsse tempo dava-se o épico episódio de Lagu
na (17). 

Comando de Caxias. ·- Osório, após a batalha de 
Tuiutí, havia deixado o comando dos nossos, sendo subs
tituído pelo general Polidoro JordãÓ. Em 1867 Caxias. teve 
o comando dos aliados. Chefiava a esquadra o almirante 
Joaquim José Inácio. A situação era então difícil: prejudi
cavam as operações grande epidemia de cólera-morbus que 
fez milhares de vítimas, e extraordinária cheia do Paraguai. 
Com balões cativos Caxias explorou 'as posições inimigas; 
e depois, tendo já voltado à atividade o bravo Osório, 
iniciou a famosa "marcha de flanco" com que, contornando 
fortes posições inimígas foi acampar defronte de Humaitá, . 
a mais poderosa fortaleza da América do Sul. 

Uma divisão naval força a passagem · de Curupaití e 
; depois, a de Humaitá ( 18), que se considerava intranspo
nível; caem em nossas mãos aquelas duas grandes forta
lezas. O inimigo recua sempre, lutando · com bravura. 

\ ____ _ 
cia sob pretêxto de tratar de paz; Polidoro, comandante do exército br)lslleiro 

/

recusou-se a comparecer. Flores retirou-se quasl logo, conferenciaram só Mltre e 
Lopez, sem nenhum resultado; entretanto, o ditador paraguaiO' tinha levantado 
junto a Curupaití formidáveis obras de defesa que tornavam inexpugnável a 
famosa fortaleza. 

(17) Uma coluna de 2.000 homens tinha partido de Uberaba com fOrças de 
São Paulo, Minas e Ooiaz para o sul de Mato Grosso; depois de penosa cami
nhada, tendo perdido mais de 900 home!!S e o próprio comandante, puderam 
com o auxilio do dedicado guia Lopes entrar em território paraguaio chegando a 
Laguna, não longe da fronteira; entretanto, faltavam completam·ente · os recursos; 
tudo estava devastado; já escasseavam as munições e temia-se a fome. Impunha
se então a retirada que se fez, dirigida pelo bravo coronel Morais Camisão, 
por territódo onde nada se encontrava para a sul!sistência, sob ataques da 
cavalaria inimiga, ora debaixo de chuvas diluviais, ora sofrendo fome e sêde, 
além do suplício dantesco do abandono dos atacados pelo cólera-morbus, que os 
paraguaios cruelmente sacrificavam. Ao chegarem a salvamento apenas sete
centos homens restavam da coluna, ct:jo horrlvel drama foi magistralmente des
crito por Escragnolle Taunay, que dela fazia parte como tenente de engenheiros, 
no livro "A Retirada de Laguna". 

(18) Humaitá era tida como a mais poderosa fortaleza da América do Sul; 
além de numerosa artilharia, para defender a passagem do Paraguai, tinha 
grandes correntes que atravessavam O· rio, e outras obras que faziam considerar 
temerária a . tentativa da passagem. O bravo Delfim Carlos de Carvalho1 de
pois barão da Passagem, sob o fogo de centenas de canhões1 na madrugaaa de 
19 de fevereiro, com 3 couraçados e 3 monitores, consegu•u, porém, realizar 

. a perigosa travessia; um dos monitores, o Alagoas, tendo partido por bala o 
cllbo que o rebocava, foi levado águas abaixo, mas voltou, em pleno dia, sob 
um chuveiro de baias; e, repelindo a abordagem do inimigo, numa façanha ar
rojada, veio juntar-se a seus gloriosos companheiros. Dentre os hero is dessa 
jornada distinguiu-se Artur Silveira da Mota (depois Barão de jacegual) que 
com o "Barroso" fo i o primeiro a tr anspor o terr ível passo. 

\ 
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Lop~z estabelece-se ( 19) em fortes posições donde porém 
Caxtas o expulsa (20). Depois, foi a "Dezembrada", série 
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de grandes ações que ocorreram em dezembro de 1868: a 
desesperada luta pela ponte de Itororó (21), a notável ba
talha de Avaí, em que o grande Osório foi grayemente feri
do e, ainda as de Vileta e Lomas Valentinas. Aí os nossos 
sempre vitoriosos propõem a Lopez a deposição das aqr as, 
porém êle a recusa. 

A 5 de janeiro nossas tropas entram em Assunção. A 
campanha parecia concluída e o valoroso Caxias, doente, 
retirou-se para o Rio. 

O fim da guerra. - Com os restos de seu exército 
Lopez continuava, obstinadamente, a resistência, retirando
se para o Norte; foi a Campanha das Cordilheiras. Entre
tanto, enviado pelo império, o visconde de Rio Branco orga
nizava em Assunção um govêrno provisório paraguaio e 
declarava livres os escravos da república. 

O comando de nossas fôrças foi confiado ao príncipe 
conde d'Eu, genro do Imperador; . após alguns combates 
menores deu-se a última grande batalha da guerra, Campo 
Grande, sendo o inimigo destroçado. Ainda durante sete 
meses, Lopez opõe-se, lutando, à perseguição que lhe é 
feita; por fim, a t.o de março de 1870, foi alcançado em 
Cerro Corá, onde tombou morto (22). 

Terminava assim a longa campanha que arruinou o 
Paraguai e que nos custou o sacrifício de mais de 90. 000 

mortlfero assalto , resolveu atacar as linhas inimigas pela retaguarda; e pa• 1 
isso, mandou abrir no te rreno pantanoso do Chaco, na margem direita do 
rio um a es tr ada estivada com mais de 30.000 troncos de palmeira; em 22 dias, 
a ~strad a de perto de du as léguas, cuja fatura era julgada lmposslvel ou teme
rária, estava feita por nossa engenharia; · por ela o 2.0 c~po de exérc!Jo pas
sava e, transpondo novamente o, rio, desembarcava em Santo AntOnio. 

(21) A luta pela ponte de ttororó foi terrívelmente mortlfera : seis vézes 
o inimigo comandado pelo jovem e bravo general Caballero, perdeu-a e de novo 
a conquistou ; por fim, Caxias, impávido herói, carrega pessoalmente, à frente 
do J.o corpo do exército, bradando "Sigam-me, .os que fo rem bras ileiros" ; e 
a pon te ficou em nosso poder. 

(22) Lo pez, já fe rido e sem fOrças, ten tando transpor o Aquldabanlgull 
calra de joelhos na ba rranca; e assim de~c!" eve em sua parte oficial o genf;ra 
Câmara o que aconteceu: "Foi nesta postçao que, tendo- me apeado e segutdo 
no seu encalço, o encontrei. . Intimei-lhe que se rPndesse e entregasse a espada, 
que eu lhe garantia o resto de vida, eu, o general que com~!ndav~ aquelas 
fôrças. Respondeu atirando-me um golpe de espada. Ordenet entao a um 
soldado que o desarmasse, ato que fo i executado "!O tempo em que exalava o 
último suspiro". Propagou-se entretanto, no exércl to que Lopez morrera dum 
golpe de lança que antes lhe desferi ra Chtco Diabo, apelido do cabo José Fran
cisco Lacerda. 

I· 
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brasileiros, na luta ôu por moléstias, além de pesadíssimos 
encargos financeiros (23). 

Conseqüências. - A guerra · teve grande importân
cia para o futuro das nações platinas e do Brasil. Como 
assinalóu Joaquim Nabuco, "ela marca o apogeu do império, . 
mas também procedem dela as causas principais da deca
dência e quéda da dinastia". A questão da iiberdade dos 
escravos, que nos humilhavé! ante nossos aliados, que os 
não .tinham, começou a agitar-se mais fortemente, depois do 
grande conflito; e a propaganda republicana (24) intensi
ficou-se, aparecendo no mes.mo ano em que a guerra ter
minara, o manifesto dos adversários da monarquia . 

Datas notáveis 
1864 - 30 de agôsto; protesto de Lopez contra a intervenção• 

brasileira no Uruguai. 
11 de novembro: apreensão do "Marquês de OI inda". 

1865 1.0 de maio: Tríplice Aliança contra Lopez. 
I I de junho: batalha naval de Riachuelo. 
18 de setembro: · rendição de Uruguaiana. -

1866 17 de abril: os brasileitos entram no Paraguai pelo Passo 
da Pátria. 
24 de maio: batalha de Tuiutí. 

1867 - Retirada de Laguna. 
15 de ·agôsto; passagem de Curupaití. 

1868 -'- 19 de fevereiro: passagem de Humaitá. 
6 de dezembro: batalha de Itororó. 

' (23) Nada ganhãmos na guerra. Nem recebemos a divida de · guerra .:lo 
Paraguai; entretanto, tivemos contra 'nós a opinião de grande parte do mundo. 
"Era favorável ao Paraguai a opinião geral da América do . Sul", escreve. C!!ló

. geras, (op. clt. 288); · "existia afinidade natural por parte dessas repubhcas 
tOdas para cóm ·um pais onde vigoravam Instituições do. mesmo jaez, atacado 
por uma aliança na qual predominava o império único do continente. ;\lém 
do que, considerada no mapa, a aliança éra um grupo esmagador a cair sõbre 
pequeno trato central da Sul-América;' milhões de aliados . a investirem contra 
um escasso milhão de defensores locais . Finalmente, a diplomacia de Lopez 
havia abundantemente subsidiado a publicidade, com o fito de criar uma cor
rente internacional de sentimentos que lhe fOsse simpática. Elementos mo
rais, dev.emos acrescentar, pesavam muito na direção da guerra. Foi somente 
após o ftm da guerra que as condições reais da luta foram conhecidas e toma

. das em consideração". Por decre to de 4 de maio de 1943 o govêrno brasi leiro 
declarou extinta a dívida de guerra do Paraguai. 

(24) "De certo , não era edlficante o exemplo das repúblicas sul-america
nas, que melhor conheceriamos no decurso' da campanha do Paraguai. Entre
tanto, agia como dissolvente da Idéia monárquica, tão exótica na América re
publicana e igualitária". (Cf. j. M. Belo, Hlst. da República, 11) . 

. 

'· 



82 J oaq_ui?n Silva 
/ 

11 de dezembro: batalha de AvaL . . 
27 de dezembro : batalha de Lomas Valentmas. 

1869 - 5 de janeir~: entrada dos aliados em Assunção. , 
, 16 de agôsto: batalha de Campo Grapde (f'ihuguaçu) · 
1870 _ 1. • de março: morte de Solano Lopez nas ·margens do 

Aquidabaniguí. (Cerro Corá);· fim d~ guerra. 

Sumário 
O Paraguai. - Origens do P~ra~uai. Seus primeiros gover?~s. 

Política do Brasil com Francta e Carlos Lopez. A ambtçao 
-de Solano Lopez. . . . 

Causas da guerra. - Relações do Brastl com o. P~ragua1 no co
mêço do govêrno de Solano Lopez. A nred1açao recusada e 
0 protesto contra a guerra no Uruguai. O rompimento .das 
hostilidade:for Lopez. · . 

Início da luta. nvasão de Mato Grosso.+o ataque a? ~10 G~ande 
do Sul e a i vasão de Corrientes. Formação da Tnplice f'.!tança. 
O ataque da esquadra pa~:aguaia. Recursos ~o;; adv~r~a.no~ <? 
desenvolvimento da ação. Como ~arroso dec1dtu ~ v.ttona. t:lt~u
cio da . ofensiva terrestre dos aliados. t Passo. ?a-Patna .. Osono. 

, Batalha de Tuiutí. O desastre de Curupa1tt. A retn"ada ·de 
Laguna. . _ . , . · c · 

Comando de Caxias. - Sttuaçao dtftctl. Primeiros atos de ax1as. 
A marcha de flanco. Passagem de Humatta. ltoróró. Avaí. 
Entrada em Assunção. , o fim da guerra. - Resistência de Lopez. Comando do conde d Eu. 
Batalha de Campo Grande. Cerro . Corá. Morte de Solano 
Lopez. · · 

Conseqüências. - Importância da campanha. A_ guerra e a Situa
ção política. Influência da guerra ·na questao da escravatura. 
A propaganda republicana. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

1) A política brasileira no Paraguai antes de · Solano Loptz. 
2) Causas da guerra. 
3) A Tríplice Aliança. 
4) As invasões paraguaias. 
5) Ação da marinha nacional na guerra. 
6) A guerr~ antes de Caxias. 
7) As ações decisivas da guerra. 
8) A Campanha das Cor'dilheiras. 
9) Um ·juizo sôbre a guerra e suas principais figuras. 

v 

A abolição 

I) A escravidão negra 

A escravidão. ~ O Brasil, em seus dois primeiros 
séc4los, foi uma colônia essencialmente agrícola; desde o 
início de sua exploração, o colono português, que era em 
número muito reduzido, . teye necessidade de braços .para o 
trabalho da terra · ( 1). Foi buscá-los, ,a príhdpio, entre os 
·indígenas, com as deshumanas .'-'descidas" para a zona lito
rânea. Mas o índio teve logo ·a defendê-lo çontra sua es
cr~vização a generosa proteção dos jesuítas; além disso, 
não era elemento de grande eficiência, (2), adoecendo ~ 
morrendo em grande quantidade, quando não procurava na 
fuga para o interior a liberdade perdida. 

Na África, entretanto, desde tempos imemoriais conti
nuava a haver escravos: os régulos do continente negro 
estabeleciam a escravidão militar e não era difícil obter 
dêles a venda de. prisioneiros. Já na Europa se conheciam · 
escravos ~egros (3). Lembraram-se então 66 . portugueses 

(1) " ..• e a primeira cousa que pretendem alcançar, são escravos p·ara 
lhes fazerem e granjearem suas roças e fazendas, porque sem êles não se po
dem sustentar na terra". (Cf. Oandavo, Tratado da Terra do Brasil, 39). 

(2) "Nesse tempo (1532) ·os escravos índios custavam quatró mil reis 
cada um e era fácil capturá-los; mas morriam em grande número, e fugiam 
·ou eram difíceis de conter, os demais. Os índios eram maus agricultores. 
Como escravos, serviam melhor· de canoeiros, soldados e agentes da indústr'ia 
extrativa. Por isso foram sempre caç'ados, apesar da lei, no extremo Norte 
ou· no sertão do Sul" ,oo·ão · Ribeiro, Hfst. do Brasil, 215): "Um só índio vale 
20 negros para o movtmento; um só negro vale 20 índios na lavoura". (Cas-
siano Ricardo, Marcha para Oeste, 327) . . 

(3) Referem as r.rllnicas que foi Gil Eanes o iniêiador do tráfico, aprisio
nando nas Canárias ou na costa do Senegal alguns pretos . que escraVIzou e 
vendeu em Portugal. p infante O. Henrique, estranhando essa crueza, escreve 
J. Ribeiro, "mandou que o aventureiro os restitulsse à pátria donde for11m 
roubados. A ousadia do pirata, porém, foi logo despertando a cobiça de outros; 
a lúgubre aventura enco_ntrou defensores e foi logo lar&amante Imitada". To-

) 
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de substituir os selvagens por africanos, "mais seguros que 
os índios da terra, já observava Gandavo (T~atado da Ter~? 
do Brasil, 39"), porque nunca fogem nem tem para onde . . 

Os negros no Brasil. - A ~hegada dos inf~lizes 
africanos ao Brasil era por êles deseJada _c?mo um . termo 
aos horrorosos padecimentos a que eram suJeitos na vtag~m. 
A escravidão os aguardava; mas os novos senhor,es se:tam 
menos deshumanos que os da A f rica ou o~ tumbe1ros; mfe
lizmente, entretanto, não foram raros os que por sua cruel-
dade se assinalavam. · 

Dos me~cados onde eram vendidos, iam logo para seu 
destino ( 4), sendo-lhes, em regra, confiados os trabal~os. 
da lavoura', dos engenhos, das oficinas e outras ocupaçoe~ 
fatigan~es. · 

Nos sítios e fazendas habitavam ~s senzalas, vastos 
alojamentos · próximos da ' "<;asa-~rande" dos senhore~, 
ameaçados sempre de ser pumdos a menor. falta pelo chi
cote . qo impiedos.o feitor; freqüentemente . eram os ~scravo~ 
faltosos atados ao pelourinho que se ergma no terretro e at 
castigados con; açoites qu_e 1_lhes d~ixavan:; o dor~o en;. san
gue. Havia, amda, a pumçao no tronco , q~e tmobthzava 
0 escravo, prendendo-o pelas mãos e pelos pes; o po_rte de 
grossos anéis de ferro ao pescoço ou de pesadas gnl_hetas 
punia o preto reincidente na fuga ou noutras faltas. A 
fôrca era empregada nos casos de delitos de assassínio ou 
outros de notável gravidade. 

As leis vigentes, a índole benévola da maioria <;los se- · 
nhores, inspirados pela religião, procuravam suavizar as 

davia "nos séculos XV!l e XV!ll, escreve Cochin, nas . vésperas da. Revdolução 
Franéesa, e mesmo de_Pois dela, tOd~ a Europa se entrega ao tráfico e ne
gros" (apud Ev. Mor!'-IS, A Escravldao Afncana no Brasil, 12).. 

(4) "Costumes belíssimos institúem-se entre os se.nhores; como o h de 
apadrinhar os remissos odu lugit\vdo;S, o, qud· e. im(pseátead~ c;s~~~i~g~)en~gmtr!~~~~~ 
viola o costume de ce er um 1a ou OIS 1 t 
do n'egro é mais tarde confirmado por lei ( 1700) .e também o reconhec rr;en o 
da propriedade privada do escravo . . Outro costuro~ é o

56
de ~lfo[/la) s qnu~ ~~~c~ 

ue se fazia com uma espórtula InSignifiCante (de 5 a m1 r IS , . 
~ra recusada, esse hábito era freqüente, sobretudo. quando as cnanças traziam a 
pele mais cla.ra" . (C! . joão Ribeiro, op. clt., 222). 
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durezas do cativeiro (6); nas fazendas os pretos se agru- . 
pavam em famílias , ainda que a lei não lhes reconhecesse 
tal direito; usavam quasi sempre o nome do senhor e. como 
nota João ·Ribeiro, "eram por êles estimados, sohretudo 
quando criados dêles. Tornava-se freqüente o costume de 
alforriar, em testamento, de todo ou sob condição, os bons . 
escravos e recusar o dinheiro de alforria que o n~ro pouco 
a pouco aiunlava para redimir o cativeiro". Tudo isso, en
tretanto, não impedia ~ue os escravos procurassem, às vêzes. 
reagir contra as torturas a que os sujeitavam. 

Eram numerosos ·os casos de vingança dos pretos mal
tratados (6), explodindo em crimes hediondos a ira por 
longo tempo recalcada. Muitos fugiam das fazendas, tra
zendo, depois, em s'obressalto os viandantes nos lugares em · 
que viviam foragidos; mas viviam perseguidos como feras 
pelos inclementes "capitães do mato". As vêzes os . preto~ 
fugidos por motivo de maus tratos ou ansiosos pela liber
dade, reüniam-se para viver em .comum no recesso da mata. 
em lugár de fácil defesa ou difícil acesso: os mucambos 
ou quilombos. · 

Em várias capitanias havia dêsses refúgios çle escravos. 
Os mais famosos dêles foram os dos Palmares, que ,ficavam 
na serra da Barriga (Alagoas), e cujà origem parece datar 
elos tempos das invasões holandesas. · 

Sumário 
A escravidão. - O problema do braço no início da · colônia. Escra

vização do indígena. Inconvenientes do escravo índio. A escra-
vidão na Africa. . · 

(5) "Os "geges'' seriam preferidos para os serviços domésticos ; alcançavam 
altos ,preços como escravos dóceis, e formaram a mais densa população ne
grólde das nossas cidades, enquanto os pretos de . peores qualldades, como os 
"congos", eram mandados para as minas e para os campos ••• " (Calmon, Hlst . . 
Civ. Brasileira, 27). 

(6) Reglstaram-se mesmo várias tentativas de revolta geral dos pretos; 
Southey (Hist. do Brasil, V 32) refere uma conspiração na Bala para assas
sina r nor todos os brancos na terça-feira santa de 1724 e que se frustrou por 
descobe rta em tempo; ·julga Nina Rodrigues, por~m, que não teria passado de 
suposição ; na mesma provlncla · ho1.1ve, em 1835, uma revolta de pretos que 
foi domlna~a com a per dá de multas vidas; outras lnsurrelçlles tinham li H 
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negros no Brasil. - Diversos destinos dos negros. 
As puniçqes.. Como se suavizavam as durezas 
As alforrias. As reações dos pretos aos maus 
"capitães do mato": Os quilombos. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

1) O escravo preto e o escravo indígena. 
2) Origens do cativeiro. 
3) Os navios negreiros. 
4) Como · vivia o preto escravo. 

' Leitura 

As se'nzalas. 
do cativeiro. 

tratos. Os 

Os Palmares. ---'- Eram muitos os mocambos ou quilombos q~e 
por várias léguas se espalhavam nos Palmares (7). Ça?a um d~Je~. 
fortificado com dupla cêrca de paus a pique e .fossos habtlmente dtsst
mulados, tinha seu chefe particular, submisso a um chefe comum (8) 
com o título de zumbí. . 

A organização dos Palm·ares (9) era eqüivalente à dos esta- · 
dos selvagens dos sertÕ!!S africanos; Já se tornavam livres os ne
gros que . fugiam dos se'nhor~s, mas eram escravos .os que se tra
ziam à fôrça das roças; castigavam-se com a ~orte os que, aban
donando os . Palmares para vóltar a . seus antigos donos, fôssem 
de novo apanhados. A população .dos quilombos era grande, ha-
vendo alguns até de oito ou dez mil habita~tes. _ 

Viviam .os quilombolas do que pro~uztam. ~uas planta_çoes, do 
comércio que faziam com fazendas amtgas viZinhas e, am.da, do 
saque ,feito a mão arm·ada, em gr_andes bandC!s, a .P~oprtedades 
rurais que não lhes davam apôio, ou mesmo a vtlas proxtmas, C?mo 
Pôrto Calvo, Serinhaén, Alagoas .e Penedo. !:ornavam-se . desse 
modo um grave perigo para os habttantes da. regtao, tanto mats que 
sua audácia nos ataques aumentava com o numero sempre crescente 
do& pretos fugidos, que profuravam asilo em seus mocambos. 

registrado no séc: XVIII em Minas, Maranhão. e Rio de Janeiro; entre.tanto, se
gundo escreve Calmon o que salvou o Brasil duma conqul~ta afncana que 
por vêzes o ameaçou,' foi a diversidade dos cultos, das linguas e das raças 
entre os pretos importados. (Hist . da Civ. Brasiieir.a, 27) . 

{7) Os · mocambos dos Palmàres tiveram ta.! nome por se a.charem em 
matas onde havia muitas palmeiras catolés, "preciOsas para os habttantes, que 
delas se utilizavam para muitos fins : às palmas dàyam coberta às casas: ~as 
hastes se faziam esteios e lenha · os frutos e palmttos eram bom alimento, e 
das fibras do tronco se faziam éordas e tecidos. A criação dêstes quilombos 
parece ter sido sàmente de pretos bantus". . 

(8) Nina Rodrigues ensina ser Zambi a verdadeira grafta da palavt:,a a 
que a tradição· popular deu a forma Zumbi; conyem lembrar que 7.Um~l na o é 
nome de Individuo, mas titulo dum cargo; havta, alem !lo zumbl-ret, outros 
zumbi-generais. {Cf . . Os africanos "no Brasil, 134) . 

(9) E' imprópria a denominação de República dos Palmar~s. com que se 
tem designado o formi dável estado negro de Ala&;oas: tal qualt{tcação só lhe 
poderia convir na acepção lata de Estado jamais como justlflcatlva da forma 
de govêrno por éles adotada. (Cf. Nina. Rodri&;ues, op. cit . 117), 
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Era preciso dominá-los. Já os holandeses, sem. êxito, ·o ha
viam tentado. Várias expedições (10) se fizeram sem conseguir 
vencer a resistência dos quilombolas. O . governador de Pernam
buco, capitania mais exposta às depredações dos palmeirenses, re
solveu pedir então o auxílio de Domingos Jorge Velho, o destemido 
paulista que, com sua bç,uideira, devassando os sertões do centro 
do Brasil, atingira o Piaúí e Maranhão ( 11). 

Foi demorado o preparo da expedição que deveria atacar a 
"Tróia Negra" (12); iniciada a luta, sofreu Domingos Jorge um 
primeiro revés, de que se desforrou pouco depois, voltando com 
cêrca de seis mil homens ao ataque. Os quilombolas, como hábil 
medida de defesa, tinham destruido os mocambos dos arredores, 
reünindo em seu princiJJal povoado tôda a população, cóm as pro
visões de que dispunham. A resistência dos negros por cêrca 
de três anos foi assombrosa; só declinou quando, pelo sítio que 
sofriam, se . lhes esgotaram as munições e víveres; de tudo se vale- • 
r.am para se defender: · brasas vivas, água fervente, flechas, pedras, 
armas de fogo; por fim foram vencidos. \ 

A destruição dos Palmares foi complefa (13); os moradore's · 
aprisionados foram reduzidqs ao. cativeiro e as · llabitações arra
sadas (1695). Uma lenda refere que o Zumbí e sua guarda, não 
querendo viver · cativos, preferiram ·a morte, lançando-se do alto 
dum despenhadeiro. Contesta-se, porém, tal versão: Ganguzama, 
o último zumbí, . teria sido morto pelos vencedores, combatendo 
heroicamente (14). ·· 

(lO) Em 1676, Manoel Lopes Galvão, saindo , de POrto Calvo co~ 280 ho
mens, fez uma campanha de cinco meses contra ·os pretos, Incendiou milhares 
de palhoças dos quilombos, mas não p.Od~ submetê-los. Um ano depois, Fer
não Carrilo depois de longa luta pouco ·mais conseguiu, apesar de haver pren
dido ou morto muitos chefes pretos, como Gangamusa, . genro do zumbi-rei 
Ganguzama e general dos negros de Angola. 

(11) A 3-5-1687 foi assinado contrato e.ntre o governador e Domingos 
}Qr'ge; deveria o governador depositar armas, munições e provisões em Penedo 
e Alagoas ; exceto o quinto devido ao rei, os negros apresados ·seriam escravos 
de Domingos Jorge, que levaria para fora da capitania os maiores de 7 anos; 
só seriam executados os chefes principais dos negros; Domingo* Jorge poderia 
mandar prender a qualquer morador que . prestasse auxilio aos qullomboll!S, e 
receberia sesmarias nas terras conquistadas, além de 4 hábitos das três ordens 
militares. 

(12) Denominação dada por Oliveira Martins no Brasil e as · Col6nias Por-
tugúesas aos Palmares. • 

{13) Referindo-se - a certa simpatia que pela mísera sorte dos pretos dos 
Palmares muitos têm manifestado chegando quasl a lamentar seu exterminlo, 
Nina Rodrigues escreveu ser menos discutlvel "o serviço relevante prestado 
pelas armas portuguesas e coloniais destru indo duma vez a maior das amta-· 
ças à civilização do futúro povo brasileiro, nesse novo Haltl, refratário ao 
progresso e inacessivel à civilização, que Palmares vl.torloso teria plantado 
no coração do Brasil". {Op. clt., 12). _. 

{14) Segundo cartas régias de 1695 e 1698, do arquivo do barão de Stu
dart e outra, de 1696, do governador Caetano de Melo Castro Zu mbi traído 
por um mulato, foi atacado em seu mocambo, onde só lhe re~tavam seis ho
mens e morreu combatendo. (V. Padre Galanti, Hist. do Brasil, 111, . 44, e E. 
Ennes, As Guerras de Palmlares, 103 1 Brasiliana). 
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A abolição 
(Continuação) 

2) O tráfico dos .escravos 
. 

O tráfico. --:. Chegaram ao Brásil os primeiros escra
vos negros em data que não se pode precisar: talvez em 1532. 
Os primeiros eram da Costa de Mina, Guiné e doutras terras 
próximas; àepois foram trazidos do Congo, de Angola e 
de Moçambique; vinham dos sertões africanos, com
prados pelos traficantes portugueses, a trôco de missan~as 
ou. contas de vidro, de <:!spelhos, de aguar9ente, de facoes 
de aço, de rolos de fumo em corda ( 1), de. grosseiro pano 
riscado, aos . régulos que os haviam feito prisioneiros em 
guerras adrede efetuadas. Marcados à ferro em . brasa, 
ajoujados uns aos outros com pesada corrente, segutam as 
míseras criaturas para os presídios da costa, donde eram 
embarcados para o Brasil. "' · 

A· viagem nos navios negreiros ou tumbeiros era um 
terrível suplício; atirados a imundos porões, onde se com
primiam sem ar suficiente, sem luz, sem roupas, bàrbara
mente. aço!tados . à menor desobediênc~a, ~ai~ aliment~dos, 
adoectain e mornam às dezenas cada dta; as vezes, faztam
-n'os subir aó convés e os obrigavam a 'dansar e a cantar, ·· 
para terem um pouco de ar puro, desent<;>rpecerem os me~
bros, diminu~r o número de mortes (2); mas as moléstias 

(I) "Três ,rolos de fum o vali am um negro . De. comêço a moeda c~rrente 
foi o búzio do Sul da Bah ia, mu ito ap reciado dos a :r:canos" . {Calmon, liisl. da 
Clv . Brasileira, 26) . 

(2) Era menor a mortandade entre as mulheres e crianças que, por me
nos Inclinadas à revolta viajavam na coberta do navio e não recebiam o 
deshumano tratamento da'do aos homens. A tragédia dos navios negreiros Ins
pirou a Castro Alves conhecida poesia da série que ~screveu na campanl,la pela 
at>olfção. 
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como o sarampão ou a varíola não raro sacrificavam 
levas inteiras de cativos. Muitos morriam · de inantçao ou 
se atiravam ao mar, vítimas do banzo, estranho mal provindo 
da nostalgia, da saüdatie intensa d~ terra natal. Assim, era 
freqüente morrer · em viagem a metade, ou mais ainda, dos 
que formavam a carga dos sinistros tumbei ros (3}: 

./' 

Extinção do tráfico. - Pouco depois do . reconhe
cimento de nossa independência pela Inglaterra, em 1826, 
o Brasil assinou com aquele país um tratado decidindo-se 
a abolir o tráfico de escravos ( 4) . Já no Congresso de 
Viena (1815) as grandes nações da Europa tinham tomado 
a resolução de promover a abolição .do tráfico e da escrava
tura. Topavia, nosso tratado com a Inglaterra não se cum
pria : as violações do acôrdo se repet~am, . pela ousadia dos 
negreiros e dos senhores de escravos, com a indiferen~a ou 
mesmo . cumplicidade de possas autoridades. Contra tais 
fatos a Inglaterra fazia' constantes reclamações,' que não ai-. 
cançavam resultado; por fim votou o bill Aberdeen, que 
produziu gFande irritação no país ( 4A). · 

Pela nova lei os cruzeiros britânicos eram . a11torizados 
p. "perseguir os navios brasileiros até mes·mo nas nossas 
costas, a aprisioná-los, vendê-los, incendiá-los, metê-los a 
pique e . entregar as respectivas tripulações ao julgamento 
das côrtes do almirantado". Entretanto, apesar . de graves 
incidentes resultantes de sua violenta aplicação (5), o bill 

(3) O ministério da Fazenda, por circular de 13 de maio de. 1891, man
dou destruir os documentos referentes à escravidão, o que embaraça enorme-
mente o estudo da história do tráfico. . • 

(4) Já antes da Independência, a 28-7-1817 um tratado fOra felto 1 entre 
Portugal e a Inglaterra para a repressão do tráfico , em certas condições, e 
estabelecendo o .direito de visita e busca nos ·navios suspeitos de exercerem o 
infame comércio . Pelo tratado anglo-bras ileiro de 1826, estabeleceu-se que 
não seria mais licito aos ' súditos do Império fazer o tráfico de escravos da 
Costa d' Africa, sob qualquer pretêxto ou maneira , sendo a conti nuação dêsst 
comércio cons iderada e tratada como pirata ria. 

(4-A), O "b ill " Aberdeen data de 1845, sendo pouco posterior a denúncia 
do tratado de comércio com a In glaterra pe lo Brasil (1 844\: o que faz ia crer 
em certa relação entre os dois fatos. (V . pãg. 102, nota 6). . 

(5) Entre outr.O$ lembram-se os graves incidentes de Paranaguá e os do 
Rio de Janeiro onde , sob suspeita de tráfico de negros, dentro da bala , em 
abril de 1839, João Bulhões, que vinha de Paquetá com sua famllla numa 
barca a vapor , foi alvejado e morto a t iros pelo navio de guerra 'Inglês 
"Ganges". 

t 
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Aberdeen não conseguiu a diminuição do tráfico: verificou
se, ao contrário uma recrudescência do ma\dito comércio (6). 

A situação difícil e humilhante teve fim em 1850 com 
a lei Eusébio de Queiroz que, estabelecendo novas e severas 
medidas, quasi chegou com sua enérgica aplicação, a ex
tinguir o hediondo tráfico; uma outra. lei (7), estab~lece!ldo 
mais eficaz perseguição aos negreuos e seus cumpltces 
permitiu alcançar a extinção completa da importação de 
escravos. 

Datas notáveis 

1532 - Introdução dos primeiros escravos africanos. 
1826 - Tratado com a Inglaterra abolindo o tráfico. 
1850 - Lei Eusébio Qu~iroz extinguindo o· tráfico. 
1854 -:- Lei Nabuco de Araujo. O tráfjco é extinto. 

Sumário 

· O tráfico. - Vinda dos primeiros escravos de Africa. Como eram 
adquiridos. A viagem dos navios negt:eiros. O · banzo. 

Extinção do tráfico. - O tratado com a Inglaterra. Conseqüências 
de sua inobservância. O "bill!' Aberdeen. A lei Eusébio Quei
roz e o fim do tráfico. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

1) Os nttvios negreiros. 
2) Cama foi extinto o tráfico. 

.. 
(6) "Em cada um dos anos anteriores a decretàção do famoso bi/1, . a 

importação fOra de 20 a 30 mil africanos. Pois b~m: no ano de. 1846 subtu 
a · 50 mil, no seguinte a 56 mil, e em. 1848 a 60 mtl. Em 1849 batxou apenas 
um pouco: entraram, todavia, 54 mtl escravo.s por ;:ontr.ab~nd~ , ._zo~bando 
do cruzeiro inglês e de todo o aparelho represstvo 9ue o btll mstttlura . (Cf. 
Evaristo de Morais, A escravidão africana no Brastl, 82) . 

(7) Foi a lei Nabuco de Araujo (5-6-854); permitia a perseguição dos 
africanistas mesmo no interior do pais e evitava o pro~cionismo das aldeias 
nw julgamento dos criminosos cassando ao juri doi centros pouco povoados o 
seu julgamento. A' lei Eusébio de Queiroz reduziu Jogo as importações de es
cravo~> de 51.000 a 3.278; decresceu ainda êue número ,de modo que em 18,55 
J' nie vinham nçravo5 para o Brasil. 
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A abolição 
'c Continuação) 

. 
3) A campanha abolicionista; seu triunfo 

Tentativas abolicionistas. Cessara o tráfico; 
mas, enquanto que em tôdas as nações da América já não 
havia escravos, continuava ainda em nossa terra a nefanda 
instituição do cativeiro. Entretanto, desde os tempos da 
independência ( 1) pensara-se na abolição; e até 1870 mais 
de 20 projetos . foram apresentados à câmara visando tal 
fim, sem alcançar êxito: · vários dêles mesmo "nem tiveram 
a. honra de ser lideis" e eram. "sepultados nos -arquivos" (2). 

O Impe_rador, ·contudo, era abolicionista, partidário da 
extinção gradual do cativeiro; não tinha escravos seus; al-:
forriou os da fazenda imperial e premiava, com comendas 
e títulos os senhores que libertavam seus. escravos; dêle 
disse Nabuco que "desde a extinção do tráfico, em tudo o 
que se · executou r.ela causa da libertação foi essencial a 
pàrte que lhe coube" (3). 

Ao findar · a guerra do Paraguai cresce o movimento 
em favor dos escravos. Procura-se demonstrar que a es
cravidão é um flagelo social, um grande mal que degrada 
o Brasil; pela imprensa, pela t.ribuna, àgita-se a importante 

(I) Jpsé Bonifácio tinha feito importante trabalho sôbre a abolição gra
dual da· escravidão e o projeto da primeira constituição do império, inutilizado 
pela violenta dissolução da constituinte, continha disposições sObre aquela ques
tão . igualmente Feijó na regência, planejou a extinção gradual do cativeiro. 

(2) Em 1851, Silva Guimarães propunha a liberdade dos nascituros e 
a proibição de se venderem separadamente cônjuges escravos ;" em 66, Pimenta 
Bueno apresentava um projeto de ema-ncipação gradual; em 1875, Franrisco 
Gê de Acaiaba Montezuma, visconde de Jequitinhonha, propunha a liberdade 
dos escravos a prazo curto e sem indenização. 

(3) "Quando êle foi ao Rio Grande do Sul, em 1865, e entrou em con
tacto com pensadores e diretores mentais da Argentina e do Uruguai, sentiu 
a gerai repulsa inspirada pela existência de cativos no Brasil; parece que 
~auriu novas fOrças e en~rgias novas para preparar a via de acesso da abo
hçãQ gradativa do pecado servil". (Calógeras, op. cit. , 296). 
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q'uestão, como uma ·cruzada, de modo a atrair em seu favor 
as simpatias do povo; sustenta-se que o trabalho escravo 
produz inenos e é causa da decadência da lavoura. Rui 
Barbosa proclama a ilegalidade da escravidão baseando-se 
na lei de Feijó de 1831, que declarava livres todos os es-
cravos que entrassem no Brasil. 

Procuram reagir, defendendo seus interês~es, os escra-
vocratas; surgem os entusiastas campeões do abolicionismo: 
em S. Paulo um preto ba'iano que nascera escravo, o advo
gado Luiz Gama, orador eloqüente e jornalista brilha11te; 
Castro Alves, o vibrante poeta dos escravos; o parlamentar 
José Bonifácio o moço, notável jurista, tribuno admi
rável; e dezenas de outros. O sentimento escravocrata, · 
porém, ainda é forte e, em 1871, o grande Rio Branco tem 
de sustentar com seus companheiros uma luta parlamentar 
assombrosa para fazer passar seu projet9. 

A Jel Rio Branco. - O ·gabinete Rio Branco era 
conservador; mas, na questão· da abolição, dividiam-se .os 
partidos e êle não podia contar com todos os seus: havia 
escravocratas conservadores e liberais e até republicanos: 
"a política não contendia com a economia". A discussão 
de seu projeto de lei, atacado ( 4) veementemente na dmara 
e no senado, levou-o 21 vêzes à tribuna; mas sua admi
rável e perseverante energia triunfou após quatro meses de 
luta (5). No .s:lia seguinte, 28 de setembro · de 1871, a 
princesa regente, D. Isabel, assinava a lei declarando livres 
os filhos de mulher escrava, que nascessem no Brasil da-
quela data em diante (6). 

(4) Atacaram o projeto, entre outros, Paullno de Sousa, José de Alencar, 
Ferreira Viana, Rodrigo Silva, Andrade Figueira, Itabora í e o conselheirO 
Zacarias, "o mesmo Zacarias que em 1867 estivera ao serviço das Idéias 
e.mancipadoras do Imperador". Na defesa do projeto destacou-se por seu v a· 
lor e admirável eloqüência, Sales TOrres Homem . . . 

(5) "A sessão da aprovação fin al converteu-se numa festa . Pol entlio 
que o ministro dos Estados Unidos desceu ao recinto e, apanhando uma flo.r, 
dentre as Inúmeras atiradas das galerias sObre o ministério, disse que la man· 
dá-la para seu pais , a fim de que vissem que aqui se faziam com as rosas o 
que lá só se fizera com rios de sangue . • : " (Cf. Calmon, Hlst . Social do Bra-
sil , 11, 346). • 

(6) Pouco depois de subir ao poder o ministério Rio Branco, o Impe
rador, enfêrmo, seguira para a Europa, com sua espOsa a Imperatriz O. Te
resa Cristina, passando a regência do lmp~rlo l princesa D. kabel. 

\1 
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Visconde do Rio Branco (1819-1880) 
José Maria da Silva Paranhos i d ganlzou o govêrno provisório do v ~con e do Rio Branco, ar-
nação da guerra ·com 0 Brasil e P~;~§~al logo após a termi-

fol sancionada a lei do "Ventre uLi~r;tngtt;:} em .que 

exti Pr.op~gandtl aboll~~onlsta. - A lei Rio Branco 
tidán.gmad, por mo.rte I:nta ' a escravidão; satisfazia os par-

nos a emanctpaçao gradual não traz d . . 
des?rga~ização do. tr~balho agrí~ola; mas e~ 0ab~~~ios~~~~~ 
~~~~;~m pela extmç~o pronta e total do cativeiro, e conti

. sem esmorecimento a generosa campanha (7). 
. Aos clubes de lavradores e outros céntros dos e 

tstas, opunha-se a · Confederação Abolicionista com s~;~
ros por todo o país. Joaquim Nabuco agitou no~amente' n; 

(7) • A lei Rio Branco concedi l'b d crava; e dispunha que tais crian ~ a I er ade aos nascituros de mulher es-
"!ães que tin~am ~brlgação de crt'iJosfl~~élam 8sob o pode_r dos senhores das 
ta~, 600$ de mden1zação e entre ava 05 anos de Idade; recebiam, en
ve1tar os serviços de la até - a id~de ~ a 2friança ao Estado ou poderiam apro
~ara o resgate anua l de escravos por eso t _anos ;d estabelecia ai nda uma verba 

e se remirem quando por si • ou r elO e ava aos esc•avos a faculdade 
quantia em que fOssem' avaliados. por a lgum protetor, pudessem pagar a 

f' 
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câmara a questão da . abolição. A campanha pela liberdade 
tinha a direção ou concurso de Rui Barbosa, Luiz Gama, 
André Rebouças, do ardoroso orador e jornalista . preto 
José do Patrocínio, de Paula Ney, Ferreira de Araujo, An
tônio Bento,.Joaquim Serra, João Clapp e dezenas de outros. 
Pela imprensa, em comícios, nos clubes, a propaganda abo
licionista ia ganhando sempre mais partidários. Havia se
rlhores que espontân.eamente concediam a liberdade a seus 
escravos. Roubavam-se escravos para os libertar. Promo- . 
via-se ·a fuga de outros que se concentravam em refúgios 
como o famoso quilombo d~ Jabaquára, em Santos, que 
reüniu cêrca de 1 O. 000 fugitivos. 

No Ceará os j~ngadeiros 'negavam-se ao transporte de 
escravos (8) e em 1884 declarava-s~ extinta a escravidão 
na província; seguiram-lhe mais tarde o. exemplo o Ama
zonas e o Rio Grande do Sul. 

A 28 de setembro de 1885 a ·extinção completa da 
escravatura dava mais um· Rasso com a lei que declarava 
libertos os sexagenários. 

A abolição. - A onda abolicionista crescia sempre. 
O exército, pelo Clube Militar, pedia à princesa regente que 
fôsse dispensado da missão ignominiosa de perseguir como 
capitães do mato os negros fugidos. A Igreja animava a 
campanha da liberdade . (9). · 
· A vitóriá dos abolicionistas era cetta; embalde se pro
curava uma forma como a· de indenização, para evitar a 
crise econômica, que se . temia, e a ruín;i de milhares de 
fazendeiros, . principalmente do Norte; que .na escravaria 
tinham empregado seu patrimônio (10) . 

. . (8) Os desembarques no pOrto de Fortaleza, no Ceará, só se podiam 
· fazer pelas jangadas; os jangadeiros tinham assim em suas mãos a chave de 
tals transportes: recusarrdo-se a carregar escravos quer para exportá-los, quer 
para os trazer de bordo, bloqueavam . o movimento de negros para o Norte ou 
para o Sul. (Ver Calmon, op., cit., 334). · .. 

(9) Em 1887, os bispos brasileiros diziam em pastorais que a mais no
bre forma de festejarem o jubneu do Santo Padre era, para os que tivessem 
escravos, darem-lhe liberdade; e, para os outros,. "empregarem em cartas de 
alforria, os dons que quisessem oferecer ao Papa". . 

(10) A 12 de maio de 1885, o deputado goiano Padua Fleurl apresenta
va um projeto do ministério Saraiva, dispondo sObre a emancipação total no 
prazo de 14 anos, com indenização aos senhores dos escravos libertados. 
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O ministério da Abolição 
Da esquerda para a direita: Rodrigo Silva, · ministro da' 
agricultura; João Alfredo, presidente do conselho; Antônio 
Prado, f1Zinistro. de estrangeiros; Vieira da Silva, mini"stro · ' 
da marmha; Tomaz Coelho, ministro da guerra; · Ferreira 
Viana, mintstro da justiça e Costa · Pereira, minirtro do 

império · 
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Em 1888, a 8 de maio, o ministério João Alfredo, quasi 
todo de aritigos escravocratas, apresentava à Câmara um 
projeto de lei que constava apenas de dois artigos: "1.0 

-

E' declarada' extinta a escravidão no Brasil. 2. 0 
- Ficam 

revogadas as disposições em contrário". 
Não houve quasi oposição: dêsse momento em diante 

"cessara a voz dos partidos", proelamava Joaquim Nabuco; 
o generoso projeto, que foi recebid()' no meio de delirantes 
aclamações do povo, era aprovado in co dias depois ( 11) ; 
e, na mesma .data; um domingo 13 de maio de 1888, a 
princesa Isabel, novamente na ência do império, solene-
_mente o sancionava (12). · 

Durante alguns dias pr em re-
gozijo pelo grande ac:ont c·· nto. Por tôda parte a no-
tícia da abolição causou ntentamento: em Buenos Aires 
.uma multidão de 40.00 essoas, tendo à frente dois ex-
presidentes da nação am ga, Sarmiento e Mitre, foram de
monstrar seu júbilo )11 frente à nossa legação; o Impera
dor, que se achava l:(ravemente enfermo na Europa, rece
lieu emocionado a grata nova, _proclamando a grandeza do 
povo brasileiro. .' 

Ao lado do i.thenso côro dos que festejavam a vitória 
abolicionista, haviá, porém, descontentes; a Lei Áurea, "mais 
que . tôdas humaha. e cristã, escreve João Ribeiro, ( op. cit. 

(.li) "Duas . memoráveis manifestações deram· ao ato sua enfáti~a signlfl
•:ação. Paulino José Soares de Sousa, chefe da dissidência conservado-ra 
adversa à abolição, assentou em receber o golpe moral com elegância .•. 

· D. Isabel de&éera de Pet-rópolis para não' retar'dar de um minuto sequer o 
momento da / liberdade dos cativos. Paulino subiu à tribuna do senado e 
pronunciou um discurso curto· impressionádor . pela sua q•esma gravidade: 
" ... sua Alteza Sereníssima a Princesa-Imperial-Regente desceu de Petrópolis e 
a uma hora estará no· Paço da Cidade, à espera tia deputação desta casa 
a fim de sancionar e imediatamente promulgar. a lei que V. Excia acaba de 
submeter à deliberação do Senado. Quanto me permihram as circunstâncias, 
cumpri· meu dever como senador. Agora vou cumprir meu -dever de cava
lheiro, não fazendo esperar uma senhora de tão alta gerarquia". O barão 
de Cotegipe tinha resistido até as últimas ao voto da medida. Chamou-o a· 
Princesa~Regente e, mostrando-lhe o entusiasmo geral provocado pela lei da 
abolição , lhe perguntou se não 'fô.ra acertado votá-la: ''Vossa Alteza redimlu 
uma raça, mas perdeu seu trono", foi a profética resposta... Anos depois 
a nobre -serihora teve a energia de afirmar: "Mesmo se nésse tempo eu · ti
vesse podido adivinhar o que tinha de acontecer, teria agido pelo mesmo 

. modo". (Cf. Calógeras, op. cit. , 338) . 
(12) A princesa Isabel era dedicada partidária da libertação d_os escra

vos : em Petrópolis promovia festas para formação de fundos destinados à li~ 
berdade dos cativos que . ainda existia m na . cida de; e numa quecmesse ai ven
deu flores colhidas no quilombo de Leblon, em benefício da generoia causa. 

l' 
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A P rincésa Isabel (1846-1 921) . 
A. princesa d. Jst!bel, filh_a d~ d. Pedro 11, exerceu por três 

' ' vezes a regencza do tmpeno e sancionou as leis do 
"ventre livre" e da abolição da escravatura · era espôsa 

do cond; d'Eu e foi estimada 'pa" seu gen ~roso caráter. 
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455), ~~eaçava o trabalho e feria gravemente ·os . interésses 
dos agncultores; ainda havia no Brasil mais de 700 .000 
escravos, gue representavam o valor aproximativo âe qui
?h;ntos mll contos. A humanitária reforma produziu, pois, 
mumeros .de~contentes entre aqueles que representando a 
fortun_a publica, eram por isso mesmo os esteios da mo
.Qarqu~a conser_vadora, ~nstitu'ição , a custo tolerada pela po
pu_laçao das· Cidades e mal sofrida pelos exaltados e radi
Cais. que . estavam quasi todos, como era natural, · entre os 
aboi~cwmstas .. Muitos do~ agricultores passaram-se para o 
par~Id?. !epubilcano ou ficaram indiferentes ào'. ataque das 
mshtUiçoes . . . " 
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Datas- notáveis 
.1871 -Lei Rio Branco ou do Ventre Livre (28 de setembro). 
1884 - O Ceará e o Amazonas libertam seus escravos. 
1885 - Libertação dos sexágenarios. 
1888 - Lei Aurea (13 de maio). 

Sumário 
Tentativas abolicionistas; - Os primeiros tentames pela abolição. 

· Atitude do Imperador- O movimento abolicionista após a guerra 
do Paraguai. Rui Barbosa proclama a ilegalidade da escra· 
vidão. Os grandes pr,Ppagandistas da abolição. 

A lei Rio Branco. - Os partidos e a emancipação dos escravos. 
O projeto da lei Rio Branco. A discussão. · O esfôrço do 
visconde de Rio Branco. A promulgaÇão da lei do Ventre 
Livre. · 

Propaganda abolicionista. - A lei Rio Branco e o fim da escra
vidão. Os partidários da abolição total. A federação Abolicio
nista e a ·intensificação da propaganda. Os grandes chefes do 

· 'abolicionismo. A fuga de escravos. Os quilombos.' Atitude nobre 
dos jangadeiros cearenses. As províncias que não têm mais 
escravos. A libertação dos sexágenarios. 

A aboliÇão. - O exército e a perseguição dos escravÓs fugidos. 
A abqlição e a situação econômica dos lavradores. O ministerio 
João Alfredo. O projeto de lei da abolição e sua rápida dis
cussão. A promulgação. da Lei Aurea. Repercussão do de
creto de abolição. Os ,descontentes. Efeitos da: lei de 13 ·de 
maio na p~lítica. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

1) As grandes · etapas da abolição. 
2) O Visconde do Rio Branco. 
3) O Imperac(or e· a abolição. 
4) Efeitos da abolição. 

Léitura 

O Patriarca e a abolição. - José Bonifácio era partidário da 
abolição gradual da escravatura e reconhecia o valor do trabalho 
livre. Em 1823 enviou o grande brasileiro à . malograda Co~sti- ' 
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tuinte um projeto de lei em favor dos esêravos; com uma repre..: 
sentação que assim concluía: 

"Eia, pois, legisladores do vasto império do Brasil, basta de 
dormir. E' tempo de acordar do sono ' amortecido em que há sé
culos jazemos. Vós sabeis, senhores, que não pode haver in
dústria segura e verdadeira, nem agri~ltura florescente e grande 
com braços de escravos viciosos e boçais. Mostram a experiência 
e a razão que a riqueza só reina onde imperam a liberdade e a 
justiça, e não onde moram o cativeiro e a corrupção. Se o mal 
está feito, não o aumentemos, senhores, multiplicando cada vez 
mais o número de nossos inimigos ·domésticos, dêsses vis escra- ' 
vos, que nada têm que perder, antes tudo ·que esperar de alguma 
revolução, como .a de 'São Domingos. Ouví; pois . torno . a dizer, 
os gemidos da cara pátria, que .implora socorro e patrocínio: pe
lejemos denodadamente a favor da razão e da humanidade, e a 
favor de nossos próprios interêsses. Eml:iora contra nós uivem t: 
ronquem o egoismo e a · vil cobiça; sua perversa indignação, e 
seus desentoados gritos sejam para nós novos estímulos de triunfo, 
seguindo a estrada limpa da verdadeira Política que ·é filha da 
Razão e da Moral". 

. . . . . . . . . . "Generosos cidadãos do Brasil, que amaü; a vossa 
pátria, sabei que sem a abolição total do infame tráfico da escra
vatura africana, e sem a emancipação sucessiva dos atuais cativos 
nunca o Brasil firmará sua independência nacional, e segurará e 
defenderá sua liberal Constitu'içã9; nunca aperfeiçoará as raças 
existentes, e nunca formará, como imperiosamente o deve, um 
exército brioso e uma marírtha florescente. Sem liberdade indiv:i
dual não pode haver moralidade e justiça; e sem estas filhas do 
céu, não há, nem pode haver brio, fôrça e poder entre as nações". 
(Cf. J. Bonifácio de Andrada e Silva, "O Patriarca da Indepen-
dência", 307, Brasiliana, CLXVI). · 
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O progresso nacional no Império 

I) O progresso econômico: ·a agricultura, 
a indústria e o comércio 

, 'F~e de progresso. - Foi notável o progresso que 
o Brasil alcançou no segundo reinado. Após os últimos 
movimentos r_evolucion<'\rios, pacifi~ados pela ação patriótica 
de Caxias, sucedeu .larga era de paz, propícia ao desenvol
vimento econômico do país ( 1). "Ein nenhuma parte da . 
América, COfTl exceção dos Estados U nídos e do Canadá, a 
trajetória do progresso foi nem mais firme e nem mais 
rápida" (2). . · 

A população crescera, passando, em cê~ca ,de cincoenta 
anos, de cinco para quatorze milhões de habitantes; as ren
das nacionais elevaram-se de 16 para 164 mil contos de 
réis; e a situação financeira era próspera, alcançando o 
câmbio taxas superiores ao par. / · 

Agriçultura. - Apesar d~ rótina que, por muito 
tempo, dominou nossa yida rural (3), desenvolveu-se con-

.P 1 Não _há nà história da América do Sul mais continuado perlodo de 
traqu1h~ade, tao em desacOrdo com os exemplos da vizinhança, que J. B. Alber
d! cons1derava o nosso caso como o "milagre do Brasil". " ... Escrevera Agas.
s:z que na ~érica do ~ui só dois países se mantinham em ordem! a repú
t~) .do Bras1l e o imperio do Chile". (CI. Calmon, Hlst. da Civ. Brasileira 

(~) O Barão de Rio Branco apreciando a obra administrativa do segun
do remado em "Esquisse de l'Histoire du Bresil" (1889) . 

(3) ".· .. a rotin~,. ún!fa mestra de agr i c~tltura, que durante séculos re
g:u nossa_ v1da rural . . . Atravessamos os séculos fazendo as mesmas planta
çoes, aphcan_do os ._mesm.os processos,_ íncios ou esquecidos que, em tOrn o, 
tudo se mod1hcou, mclus1ve as necessidades a serem atendidas pelo fruto do 
trabalho". (C!. L. Amaral, Hlst. Geral da Agricultura Brasileira 1 219 
(Bra&lliana, 160) . ' ' ' 

H istória do B rasil 101 

sideràvelmente a agricultur;:t que constituiu a principal ri
queza da nação. 

A lavoura da cana, com a produção do açúcar, tinha 
sido o grande fator econômico da época colonial; no tempo 
do império, o principal elemento de riqueza foi o café. 

A lavou~a do café estendera-se do -Rio de Janeiro ao 
vale do Paraíba e se desenvolveu de modo extraordinário 
em São Paulo, e em menores proporções na Baía e em Minas, 
vindo a formar o maior empreendimento agrícola que o 
mundo vira. O volume da produção atingia já no fim da 
época imperial a mais de metade da de todo o globo. O 
café era assim o principal elemento da economia brasileira. 

Outras lavouras, -como a da cana de açúcar, do fumo 
e dos cereais, tiveram. regular desenvolvimento. A do algo
dão teve um grande aumento durante a guerra de secessão 
dos Estados . Unidos.; e, alguns anos depois, ainda .ocupava 
0 Brasil o terceiro lugar entre os . países exportadores ·da 
preciosa malvácea; mais tarde decresceU a produção. A 
borracha, cuja extràção ainda era de p~quena · importância 
logo após a independência, àtingiu, nos fins .da época im
perial a considerável volume ( 4). A produ_ção do cacau e 
do fumo teve grande aumento, parti<!ularmente na província 
da Bahia. Durante o segundo reinado registou-se ainda o 
desenvolvimento da colonização com ~ elementos europeus, 
que tivera seu primeiro impulso com a iniciativa do senador 
Vergueiro em São Paulo (5). 

(4) A produção de borracha, que era de 6.591 toneladas em 1870 ao 
preço médio de Cr. $ 1,33 por kgr . passou nos fins da época imperial a 16.000 
toneladas a Cr. $ 3,00 o quilo. Dez anos depois seri a de' mais do dObro a 7 e a 
Cr. $ 11,00 o kgr. As rendas do Amazonas, tão pouco povoado até 1877 que não 
iam além de cem contos de réis elevaram-se, em 1889, .graç(IS . à borra
cha, a 3 mil contos. "Manaus, a capital, escreve Calmon, seria cmco anos 
depois uma das mais alegres, florescentes e modernas cidades do Brasil, dota
da de todos os recursos do progresso, apesar de tão internada no coração do 
continente ... " "a cidade do mundo mais progressista na sua latitude equatorial 
e na situação geogrãfica, a mil milhas do mar; muitos de seus melhoramen
tos preceder'iam aos das boas cidades do sul; teria teatro que custou 400 mil 
libras, antes do Rio de Janeiro, um pOrto moderrro: . e linhas de navegação 
direta para a Europa". (C!. Hist. Civ . Brasileira, 256 e Hist. Social do Bra
sil, 11, 194). 

(5) Ao tempo de D. João VI deram-se as primeiras tentativas de colo
nização, com suíços; em Nova Friburgo e pouco mais duma centena de ale
mães que fundaram a coiOnia de São Leopoldo, no Rio Grande; outras pequenas 
experiências seguiram-se; a colonização desenvolveu-se, porém, com a Iniciativa 
do senador Vergueiro que fez vir para sua fazenda de lblcaba (São Paulo), em 
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Indústria e comércio. Pode-se dizer que a in-
dependência econômica do Brasil teve início com a denún
cia do tratado de comércio e navegação com a Inglaterra 
(6). A política proteciemista, então, iniciada, permitiu a 
criação da indústria pesada, de que foi vanguardeiro o es
P!rito empreendedor de Irineu Evangelista .de Sousa, o 
grande Mauá. Devem-se à sua iniciativa a primeira gran
de fundição do Brasil, várias fábricas, as oficinas e esta
leiros da Ponta de Areia, no Rio de Janeiro, donde saíram 
muitos navios para a marinha imp~rial durante a guerra do 
Paraguai (7). . ' 

O comércio cresceu bastante; fundaram-se numerosos 
bancos e sociedades anónimas para· fins comerciais e in
dustriais (8). A exportação aumehtou tendo desde 1860 su
perado sempre o valor da importação (9). 

1840, cêrca de 80 portugueses e mais tarde 423 alernftes, "dando · ao trabalha· 
dor parceria no. granjeio e frutos da fazenda". Reproduzindo seu tipo "foram, 
num decênio, criadas para mais de 50 colônias nas quais se localizavam acima 
de 60 mil Imigrantes. Eis a razão por que a provlncla de Sfto Paulo, ao ralar 
de 13 de maio, ~iferenternente das outras, estava aparelhada para resistir. à 
transforrnaçllo social que então se operou". (Cf. Djalrna Forjaz, O Senador Vtr
gueiro, I, 52). 

(6) Foi o gabinete de Àlves Branco, 2..• vis'conde de Caravelas, que Ini
ciou a nova política econômica do nals. Até então (1844) o comércio Inglês 
tinha urna situação privilegiada no Brasil: o tratado de 1827, feito logo após 
o reconhecimento de nossa independência, dava aos Ingleses o ilirelto de colo
car suas mercadorias no pais por urna tarifa nunca superior a 15% ad valo
rem, Isto é, pagavam direitos menores que outra qualquer nação· a renovação 
dêsse tratado era de todo inconveniente aos lnterêsses do Brasil. ' 

(7) A nascente Indústria declinou bastante, alguns anos depois com as 
tarifas do ministério Silva Ferr.az .(1860), oue com taxas baixas fa~oreceu a 
entrada de produtos estrangeiros; desde 1874, porém. as tarifas Rio Branco 
protegiam a producão do pais, e foram a base definitiva da nova polftlca 
nacl ll,nallsta. (V. Jobim, Hist. das. .Indústrias no Brasil, 18). 

(8) Só entr~ 1850 e 1865 fundaram-se 180 sociedades com o capital global 
de quasl 470 rn1l · contos. . 

(9) Em 1850 o 'Brasil Importou, em números redondos, 76 mil contos 
de mercadorias e exportou 67 mil: nos últimos anos do Império a lrnportaçllo 
era de 294 mil e a exportação atingia a 320 mil. 

Datas notáveis 

1844 - Termina o tempo do tratado de :comércio e navegação 
com a Inglaterra, que não é mais reformado. (Ministério 
Caravelas). 
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PARA EXERC!CIOS ESCRITOS: 

I) Os grandes recursos econômicos 'da época imperial. 
2) Efeitos da denúncia do tratado de comércio com a Ingla

terra. 

Leitura 

Mauá. - Ireneu Evangelista de Sousa, o futuro visconde de 
Mauá, nasceu no Rio Grande do Sul em 1813; aos ll anos era 
simples caixeiro duma loja de fazendas no Rio de Janeiro; e dai, 
passando a trabalhar numa casa· inglesa, da mesma cidade, veio a 
ser seu sócio gerente. Tal a origem modesta do grande homem de 
ação que, como escreveu Tristão de Ataíde, "desde a Maioridade 
até à República, acompanhando a realeza imperial com ·a sua _ rea
leza econômica, na ascensão e na decadência, pressentiu e tent.ou 
resolver · todos ou quasi todos os grandes .problemas econômicos 
brasileiros, os problemas essenciais do período moderno de nossa 
história, desde os interêsse$ do Rio Grande, que . representou na 
Çâmara, até a navegação do Amazonas. Foi um quad(o assom
broso c!e unificação nacibnal na cabeça de um só homem, o Caxias 
de nossa unidade econômica". 

O nome do granae brasileir.o esteve, todavia, a cair no olvido. 
Entretanto, como refere o escritor Alberto de Faria, "não era pos
s{vel viajar do extremo norte ao extremd sul do país sem encon
trar, em ·cada volta, uma obra de seu gênio construtor: - o Ama
zonas, êle o criara rompendo o deserto das águas, rasgando ma
res de florestas à civilização, com uma linha de navegação de 

· .3.200 milhas que assombrou, em 1865, o sábio Agassiz e sua 
mulher, pela ordem, pela · disciplina, pelo asseio dos vapores, fa .. 
zendo-lhes lembrar o confõrto de seu Museu ' de ·Catnbrldge; o Rio 
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Grande do Sul, gloriosa terra de seu nascimento, êle o franqueara 
também à navegação transatlântica, inaugurando o camércio direto 
com a Europa, varando-lhe a barra, cortando-lhe as areias em 1847 
com os seus fortes rebocadores ; no centro do país, as primeiras 
linhas ·de caminho de ferro, as primeiras cinco estradas de trilhos; 
para os lados do 'norte, as duas .que das capitais de Pernambuco . 
e da Baía buscaram o São Francisco; para o lado do sul, as três 
que transpuseram a Se.rra do Mar, umas, como a de Petrópolis e 
a de Santos a Jundiaí, obras exclusivamente suas, a outra, tão sua 
como dos que por ela mais fizeram -a E. F. D. Pedro 11.· Por tôda 
a parte, os melhoramentos materiais, o progresso, o gás do Rio de 
Janeiro e de outras cidades, o Canal do Mangue, os cortumes mo
dernos, as fábricas de tecidos, a fundição e a construção naval em 
Niterói, os engenhos aperfeiçoados de açúcar, "as indústrias que 
podiam medrar sem grandes auxílios", os transportes urbanos.e ma
rítimos, a colonização estrangéira, a nossa civilização industrial 
enfim". (Cf. Mauá, obra dedicada pelo autor aos moços do Brasil 
"para que se eduquem na admiração ,de um grande homem, virtuoso 
na fortuna, heróico na adversidade", Brasiliana, XX, 15). 

. ,Não só no Brasil se exerceu a atividade benéfica de Mauá. Foi 
seu o primeiro banco . que existiu em Montevidéu; no Uruguai onde 
era grande estancieiro, organizou fábricas, introduziu o gás, fun
dou ch<1 rqueadas em quasi todos os departamentos, construiu ferro

'carrís, diques para reparação e fabrico de navios; e, na exposição 
de Londres (1862), não só era exibi dor do Brasil, mas também de 
indústrias urugu.aias. Quando a adversidade levou à ruína seu banco, 
Mauá, velho e doente, enfrentando tôdas as dificuldades, ainda 
conseguia pagar aos credores de sua casa mais de 90 % de seus 
créditos: e, no arrolamento dos bens da falência, chegou a en
tregar seus óculos de ouro e seu relógio de bolso. Rehabilitado 
judiçialmente, ainda de novo atirou-se ao trabalho, para recomeçar 
a vida, aos 65 anos ·de idade. 

{ 
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VI 

O progresso naci.onal no Império 
(Continuação) 

2) Qs meios de transporte e de comunicação 
3) Os grandes serviços urbanos . 

1 Transportes. - Até meados do século pas$ado não 
conhecia o Brasil outros meios de transporte para sua pro
dução além das tropas ou lotes de muares · ( 1), dos carros 
·de bois que percorriam as estradas más e deficientes, ou 
das barcas, canoas e "montarias", nos rios navegáv.eis e no 
litoral. O escoamento çlas safras do interior- para os cen.:. 
tros de exportação era moroso e difícil. ' . · · 

Havia já, desde a r,egência, projetos de vias-férreas 
ligando o litoral ao interior, porém, nada se realizava. 

Vias·férréas. - · A ,Mauá coube a glória da inicia
tiva "da primeira estrada de ferro: por seus próprios recur
sos o grande brasileiro lançou os primeiros quilômetros de 
trilhos, entre o Pôrto da Estrêla e a Raiz da Serra, de 
P~trópolis; e, a 30 de abril de 1854, pela primeira vez sil
vou a locomotiva em t_erras da _ América do Sul (2). 

(1) O dono' da tropa, o tro.pelro "era um mensageiro da civilização" .•. 
"Nesse .tempo, em que raiO!i_ jornais circulavam, sem assinantes no· Interior, 
as linhas pqstais eram escassas, quando não inexistentes;· a tradição oral do 
interior· valia como meio quasi único de contacto com os acontecimentos do 
litoral e do estrangeiro". "Por êsses tempos não havia bancos, nem meios d• 
remessa de dinheiro senão por "positivos", "próprios", portadores ou mensa
geiros especiaiS. Ainda era o tropeiro, conhecido e abonado, o Intermediário 
normal para tais operações". "Não há como escurecer ou minguar a valia 
de sua missão progressista. Foram pioneiros de cfvffização social e de pr<'
gresso econômico". (Cf. Calógeras, Res Nostra, 584, "Brasflfana", 74). 

(2) "Mauã, Cristiano Otonf, Joaquim Teixeira Leite, Mariano Procópio 
Fer.reira. Laje, são os gigantes da Idéia ferro e rodoviária: arrastam no seu en
tUSiasmo e na sua audãcia os governos, ajudados pelo Imperador, que lhes dá 
ganho de causa". ':A estrada de Mauá rtada devia ao govêrno, ·de vez que a 
fizera com os próprios recursos, e 2. 200 contos subscritos por amigos pe~
soafs" (A. Faria, ~'Mauá", 165). 
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Pouco tempo depois o govêrno do império animou com 
. a garantia de juros outras. emprêsas, contratando-se a cons

trução dos primeiros trechos da D. Pedro Il (atual E. F. 
Central) e várias outras (3). . 

Quando terminou a ..era imperial havia no Brasil mats 
de rove mil quilômetros de via-férreas em tráfego. 

Estradas. - Logo após a inauguração da estrada 
de Mauá· era construída, por iniciativa de Mariano Procó
pio, a magnífica rodovia "União e Indústria" ( 4), . que 
transpunha a serrania, ligando Juiz de Fora e Petrópolts à 
Raiz da Serra. · 

Outras estradas macadamizadas construíram-se a se• 
guir, na Baía, no Paraná (5), porém em pequeno número, 
insuficientes para a solução do grave problema dos trans
portes. 

~avegação fl"vial. - A navegação fluvial a v~por 
foi iniciada no · Amazonas por Mau-á, sendo o grande_ n~ e 
alguns de seus maiores afluentes abertos à navegaçao In

ternacional em 1866. 
Havia, em 1889, serviço regular de p~quenos vapores 

nalguns trechos dos rios Paraná, São Franctsco e, de menor 
importânc.ia, noutros. 

Comunicações. - O telégrafo elétrico substituíu em 
1852 os aparelhos de sistema ótico, e logo se estendeu a 

(3) A estrada D Pedro 11 inaugurou em 1858 seus primeiros 48 quiH\me
ros· no mesmo ano· se abriram ao .tráfego os primeiros tre~e Kmts. de es
rad~ da capital baiana . a Ala!(oinhas; ainda nesse ano se mlclava a cons
·ução da primeira via férrea pernambucana, no trecho de Recife a Una; em 

ul60 começavam os trabalhos da estrada de Santos -e Jundlal, com seus Pl!l
nos inclinados, inaugurada em 1887; em 1877 a Ped~o 11 chegava a Sao 
Paulo, e em 1882 começava a ser construída a mara,v1lhosa- estrada de. Pa
ranaguá a Curitiba, vencendo a serra sem cremathe~ras nem planos meU
nados, obra admirável . de engenheiros nacionais. 

(4) A "União e Indústria" foi a primeira estrada de rodagem do imp!
rto e, a seu tempo, uma das melhores do mundo, per.~ltlndo percorror de 
carro, a 16 kmts. por hnra, a distância que antes só d1hcl1mente se vencia, 
a cavalo, pelos duros caminhos da serra. 

(5) Dentre outras estradas macadamizadas notam-se a da Graciosa, entre 
o pOrto de Antonina e Curitiba atr<)vés da serra do Mar e a de Santo .~ma
ro à Feira de Santana e A lagÔínhas , na Bllla. Outra notável estrada foi a 
de São João Marcos a Mangarltlba, no Rio, tOda calçada, que custou mil con
tos em o.uro (V. Calmon, op. clt.). • 
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tôdas as províncias ·{6). O telégátfo submarino estabele
ceu-se mais tarde, por iniciativa ainda de Mauá. 

As comunicações postais já existiam entre várias cida
des nos fins da época colonial, mas o serviço , de regular 
distribuição da correspondência, na côrte e nas principais 
cidades só se estabeleceu no início do segundo reinado (7); 
pouco depois for introduzido o uso do sêlo postal. 

Viação urbana. - Em meados do século passado 
já havia na capital do país transportes coletivos, sendo 
vários bairros ligados por serviços de ónibus, também cha
mados "gôndolas", pesados veículos tirados por uma ou 
mais parelhas de muares. Noutras .cidades, porém, usavam
se a êsse-tempo, seges, berlindas e mesmo cadeirinhas (8). 
Ainda durava a guerra do Paraguai quando começaram a 
trafegar . veículos de ·tração animal sôbre trilhos_ de ferro, 
os primeiros bondes (9), melhoramento que logo foi ado
tado nalgumas capitais e cidades · de maior movimento. 

Iluminação. ,- Por muito tempo se fez a iluminação 
pública com lampiões de azeite de peixe. A iniciativa de 

(6) O telégrafo elétrico comêçou por lnlclatlva de Eusébio de Queiroz que 
desejava utlllzá-lo para, como melo de comunicação rápida, entre pontos do 
litoral, melhor reprimir o tráfe!(o de escravos, que acabava de extinguir. Depois 
duma primeira linha entre o pOsto semafórico do morro do Caste)o e o quartel 
ela policia dos Barbonos, estendida pelo prol. Paula Cândido (1852), Guilherme 
f'apanema instalou as primeiras linhas telegráficas do pais, que depois se 
desenvolveram ràpldamente, pelas necessidades da guerra com o Paraguai. (C!. 
Calmon, op clt., 217). Em tl'l89 havia no Brasil 10.775 Kmts. de linhas te• 
legráffcas. 

(7) Em 1840 foi usado na Inglaterra o primeiro sêlo postal, criação de 
Rowland Hull (ou ]ames Chalmers), no Brasil, em agOsto de · 1843 começou o 
uso dos famosos "olhos de boi", selos de 30, 60 e 90 réis. O serviço de cor
retos já, viera dos fins da época colonial ; em 1817 criou-se o correio entre 
S. Páulo e R!o Grande do Sul; mas só em 1841 se estabeleceu na cOrte e 
nas principais cidades o serviço de distribuição · regular de correspondência. (Ver 
Max Fleluss, op. clt., 204). 

(8) Refere Calmon que em 1859, visitando a Bala, D. Pedro 11, para nllo 
usar transporte feito a braço escravo, não se utl1lzou da cadeirinha c.ujo uso 
era ainda geral, preferindo subir a cavalo as ladeiras. ' 

(9) A êste tempo, 1868, o ministério J, ]. Rodrigues TOrres (vise. de 
ltaboraf) lançava um ·empréstimo interno de 30 mil contos , recebendo seus 
subscritores tltulos ou obrigações a que se deu o nome inglês de bonds: o 
povo este!ldeu tal nome aos velculos que entã'o começavam a trafe!(ar. Dez 
anos depois dava-se um incidente com os qond~: o ministério S)nlmbú de
cretava um imposto de 20 réis sObre cada p_-ss~tgem á~sses veículos; o povo 
revoltou-se contra a medida, dando-se s los e sangrentos tumultos, o .que 
obrigou o govêrno a abolir a malsinada aJCa; foi a famosa revolta do "Im-
posto do vintém'~. J 
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Mattá dotou o Rio de Janeiro, em 1854, com o serviço de 
iluminação a· gás. O novo sistema propagou-se logo a 
outras poucas cidades; no fim da época imperial era comum 
o uso de lampiões à querosene na iluminação pública e, nal
guns lugares, o de combustores de nafta, que não se acen
diam, por ~conomia, quando havia luar. 

Outros serVIfOS. - Somente cêrca de vinte anos 
depois do comêço do segundo reinado foi a capital brasi
leira dotada duma rêde de esgotos; não havia antes, tam
bém, canalização de água em domicílio: o povo abastecia-se 
nos aquedutos, chafarizes .e fontes. pública~ ou nos P?ços. de 
residências particulares ~ cqácaras. Nas ctdades do mtenor, 
por longo tempo, o suprimento de água à população era 
feito por chafarizes. 

Datas notáveis 
1852 - Início do telégrafo elétrico. 
1854 - Inaugura-se a primeira via-férrea do Brasil. 
1866 - Abertura do Amazonas à navegação internacional. 

Sumário 
Transportes. Os antigos meios de transporte. Dificuldades para 

a exportação. . Os primeiros projetos de viação férrea. 
Vias-férreas. - Mauá e a primeira estrada de ferro brasileira. Cons

trução doutras. vias-férreas. 
Estradas.- A estrada "União e Indústria". Propagação do sistema 

Mac Adam. Insuficiência das estradas. 
Navegação fluvial. - Os primeiros vapores fluviais. A abertura 

do Amazonas. Navegação noutros rios. 
Comunicações. - O telégrafo ótico. Inauguração da telegrafia 

elétrica. Mauá e o· primeiro telégrafo submarino. O serviço 
postal. Os primeiros selos. 

Viação urbana. - Os primeiros veículos para transporte coletivo. 
Estabelecimento dos bondes. Sua propagação. 

Outros serviços. - Os melhoramentos introduzidos na capital do 
país no segundo reinadp. O abastecimento de água nas cidades 
do interior. 
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Iluminação. - A primitiva iluminação do Rio de janeiro. Mauá 
e a iluminação a gás. A iluminação pública nas cidades do in
terior. 

PARA EXERCI CIOS ESCRITOS: 

1) As vias de comunicação no tempo do império. 
2) Os melhoran:zentos urbanos no segundo reinado. 

Leitura 

As ~stradas de ferro. - . As estradas de ferro remodelam, ca
raterizam, transformam completamente a fisionomia econômica do 
impéno ;. elas criam regiôes prósperas onde havia{) deserto; lt:vam 
no seu traçado os lineamentos das cidades futuras; fertilizam, po
voam. São braços de aço que estreitam o pais, aproximando-lhe os . 
centros vitais, modificando os hábitos sertanejos, despertando po-· 
pulaçôes adormecidas nos . seus defesos interiores, valorizando-lhes 
as terras e os produtos, numa animação universal. 

A colonização entra com os trilhos de ferro; a ·carga, que Ber-
. nardo de Vasconcelos pensava que não desse frete para mais de 

dois dias em cada mês, - sobeja nas estações; as l;:tvouras segt1em 
a penetração ferroviária e, em alguns anos, Minas, São Paulo, Pa
raná, o Rio Grande do Sul, províncias rhais beneficiadas pelo me
l~oramento em virtude das suas condições geográficas especiafs, se 
tmham renovado por completo. (Calmon, Hist. Civ. Brasileira, 247). 

.• 



VI 

O progresso nacional no Império 
(Continuação) 

4) As ciências, as letras e as artes 

Desenvolvimento cultural. - Pouco se fez, no 
tempo do império, pela instrução pública, apesar ·_do in
terêsse que o imperador demonstrava pelas _questo~s , ~o 

. ensino ( 1). Desfie o "Ato Adicional" o ens~no pnma:w 
· passara às províncias que, . em ~era!, pouco cui?ayam dei~~ 
Para servir à população dissem1nada pelo yashssim? te!r~ 
tório nacional, não havia, ao findar-se o regime monarqUico, 
mais de 7. 500 escolas. A porcentagem de analfabetos, em 
conseqüência, era fortíssima (2). . 
· O ensino sec~ndário passara também às província~, 

tendo mÚitas de.Ias eriqào em suas capitais lice~s, aos quats 
se anexaram aulas de humanidades que funciOnavam por 
cónta' do govêrno; entretanto, na maio:ia dos ~asos, o ~n
sino fazia-se principalmente nos colégws particulares, que 

(I) " Costumava assistir a todos os concursos, exa.mes. e provas ent[; 
candida~os ·; "cad~,ira,~ de escolas científi~;i~sm~~~~li~~zer~;~~n:adno~is~ra~i~~~~es 
presenc1ar a11las . ·.por todos os . , "El p óprio era um c1en
e cientistas, tanto nacionais como estra?gelros... t e referisse à e,iência e 
tista, mais do que um Simples . amador' ~~~o quan o se r Fotma ão Hlstó
à educação o interessava no maiS alto grau . (~f. Ca~ó~era~'uitas vlzes disse 
rica do Brasil, 357) . Refere-se mesmo que o lm!Jera oportante da sociedade. 
que considerava a missão de ensmar como a ma1s 1m . 

(2) Em 1844 havia no Rio apenas 16 escolas públicas e 34 cosl~g~~ r:~2 
ticulares: err. 1869 contava-se no país uma escola para 541 cnança • 
tOdas as escola-s públicas do império eram 6.350. . d' 

1 · As escolas eram regidas por professores ldeigos, 1áes~?,lhld~s p~~~i~~ ees~~~; • curso chamados em São Paulo, "professores , e pa Cl . 
1 normát do Rio de Janei ro só se inaug_?rou em 1880, abnpdo-se ta"lbér (0g~~na;~ muito poucas nas proví ncias. Em Sao Paulo, como re ere o. pro · · áu. d 

R d · ' "Um Retrospecto" já em 1821 Martlm Franc1sco, secret no . o 
in~ei/g~,esm~:::rava a lfecessidade da .criação duma escfola normal/ e~s ~~~s ·a~~~~ 
se a primeira escola nofmal, masculin a, que apenas unc10nou a gu , 
tarde, em 1875, foi inaua;urada a nova escola normal. 
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preparavam os candidatos às faculdades. No Rio de ja
neiro, desde a regência, funcionava o Colégio Pedro 11. 

O ensino superior, relativamente mais bem cuidado, 
contribuía bastante para o desenvolvimento cultural (3). E, 
ainda em sua última "fala do trono" ( 1889), o Imperador 
pedia 'à assembléia. legislativa a criação dum ministério da 
·instrução pública, assim como a de escolas técnicas e de 
duas universidades, uma ao Norte, outra ao Sul do país, 
e de faculdades de · ciências e letras, "assentando tudo livre 
e firmemente . na instrução primária e secundária". 

As ciências. - Aléni dalgumas, faculdades para pro
fissões liberais (direito, medicina, engenharia, e outras), 
havia no império diversas instituições científicas e culturais, 
avultando dentre elas o .Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e o Museu Nacional. · . 

Várias missõçs científicas . estrângeiras vieram ao Bra~ 
si! durante o· império, particularmente com o fim de estu
dar nossa flora e fauna, destacando-se dentre outras as 
dos sábios Martius, autor da "Flora Brasiliensis", Walace e 
Bates e Agassiz ( 4). Dentre nossos patrícios que se de
dicaram ao estudo das ciêncjas naturais, em que já antes 
se haviam ilustrado Alexandre Rodrigues Fe'rreira, que ex
plorou o sertão do norte, e _frei J. Mariano da Concei_ção Ve
lo.so, autor da "Flora fJuminense", foram notáveis: Fran
cisco Freire Alemão, "o maior botânico que o Brasil pos
suíu"; frei Leandro do Sacramento, diretor do Jardim Botâ-

· (3) Em 1889 havia no Brasil duas faculdades de medicina e de cirur
gia, duas academias de direito, uma escola de minas, uma escola politécnica,. 
um!! naval, tr ês militares, uma normal, uma escola de belas artes, um conserva
tono ·de musica; o ensino profissional contava com um liceu de artes -e ofi
cios; havia ainda ," u.m instituto para meninos cegos (atual Benjamim. Cons
tant) e um para surdos-mudos. Algumas biblio'tecas, . museus e arquivos, 
"modesta, mas convenientemente dotados, ministravam auxílio intelectual aos 
estudiosos de tOda espécie e origem". 

(4) Devem ser lembradas, dentre outras. expedições cientificas ao Brasil, 
as de A. Saint-Hílaire, nos últimos anos ainda da época colonial, e por êle 
descritas em diversos livros; as de Spix e Martlus··, autor da magnifica "Flora 
.Brasiliensis" (1829) ; a de Castelnau que viajou pelo Araguaia, Arinos, Ama
zonas e Tocantins; a de R. Wallace e W. Bates, que recolheram no Amazonas 
e Rio Negro 14.713 espécies animais,.. na maioria insectos, dos quais cêrca de 
8.000 ainda desconhecidos; e a de Agassiz, em 1865, cujas interessantes obser
vações registou em seu livro "Viagem pelo Brasil". Igualmente interessa'nte 
é a 'descrição de · viaa;em dos naturalista& Maximiliano de Wled e Von den Steln. 
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Castro Alves (1847-1871) 
Antônio de CasÚo Alves, nascido na Bahia, jo1 um dos 
·maiores poetas do Brasil e dos ntuis. ilu~(res rrpresw
tantes do "condoreirismo··,- era •ardoroso ulw/itionista e 
consagrou 1111'itds de suas inflamadas poesias ti causa 

da rmcJncipaçáo âos rst:raros. 

nico, e frei Cusrodio Alves Serrão, mineralogista e botânico, 
dos primeiros diretores do Museu Nacional (5). 

Letras. - Dominou largamente a literatura nacional, 
após a . indepe~dência, a escola romântica (6), ·conservan-

(5) Foram também notáveis Ladislau Neto, ·que deu ao Museü Nacionai 
um periodo de grande fecundidade e brilho; J. M. _Caminhoá, autor. da me
lhor obra em vernáculo, a seu tempo, sObre botân1ca geral e médt~a; "e o 
sábio naturalista Barbosa Rodrigues autor de duas obras monumenlats Ser 
tum palmarum" e "Iconogra fia das' orquídeas do Brasi l". 

(6) O romantismo "deu eficiência a nosso na tivismo, _to:Mndo-nos "!a_;_, 
apaixonados da terra. Fez mais: dêu-nos o am_or_ à gente pnmtttva do Brastl , 
escreve Alrâni,o Peixoto. (Hist. da Llt. 8rasrle~ra, 156). 

>· 
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Gonçalves Dias (1823-1864) 
Antônio Gonçalves Dias foi o maior dos iirlços br-asi
leiros (Primeiros, Segundos e "Ultimas Cantos", "Os 
Timblras"); nasceu no Maranhão e morreu no naufrá
zio do navio em que regressava da Europa à terra natal. 
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do-se, porém, entre muitos escritores, a maneira clássica, 
efeito da influência dos literatos portugueses. Foi também 
grande, todavia, o influxo dos autores franceses e, em grau 
menor, o de ingleses, italianos e espanhóis. O sentimento 
nacional manifestou-se mais vivamente nos meados do 
século XIX com o indianismo idealista de que foram má
ximos representantes, na poesia Antônio Gonçalves Dias, 
considerado o maior lírico brasileiro e, na prosa, José de 
Alencar. 

A produção literária no império foi notável, não só
mente pela quantidade, como pelo real valor dos autores. 
Destacaram-se, na poesia, Gonçalves Dias, já referido 
("Os Timbiras", "Primeiros Cantos"), Gonçalves de Maga-
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Machado de Assiz ~ 
Joaquim· Maria Machado de Assiz foi chamado "a mais 
alta expressão de nosso gênio llterdrio", e deixou nume

rosas obras de primoroso estilo (1839-1908). 

lhães ("Suspiros poéticos", "Confederação dos Tamoios"), 
Laurindo Rebelo, Junqueira Freire, Álvares de Azevedo, 
Casimira de Abreu ("As Primaveras"), Castro Alves (7) 
("Espumas flutuantes") e Fagundes Varela ("O Evangelho 
nas Selvas"); na prosa distinguiram-se: Joaquim Manuel de 
Macedo um dos iniciadores do romance nacional ("More
ninha", ' .. o Moço Louro"), José de Alencar ("Iracema", "~ 
Guarani"), Franklin Távora ("O Matuto"), Bernardo Gut-

(7) Castro Alves, por muitos. Julgado o no.sso maior épic.o, consagrou seu 
arroubado lirismo à causa da abolição .(Voze.r d Africa, O Nav1o Negrtiro); aos 
treze anos, como refere Calmon, já o "poeta dos escravos", declamava: 

" .•. A h, não pode ser escravo 
Quem nasceu no solo bravo 
Da brasileira nação". 

O grande poeta faleceu precocemente quando apenas contava 24 anos de 
Idade. 
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marães ("Escrava Isaura"), Escragnole Taunay ("Inocen
cia", "Retirada de Laguna"), Manuel Antônio de Almeida 
("Memórias dum Sargento de Milícias") e o grande Ma
chado de Assiz, cuja obra se continuou após a queda da 
monarquia. 

V árias oradores ilustraram também essa época, salien
tando-se, dentre outros, frei Francisco Mont'Alverne, José 
Bonifácio (O Moço), de A. de Macedo Costa, Joaquim Nabu
co e Vise. do Rio Branco; foram ainda notáveis os críticos 
Silvio R o mero e José Veríssimo; os historiadores Francisco 
A. de Varnhagem (Visconde de Pôrto Seguro), João Fran
cisco Lisboa e Pereira da Silva; distinguiram-se igualmente 
os juristas Teixeira de Freitas, e conselheiros Ribas e 
Lafayette . 

. Artes. - Por iniciativa de D. João VI veio ao Brasil 
uma missão artística francesa que teve grande influência 
na formação dos artistas nacionais. 

Vários foram os pintores de grande mérito do tempo 
do império (8): Pedrô América, de precoce revelação ar
tística, autor da grande tela "O Grito do Ipiranga", Almeida 
Junior ("Partida da Monção" e "Caipira negaceando"), 
Vitor Meireles ("A Segunda Missa no Brasil"), o grande 
paisagista Antônio Parreiras, e outros. 

Na música distinguiu-se brilhantemente Antônio Carlos 
Gomes, o imortal autor do "Guaraní", "Fosca", "Schiavo" 
e "Salvador Rosa". 

Datas notáveis 
1827 - Fundação dos cursos jurídicos de São Paulo e Olinda. 
1832 - Instituição das faculdades de medicina e cirurgia do Rio de 

janeiro e Bahia. 
1837 - Fundação do côlégio Pedro 11. 
1838 - Fundação do Instituto Histórico e criação do Arquivo Pú-

blico. • --
Amé (~) V ~rdadelro Mecenas, D. Pedro 11 protegia a artistas, como Pedro 
e nco, V1tor Me1reles e Carlos Gomes, que a éle deveriam todo o estimulo 

amparo para seu aperfeiçoamento e estudo nos meios artlatlcoa da Europa, 
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1854 - Varnhagen publica sua "História Geral do Brasil". 
1857 - Alencar publica o "Guarani". 
1870 - "O Guarani", de Carlos Gomes, no "Scala", de Milão. 
1871 - "Espumas Flutuantes", de Castro Alves e "Retirada de La

guna", do Visconde de Taunay. 

Sumário 
Desenvolvimento cultural. - O ensino no tempo do império. Dé

ficiência da instrução primária. O ensino secundário. Interêsse 
do Imperador pelo ensino superior. 

A ciência. - Instituições científicas. - Missões estrangeiras de 
estudos. Cultores brasileiros das ciências naturais. 

As letras. - Dese~volvímento da literatura; a escola romântica 
longamente dominante; influência dos ~utores francese~; o ?n
dianismo; os grandes poetas e romanctstas da época tmpenal. 

Artes. - A missão artística de D. João VI; sua influência na for
mação dos artistas nacionais; D. Pedro 11 e a proteção às artes; 
os grandes artistas do império. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

1) Desenvolvimento cultural do Brasil no império. 
2) O ensino no segundC' reinado. 

VII 

O advento da República 

1 ) A propaganda republicana 

Pródromos históricos. - Era o Brasil a única ex
ceção entre as repúblicas em que se dividia o território da 
América; o ideal democrático, entretanto, existira em nossa 
terra desde mesmo os tempos coloniais: comprovam-no a 
tentativa de Bernardo Vieira de Melo em 1710, a- revolta de 
Filipe dos Santos em 1720; a Inconfidência Mineira, em 
1792; qepois, a revolução pernambucana de 1817 e, já sob 
o ·império, entre outras, a Confederação do Equador (1824) 
e a República de -Piratiní (1836). Depois da pacificação 
dos Farrapos pa~ecia extinguir-se a idéia republicana, que 
em 1870 reapareceu, pela primeira vez parª organizar-se 
não mais com o caráter regional das anteriores manifesta
ções, mas como um ide;tl para todo o país. 

Favoreciam o surto democrático a agitação política 
proveniente da intempestiva derrubada do gabinete Iib.eral 
de Zacarias em 1868 (ver lição III, 2), e a corrente, cada 
vez mais forte, em favor da federação. 

Um govêrno profundamente centraliza dor não era, de 
fato; o mais conveniente ao Bra.sil: a imensidade do terri
tório, a dificuldade 'de comunicações entre as províncias e 
capital, os antigos hábitos de autonomia aconselhavam a 
f~deração como o regime mais adequado ao país. Partidá
nos da· descentralização apareceram desde os primeiros 
t:mpos do Império; e por ela se declaravam os progres
Sistas ( 1) em 1862. Havia políticos, como Joaquim Nabuco, 
que achavam poder ser feita a federação dentr-o do regime 

(I) Os "progressistas" eram uma das correntes em que se ~lram os 
liberais ao tempo da "Liga" (1862). 

I 
jl 

I 
li 
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O. Pedro IL(1825-1891) 
D. Pedro 11, imperador do Brasil, . governou o pais durante 49 anos; 
era um soberano de vasta cultura e de grandes virtudes, reto, 
generoso, tolerante, e de escrupulosa probidade; exilado após a pro-

clamação da república, faleceu em Paris em 1891. 

monárquico (2); outros, porém, não pensavam assim: a 
centralização de tal forma estava fundida com o império, 
que destruí-Ia era derrubá-lo; julgavam porisso impossível 
a federação sem república. 

A propaganda. - Em 1870, Quintino Bocaiúva, 
recem-vindo dos Estados Unidos, Saldanha Marinho. e Sal-

(2) Joaquim Nabuco foi, no Parlamento, o vigoroso defensor da Idéia 
da federação. No livro e na imprensa coube a Tavares Bastos a primazia da 
campanha contra a centralização, regime que, escreveu êle com propriedade, 
repetindo Lamennais, fizera o Brasil enfermo "duma não menos arriscada do 
que monstruosa apoplexia no centro e anemia nas extremidades". (A Pro
vincla, 23). 
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vador de Mendonça fundaram no Rio o primeiro Clube Re
publicano e o jornal "A República", que publicou o mani
festo republicano (3). Pouco depois constituía-se o Par
tido Republicano Paulista, e reünia-se, em Itu ( 1873), a 
memorável "Convenção", que assinalou o desenvolvimento 
da propaganda. 

Fundaram-se pelas províncias jornais e clubes repu
blicanos, mais numerosos no sul que no norte do país ( 4) ; 
pela imprensa ou em conferências públicas propagavam as 
idéias democráticas Silva Jardim, Quintino Bocaiúva, Cam- • 
pos Sales, Lopes Trovão, José do Patrocínio e, nos últimos 
meses do império, Rui Barbosa com seus formidáveis ar
tigos no "Diário de Notícias". 

A propaganda, todavia, não alcançava empolgar a 
opinião pública, como o fizera a campanha abolicionista; 
e, muito embora conseguissem os republicanos enviar à 
assembléia, em 1885, três deputados (5), a simpatia e 
prestígio do velho imperador autorizavam a crer na manu
tenção do regime, ao menos enquanto vivesse o grande 

(3) O manifesto de 3 de dezembro de 1870 era assinado, entre outros, por 
Saldanha Marinho, Quintino Bocaiúva, Salvador de Mendonça, Aristides Lobo, 
Rangei Pestana, Miranda Azevedo e Cristiano Otoni. O manifesto nada pro
metia sObre o problema da abolição. " ..• o mais curioso a notar-se no ma
nifesto de 70, escreve José M. Belo, é o despertar do que jã hoje podemos 
chamar, sem ênfase, de conciência americana. Se a derrocada de Napoleão 
1!1 é um exemplo que os republicanos brasileiros não esquecem a critica ao 
Império, o que mais lhe fere o sentimento é o exotismo da monarquia na co
munhão republicana da América". "Somos da América e queremos ser ameri
canos. A nossa forma de govêrno é, em sua essência e em sua prãtica, an
tinômica e hostil ao direito e aos interêsses · dos estados americanos. A per
manência desta forma tem de ser forçosamente, além de origem de opres5 'o 
no interior, a fonte perpétua de hostilidade e de guerra com os póvos que 
nos rodeiam'". (Cf. História da República, 26). 

(4) A Imprensa republicana contava 54 jornais, 21 dos quais em São 
Paulo e li •em cada uma das provlncias de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do. S!ll ou. 27 % nas provinclas do Norte e 73 % nas do Sul. "Vê-se, escreve 
Oliveira VIana, que no ponto de vista de propaganda Impressa o movimento 
republicano concentrou-se principalmente na região meridional do pais e ain
da assim, em quatro provincias apenas. O Norte, quasl todo, parecia um 
S
tanto surdo à palavra animadora dos !salas republicanos: ecoava o grito do 

ui, com dificuldade e lentõdão. Pernambuco e Ba hia , por exemplo os dois 
grandes centros universitários do Norte, tão vibrantes sob a ação 'do Ideal 
ab.oli<;ionis!a, não tinham, a 15 de novembro, quasl que Imprensa republicana! 
/
trcs, JOrnal~ naquele e nesta apenas um, como Mato Grosso ... " (O ocaso do mp.rlo, 113). · 

Os clubes republican?s eram 56 em Minas, 48 em São Paulo, 32 no Rio 
grande do Sul, 30 no R10 de Janeiro, 16 na capital do Jmp~rlo, 15 em Santa 
d

a ta
5
rma e 40 nas outras províncias ou 11% na região do Norte e 89% na o ui, 
(!>) Eras êles os drs. Manuel Ferraz de Campos Sales e Prudente Jos~ de Morais Barros, por São Paulo, e Alvaro Botelho, por Minas. 
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soberano. Havia certa repulsa por um terceiro reinado de 
que viria a participar, como espôso da Princesa Isabel, um 
estrangeiro, o Conde d'Eu, embora devotado amigo do 
Brasil (6). 

Dois fatos, porém, apressaram o advento da repú
blica: um, o desgôsto de inúmeros senhores de escravos 
prejudicados com a abolição sem indenização, e que levara 
o conselheiro Cotegipe a profetizar "Depois da abolição, a 
república"; outro, mais decisivo, a "Questão Militar". Mas 
a êsses se junta mais um motivo da queda da monarquia: 
a questão religiosa, a qual fez o trono perder o apôio que, 
desde os primeiros tempos do império, lhe viera do clero 
nacional (7). · 

Datas notáveis 
1870 - Manifesto republicano. 
1873 - Convenção de Itu. 
1874 - Questão religiosa. 

Sumário 
Pródromos históricos. - Antiguidade do ideal democrático no Brasil. 

Fatos que favoreceram o surto democrático. A federação e os 
partidos políticos. 

A propaganda. - O manifesto de 1870. Os clubes republicanos. 
Convenção de !tu. A imprensa e os propagandistas. O terceiro 
reinado. Corno se apressou o advento da república. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

1) · O ideal republicano no Brasil. 
2) A idéia da federação. 
3) A propaganda republicana. 

(6) "Uma rropagandá persistente, oculta e sutil conseguira apresentar 
a Princesa lmrerial e seu espOso sob o aspecto falso duma luz mentirosa; exa
gerando as feições . mentais e morais da· nobre senhora, diziam-na mero Ins
trumento da vontade do clero; caluniando o Conde d'Eu, apontavam-no como 
sórdido avarento , afastado de nuanto interessava o Brasil. E a verdade era 
que a Princesa ostentavll um dos mais nobres exemplares de dignidade huma
na, de esplrito de caridade e de ânimo cristão: perfeitamente cOncla de seus 
deveres, e finalmente decidida a cumpri-los . E o Princlpe era um soldado 
de corpo e alma, capaz. altrulsta, afeiçoado a seus camaradas, sempre pronto 
a servir a todos, gastando iudo quanto possula para auxiliar e suavizar os 
sofrimentos do~ que lhe ficavam em derredor: surdo , entretanto, e com for
tíssimo sotaque ao falar brasileiro. embora conhecesse a llngua como poucos , 
tais falhas lfle Impediam tomar parte na convers'a geral e o mantinham Isolado. 
Dessa forma. distante do convlvlo comum, permaneceu até o fim o tranc~s. 
(C!. CalóJ(eras, op. clt., 348) . 

(7) Ver lição 111. 3. 

VII 

O advento da República 
(Continuação) 

2) A questão militar 

A 4uestão militar. - Radicara-se entre os mili
tares, depois da campanha do Paraguai, a crença de que 
os dirigentes do império não os viam com simpatia, e de 
que o Imperadôr não se preocupava com os problemas 
militares ( 1), particularmente com o exército (2). As es
colas profissionais militares deixavam o caráter que lhes 
era próprio: toruavam-se cursos de ensino científico e cen
tros de propaganda das doutrinas positivistas, desafeiçoan
do do regime monárquico a juventude militar. Destaca
vam-se particularmente nessa atitude os alunos do presti
gioso profe$SOr e ardente republicano que era Benjamim 
Constant. E a tal ponto chegou a situação, que os fiéis do 
trono se encontravam quasi somente entre os velhos chefes, 
de major. para cima, "pelo espírito de disciplina, estima e . 
gratidão pelo Imperador" (3). 

(I) Dizia-se que o Imperador tinha certa •preferênclà pela marinha: o 
Império conservava-se como a quinta ou sexta potência naval do mundo. 

(2) Entretanto, durante a guerra do Paraguai, dedicou-lhe todo seu 
esfOrço. "D. Pedro 11 foi, nesta fase, para honra do seu nome e das suas al
tas funções, o mais sincero, o mais zeloso dos civis na defesa dos lnterêsses 
dos que se batiam pela pátria nos pântanos paraguaios. Sofreu como nenhum 
odutro brasileiro, as Inquietações patrióticas pela sorte da guerra. No têrmo 

esta, ainda não tendo chegado aos 45 anos, é um velho, de cabelos e barbas 
brancas e a alma para sempre combalida". (Cf. José M. Belo, op. clt., 32). 

(3) "Existia no Brasil, escreve Eduardo Prado um exército esquecido 
mal organizado, mal Instruído e mal pago; um exército onde havia um oficiai 
~ara treze soldados" . "Não temos exército e sua disciplina é péssima dizia 

13
elotas em 1886. E citava então esta prova decisiva: em 1884, num efeÚvo de 
.5()0 homens, houve 7.525 prls!!es". (Cf. O. Vlaaa, op. clt., 145). 
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Em tais condições, verificaram-se, entre o govêrno ci
vil e os militares ( 4), estremecimentos e incidentes, dois 
dos quais assumiram depois grave caráter. 

Tinha o govêrno proibido que os oficiais do exército 
discutissem pela imprensa, sem que para isso tivessem per
missão do ministro da guerra; mas, em 1886, o coronel 
Cunha Matos, julgando-se ofendido por um deputado, in
fringiu aquela proibição, sendo por isso repreendido e pre
so; pouco tempo antes um caso análogo se verificara, pelo 

,qual igualmente foi disciplinarmente punido o ten. cel. Sena 
Madureira, diretor da escola de tiro de Campo Grande. Os 
dois casos (5) provocaram grande agitação entre os mili
tares. No senado, o visconde de Pelotas declarava que "os 
oficiais do exército deviam ver no que acabava de sofrer o 
seu camarada, uma ofensa a todos êles feita". No Rio 
Grandé do Sul os oficiais protestavam, com a aprovação de 
Deodoro, comandante das armas, que foi chamado para o 
Rio. A agitação continuou ainda, conseguindo os militares' _ 
que fôsse revogada a proibição de manifestarem pela im
prensa suas opiniões; queriam também o cancelamento das 
censuras impostas a seus colegas; Deodoro, que represen
tava quasi tôdas as guarnições do país, embalde escreveu 
ao Imperador pedindo justiça; mas por fim, após a publica
ção de enérgico manifesto à nação, assinado por Deodoro 

(4) Os estac!tstas do Império, entanto, procuravam, por vêzes, a co
laboração e auxílio das grandes figuras do exército. Não se vedavam as fun
çl!es polfllcas aos militares. Os liberais tiveram · entre seus conselheiros · o 
bravo Osório, senador do lm~ério; e os conservadores, o. grande Caxias: mais 
tarde era senador liberal o general Câmara, visconde de Pelotas, pretendendo 
os conservadores ter como continuador de Caxias, no senado, o prestigioso 
Deodoro. 

(5) O ten. cel. Sena Madurelra, em 1884, combatera pela Imprensa um 
projeto de lei em discussão no congresso, provocando o CRSO grande agltaçfto, 
pela solidariedade de diversos corros, professores e alunos das escolas mili
tares; e o projeto caiu. Uma outra questão tivera o mesmo oficial com o 
ajudante general do exército, visconde da Gãvea. sendo por isso repreendido 
e dispensado da escola de tiro que comandava. Era ministro da guerrra Fran
co de Sá. 

O coronel Cunha Matos, discutindo com o deputado S!mplfc!o de Rezende, 
que o ofendera, veio afirmar ter sido culpado da dl5cns5lio o ministro da 
guerra, Alfredo Chaves, que, dizia, errara num despacho; foi por Isso re
preendido e preso disciplinarmente por 48 horas. 

, 

História do Brasil 

Visconde de Ouro Preto 
(1837-.1912) 

Afonso Celso de Asslz Figueiredo, vis-conde de Ouro Preto, 
· foi grande estadista e jurisconsulto; presidiu o último 

ministério do Império. 
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e Pelotas, o govêrno recuou e mandou cancelar as notas de 
repreensão aos oficiais (6). 

Parecia assim encerrada a grave questão. 

O último gabinete. - Depois do ministério João 
Alfredo, que fizera a Lei Áurea, subiu ao poder o partido 
·Jiberal com o gabinete chefiado pelo Visconde de Ouro 
Preto. Era notável pelas grandes reformas que apresentava, 

(6) O ministro da guerra, Alfredo Chaves, que tentara afastar da. côrte 
o marechal Deodoro demitiu-se. E o senado, a requerimento de Stlvelra 
Martins convidou o' govêrno a cancelar as penas disciplinares Impostas aos 
oficiais.' O presidente do conselho, Coteglpe1 teve de aceitar a medida disse 
éle, "com alguns arranhões na dignidade" \ 1887). 
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o programa do novo govêrno (7) . No senado o gabinete 
Ouro Preto foi recebido sem incidentes; na câmara, porém, 
o deputado padre João Manuel concluíu o discurso em que 
combatia o novo gabinete com um "Viva a República!" (8). 

Quatro dias depois era dissolvida a câmara. 

Datas notávei$ 
1884 - Questão militar. 
1889 - último ministério da monarquia (Visconde de Ouro Pteto. 

7 ·de junho) . 

Sumário 
'-

A questão militar. - O Imperador e as classes militares. Situação 
do exército. A mocidade· militar e o trono. Os casos Cunha 
Matos e Sena Madureira. Déodoro. Como terminou a questão. 

O último gabinete. - O ministério liberal de · Ouro Preto e seu · 
programa. O primeiro choque com os republicanos. Dissolução 
da câmara. 

PARA EXERCICIOS ESCRITOS: 

1) A questão militar. 
2) O gabinete Ouro Preto. 

(7) Eram tais as medidas · que o programa de Ouro Preto sugeria que, se 
fOssem executadas, afirmou-o .Quintfno Bocaiúva , teriam segura mente retar
dado por alguns anos, a proclamação da república: autonomia dos munfclpfos 
e províncias, liberdade de culto, liberdade de ensino, e muitas outras. 

Quando expôs ao lmperádor a polltlca de reformas que pretendia executar, 
afirmou Ouro Preto que, para combater a propaganda republicana, sempre 
crescente, os meios a empregar não seriam os da violência e da opressão, 
deviam ser, disse êfe : "a demonstração prática de que o atual sistema de go
vêrno tem elasticidade bastante para admitir a consagração dos prfncfpfos 
mais adiantados, satisfazer tOdas as exfgencfas da razão pública esclarecida, 
consolidar a liberdade e realizar a prosperidade e grandeza da pátria, sem 
perturbação da paz interna , em que temos vivido durante tantos anos. . . A 
situação do pa ís define-se, a meu ver, por uma frase : - necessidade urgente 
e fmprecfndível de reformas liberais" . (Cf. B. Magalhães, Estudos de História 
do Brasil, 70) . 

(8) " Lendo os Anais, temos como que a visão cinematográfica do Inci
den te tão expressivo naq uele insta nte dra·mático do velho regime: "O Sr. Vis

conde de Ouro Pre to (Presidente do Conselho, levantando-se Impetuosamente 

e com energia): Viva a república , não! Não e não! pois é sob a monarquia 
que temos obtido a liberdade que outros palses nos Invejam e pudemos man
tê-la em plenitude suficiente para satisfazer as aspirações ao povo mais brioso. 
Viva .a . monarqu ia I fo rma de govêrno que a Imensa maioria da nação abraça , 
e a umca que pode fa zer a sua felicidade e a sua grandeza". (C! . O. Viana, 
op. ctt. , 169) . 

!i 
, I 

VII 

O advento da República 
/ (Continuação) 

3) A proclamação da República 

A conspiração. - Como o ministério projetava re
organizar e armar a guarda nacional, espalhou-s~ a . notícja 
de que o exército seria dissolvido, o que causou md1gnaçao 
nos meios militares. 

Logo vários incidentes aume~taram a an!inosidade dos 
oficiais contra o govêrno aproveitando-se dtsso a propa
ganda republicana. O primeiro foi a prisão do tenente 
Carolina comandante da guarda do tesouro a quem Ouro 
Preto não achara em seu pôsto; o caso se comentou como 

uma violência. 
No dia seguinte chegava de regresso de Mato Grosso 

o Marechal Deodoro, que para lá seguira po;, o;dem do 
ministério anterior; e que foi recebido entusi~Sticamente 

pelos oficiais do exército; o govêrno não apreciOu tal ma-

nifestação. . . . . . . 
Pouco depois quando da v1s1ta dos oflc1a1s do cru-

zador chileno "L~rd Cochrane" à Escola Militar, Benja
mim Constant, na presença do ministro da guerra, que se 
retirou fez um discurso · protestando veementemente c~ntra 
a "pe;ha de ínsubordinados, indisciplin~dos ~ de~ordeuos" 
feita a seus irmãos de armas, que senam c1dadaos arma
dos, jamais janízaros". No dia seguinte, ao entrar em aula, 
Benjamim era recebido com flores por seus alunos ( 1): 

(1.) Depois da demissão do general Miranda Reis, comandante da escola, 
or não ter impedido tal manifestaçã_o, Ouro Preto quis punir a Benjamim; 

~1 as o· Imperador aconselhou-o a nao punir o oficial republicano a quem 
outrora fizera professor de. seus net.os . Igualmente, não concordou com des
gostar em sua velhice a M1 randa Re1s/ seu ajudante de . campo e que prestara 
á pa trfa, no Paraguai , notáveis serv ços. 
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uma demonstração de aplauso às palavras do mestre que 
pregara a revolução como um direito da fôrça armada 
quando conveniente para o bem da pátria. 

O govêrno enviara para o Amazonas o 22.0 batalhão. 
O coronel Mallet fôra demitido a bem do serviço público. 
Espalhara-se o boato de que outros batalhões seriam re
movidos para os confins do país. Os chefes militares viam 
em tudo isso uma atitude agressiva ao exército; resolveram 
então derrubar o ministério, conferindo, em reünião de 9 de 
novembro, do Clube Militar, plenos poderes a Benjamim 
Constant; nessa mesma noite, na Ilha Fiscal, o Imperador 
oferecia uma festa brilhante aos oficiais chilenos, o último 
baile da monarquia. 

Benjamim e os chefes republicanos procuraram ganhar 
para sua causa o marechal Deodoro que, por . sua afei~ã.o 
ao Imperador, relutava em participar do movimento, dm
gido não só contra o ministério, mas tam~é~ contra ? re
gime (2); conseguiu finalmente convence-lo a chefiar a 
revolução. 

Estava garantida a adesão de vários comandantes de 
corpos, de altas patentes, e de elementos da mari~ha, com 
Wandenkolk e alguns outros. A imprensa republicana re
dobrava de violência no ataque à monarquia. 

A República. - Antes da data aprazada para a re
volta de novo se propagaram falsos rumores sôbre acin
tosas' transferências de regimentos e de oficiais; o major 
Soton espalhou, na tarde de 14, a falsa nova de que o 
govêrno mandara prender Deodoro, Benjamim e todos os 
chefes suspeitos do exército. O movimento precipitou-se. 

O · govêrno tivera notícia da conspiração e preparara 
a resistência com fôrças que julgava fiéis. Nas primeiras 
horas da manhã de 15 o ministério estava reünido no quar-

(2) Nas vésperas da revolução, depois de multo hesitar, disse Deodoro, 
cedendo a urna exortação de Benj amim : " Eu queria acompanhar o caixão do 
Imperador que está velho, e a quem respeito muito". O marechal preferia a 
derrubada' do min is tério; por fim concordo u com a queda da monarquia. A 
noti cia de que o Imperador ia chamar para o govê rno Silveira Martins, Ini
migo de Deodoro, teria decidido êste a ouvi r Benjamim. 

(' 

História do Brasil 

Deodoro (1827-1892) 
O marechal Manue( Deodoro da Fonseca, nascido em Alagoas, foi 
fundador e primeiro presidente _da república; pertencia a uina ta
mil/a de militares tendo-se dzstinguido entre os nossos mais ilustres 

oficiais na guerra do Paraguai. 
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te! general, no campo de Santana, atual praça da Repú
blica. Deodoro, que passava mal, deixou o leito para se 
pôr à frente das tropas revoltadas, colocando-as diante do 
quartel general. 

Retardatário para a reünião do ministério, chegava ao 
campo o barão do Ladário, titular da marinha; Deodoro 
mandou que o prendessem; e resistindo êle a tiros à intima
ção, foi ferido e preso, não consentindo o marechal que o 
matassem. Entretanto, Ouro Preto dava ordens para que 
se atacassem as tropas revoltadas; mas ninguém as cum
pria. Lem9rou a Floriano Peixoto, ajudante-general, que 
no Paraguai muitas vêzes nossa infantaria tomou de as-
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Benjamim Constant (1836-1891) 
Benjamim Constant Botelho de Magalhães era fluminense; por 
sua ação decisiva para os acontecimentos de 15 de novembro 
de 89 foi chamado o "Patriarca da República"; fez parte do 
govérno provisório, ocupando as pastas da guerra e da lnstruçlio, 

correios e telégrafos. 
1-

salto à baioneta a artilharia inimiga; mas Floriano respon
deu-lhe: "Sim, mas lá estávamos à frente de inimigos, e 
aquí somos todos brasileiros". O visconde compreendeu 
então que era impossível resistir. Os portões do quartel 
tinham sido abertos, fraternizando as tropas com Deodoro, 
que entrava aclamado delirantemente; logo depois o velho 
marechal, ante o gabinete reünido, explicou a Ouro Preto 
(3) os fins da revolta, declarando deposto o ministério e 

(3) "A cena era Impressionante pela estatura moral daqueles dois ho
mens pela energia do seu olhar, pelo vigor de suas vontades, encarnando um 
a fOr'ça que triunfava, o outro, o regime que caia e tinha ainda, no seu chefe 
civil um defensor indomado. A resposta de Ouro Preto foi insolente, dizendo 
que, mala do que Deodoro, - que alegava três ou quatro noites passadas num 
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preso seu presidente. O visconde, todavia, já havia tele
grafado ao Imperador apresentando-lhe sua exoneração e 
de seus companheiros. . 

Uma salva festiva da artilharia assinalou o triunfo al
cançado pela revolta; as fôrças desfilaram sob aclamações 
pelo centro da cidade, comandadas por Deodoro, recebendo 
a adesão de seus companheiros da marinha. 

O Imperador descera de Petrópoli& e, desconhecendo a 
situação, ainda tentou a formação de novo gabinete, com 
o conselheiro Saraiva. José do Patrocínio, na câmara mu
nicipal, discursou dizendo . estar proclamada a república e 
fez lavrar uma ata do acontecimento. A noite foi organi-
zado o govêrno provisório. · 

Dois dias após, pel~ madrugada, em virtude da inti
mação que lhe fôra feita, partia D. Pedro Il, com a família 
imperial para o exílio. Na véspera recusara a doação de 
cinco mil contos que o· govêrno provisório .decretara para 
seu estabelecimento na Europa. Passados alguns meses, 
em París, a 5 de dezembro de 1S91, morria o velho im
perador ( 4). 

Datas notáveis 
1889 - Reünião do Clube Militar. Baile da Ilha Fiscal (9 de no

vembro). 
_ 1889 - Proclamação da República (15 de novembro). 

1891 - Morre em Paris o imperador D. Pedro li. 

Sumário 
A conspiração. - Incidentes entre u govêrno e militares. Os mi

litares e a propaganda republicana. O discurso de Benjamim 
Constant na Escola Militar. Represálias do govêrno. Deodoro 
e os conspiradores. ' · 

charco, em defesa da pátria, - sofria ter de oovl-lo: entregava-se preso, 
porque mais nada podia fazer ••• " (Cf. Calmon, Hlst. Clv. Bra51lelra, 273). 
A prlslio de Ouro Preto não foi mantida. 

(4) O grande brasileiro que no exílio nobre e crlstãmente sofrido Jamais 
esqueceu a pátria, recebeu do govêrno francês por sua morte, honras majes
tátlcas. Sua espOsa, a Imperatriz O. Teresa Cristina, falecera antes, no POr
to (28-12-ISSg). 
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A República. - Como se precipitou o movimento. Reünião do mi
nistério. As tropas no campo de Santana. O barão do La
dário. Como Ouro Preto viu perdida a situação. Deodoro e 
a queda do gabinete. José do Patrocínio na Câmara Muni
cipal. A vinda do Imperador. formação do govêrno pro
visório da república. Deportação de D. Pedro 11 e da família 
imperial. 

PARA EXERCÍCIO ESCRITO: 

1) A queda da monarquia. 

Leitura 

A conspiração. - "Venha já". Dizia simplesmente assim um 
telegrama de São Paulo, com a assinatura de Campos Sales e re
cebido em Campinas pelo sr. Francisco Glicério, poucos dias antes 
da proclamação da república. 

O telegrama ia encontrar o destinatário no seu escritório de 
advogado,· uma hora mais ou ll]enos antes da partid~ do tr~m. 
Num momento êle entreviu que alguma cousa grave tena ocorndo 
em política. Os republicanos paulistas andavam alvoroçados e já 
chegavam a São Paulo informações de Aristides Lobo acêrca do 
rumo que as co'usas iam levando no Rio. 

Sem tempo para chegar à casa, que era afastada da cidade, 
o sr. Glicério pediu pelo telefone roupa para oito dias e anunciou 
à esposa uma viagem de interêsse profissional, talvez à Barra 
Mansa, querendo justificar com esta hipótese a marcha em direção 
ao Rio. 

Poucas horas de distância separam as duas cidades. Por 
maiores que fõssem os seus sonhos e ambições, aquele homem, 
perdido em conjecturas, não podia prever, apesar da sua audácia, 
o papel decisivo que os acontecimentos lhe reservavam num fu
turo tão próximo. No estreito círculo de seu partido já o consi
deravam chefe. Outros teriam maior nome, maior cultura. mais 
eloquência, mais recursos para garantir-lhes a independência; ne
nhum, porém, o excedia em atividade, em tacto, em aptidão para 
organizar o partido. Da mais modesta situação pessoal "rábula 
da roça", como o chamavam para deprimi-lo, elevara-se até ser 
considerado a maior influência eleitoral de seu distrito e chegara 
à assembléia provincial numa patrulha de correligionários. 

No dia seguinte, cedo, o sr. Glicério deixava São Paulo e à 
noite estava no Rio, onde Joaquim Pernambuco o aguardava, na 
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estação de estrada de ferro. Evitando maior conversa, Pernambuco 
indicou-lhe a meia voz um carro de praça e deu-lhe o enderêço 
de Aristides Lobo, na rua Senador Vergueiro, onde era esperado. 

Aristides comunicou-lhe o trabalho feito e avisou-o de que a 
tO ou 11, à noite, devia ir com êle a uma conferência decisiva com 
o marechal Deodoro, em casa dêste, no Campo de Santana. A 
hora marcada chegou o sr. Glicério. Lá estavam Quintino Bo
caiúva, Aristides Lobo, Benjamim Constant, Solon, Cantuária e o 
sr. Rui Barbosa. Iniciou-se a conversa. Benjamim fora autori
zado, a 9, no Clube Militar, pelos camaradas com. quem contava, 
a decidir qual a solução que os acontecimentos deveriam ter. Deo
doro hesitava e havia muito tempo que o conciliábulo prosseguia, 
sem que êle proferisse a palavra definitiva, se encabeçaria ou não 
o movimento para proclamar a república. Na sua opinião a questão 
era simplesmente militar e bastava ao exército derrubar o minis
tério. 

Devia haver uma grande fé no valor daquele homem, consi
derado assim o árbitro da situação, para ser disputada com tal in
sistência, naquele momento, a cooperação de sua espada. Pa
recia que só êle poderia conduzir à vitória; que êle era antes uma 
bandeira, um sinal de triunfo, que um homem para ir combater. 
Atirado num sofá, envolto num "chambre", sem poder vestir-se, 
o peito arfava nas ânsias de uma dispnéia horrível, que às vêzes 
o privava de falar. Aquela vida podia fugir de repente ou, pelo 
menos, aquele braço tremer por instantes, incapaz de comandar; 
dir-se-ia, porém, que enquanto luzisse aquele olhar, e aquele perfil 
dominador passasse ante os soldados, correria nas fileiras o frê
mito de uma sedução irresistível, e ninguém deixaria de segui-lo. 

Mais que outrem, Benjamim Constant assim pensava. Por 
maior que fôsse a sua confiança nos elementos agremíados, sentia 
que o golpe era incerto; era preciso uma grande audácia e sobre
tudo grande prestigio diante da tropa para arcar contra sessenta 
e sete anos de . tradições monárquicas e quasi cincoenta anos de 
reinado. Por maior que fôsse entre os oficiais a irritação contra 
o ministério, por menos fortes que parecessem as probabilidades da 
sucessão dinástica, conferida a uma · princesa, contudo êle cal
culava quanto custaria decidir todo o exército e tôda a marinha a 
se entregarem inteiramente ao comando de um chefe revoltado. Se 
fôsse impossível evitar a luta, hipótese que entrava muito nos cál
culos, a capacidade e a influência do comandante subiriam de 
ponto. Benjamim Constant tinha muito bom senso, estava acos
tumado a raciocinar e era fundamentalmente calmo. Por maior 
que fôsse no momento sua exaltação revolucionária, êle não se po
dia enganar quanto ao conhecimento dos homens e avaliava na me
dida justa o valor decisivo dos predicados que só em Deodoro 
julgava encontrar; bem sabia que não bastava agitar, reünir em 
tôrno de seu nome devoções e esperanças, encarnar princípios, 
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representar ideais. Naquele instante era indispensável uma es
pada numa mão acostumada a comandar e vencer. Benjamim Cons
tant não desesperava. Embora a palavra não lhe fôsse habitual
mente viva, teve de repente um verdadeiro rasgo de eloqüência, 
exortando Deodoro e concitando-o a proclamar a república. Quando 
êle se calou, disse o Marechal pausadamente: "Eu queria acom
panhar o caixão do Imperador, que está velho e a quem respeito 
muito". Depois acrescentou, passando e repassando o dorso de 
uma mão contra a palma da outra: "ele assim o quer, façamos a 
r~pública. Benjamim e eu cuidaremos da ação militar, o sr. Quin
tmo e os seus amigos organizem o resto". (Cf. Tobias Monteiro, 
"Pesquisas e Depoimentos", 199-206). 

• 
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VII 

O advento da República 
(Continuação) 

4) O govêrno provisório. 5) A Constituição 

O primeiro govêmo. - O govêrno provisório, que 
se organizou na noite de 15 de novembro, compunha-se do 
marechal Deodoro, presi-dente, e ministros Benjamim . Cons
tànt, Rui Barbosa, Quintino Bocaiuva, Campos Sales, Edu
ardo Wandenkolk, Aristides Lobo e Demétrio Ribeiro, subs
tituídos depois, os dois últimos por Francis~o Olicério e 
Cesário Alvim. 

Apenas constituído, o govêrno lançou uma proclamação 
anunciando a deposição da dinastia imperial e a extinção 
do regime monárquico; expediu também na mesma data, 
15 de novembro de 1889 o decreto n. 1 proclamando pro
visoriamente a forma de govêrno republicana federativa e 
assegurando a manutenção da ordem e da segurança pú
blica e da liberdade e direitos de todos, nacionais e estran
geiros. 

As províncias aderiram logo à república e os ministros 
do govêrno provisório desenvolveram grande atividade para 
a realização das reformas e solução dos problemas que apa
reciam em virtude das novas instituições. Particularmente 
se destacou, então, Rui Barbosa. 

Foi criada a 19 de novembro a bandeira da república: 
cqnservaram-se o retângulo verde e o losango amarelo do 
antigo pavilhão, substituindo-se o escudo imperial por uma 
esfera azul constelada atravessada por uma faixa com o 
lema "Ordem e Progresso" . 
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Vieram, depois, as grandes reformas: a elevação do 
corpo eleitoral, a grande naturalização ( 1), a liberdade de 
cultos, a separação da Igreja e do Estado (2) e, em con
seqüência, o casamento civil e a secularização dós cemité
rios; fizeram-se ainda, a reforma elo código penal, leis 
sôbre sociedades anônimas e várias outras. 

A ordem foi mantida com firmeza (J) e o novo regime 
foi ràf)idamente reconhecido pelas nações da América e 
quasi tôdas as ela Europa. 

As dificuldades financeiras ( 4) e políticas, entretanto, 
logo se acentuaram: o câmbio, que estava ao par a 15 de 

,novembro, caíu a ·12; e desinteligências entre Deodoro c 
seus ministros (5) causaram a demissão coletiva de seus 
primeiros auxiliares de govêrno. 

A Constituinte. - No primeiro aniversano do novo 
regime foi solenemente instalado o congresso constituinte, 
cuja eleição se efetuara dois meses antes. 

(I) Todos os estrangeiros residentes no Rrasil tornavam-se cldarlãos bra
sileiros, salvo se declarassem, dentro de certo prazo, nas intendências muni
cipais, seu desejo de conservar a nacionalidade ãe origem. 

!2) O proj~tt? de separação leito pelos positivistas. muito radical e lne
xequlvel, fo1 re]e1tado (os sacerdotes eram equiparados a funcionários, os 
templos passavam a propriedade do Estado); H ui Rarbosa aceitando várias 
de. suas suges!ões, modificou-o de modo lib,eral, garantindo 'à igreja seus di• 
re1to_:; e a ma1s ampla liberdade. de maneira que na França. durante as dis
c~ssoes. p~rlamentares sôhre a lei das congregações religiosas, nossa leglsla
çao fo1 Citada como modelar. 

(3) Uma revolta de soldados de artilharia, a 18-12-1889, foi prontamente 
abafada, e o chefe de policia Sampaio Ferraz conseguiu dominar os famosos 
"canoeiras". contuma zes desordeiros que freqüentemente perturbavam o sossêao 
público e não raro "r~;>r~sentavam o principal papel em pugnas eleitorais". D 

(4) Desaparecera prontamente a confiança no govêrno por parte dos mer
cadcs financeiros da Europa e só a custo. demoradamente. ela se 101 restabe
lecendo; permitiu-se que bancos nacionais fizessem emissão de papel-moeda 
sf>bre apólices. sem fundo metálico; admitiu-se com facilidade a formaç~o de so
ciedades anônimas. companhias de todo o ~rênero. dando lugar a desenfreada 
jogatina do "encilhamento" (v. Calmon, Hisl. Social do Brasil, 11. can. lll); 
e haviam sido concedidas, desde os últimos meses do Império. facilidades es
peciais para operaçiies hancárias rara auxiliar os antigos donos de escravos 
arrüinados pela libertação. (V. Calógeras, op. cit. 263). 
· (5) A questão dos abusos da imrrensa trouxe grande divergêncis entre 
Peodoro e seus ministros alguns dos qua is. sob qualquer pretexto ameaçavam 
deixar seus cargos; grave incidente de ca ráter pessoal se dera entre o chefe 
do govhno e Henjamim Constant, que, gro•, mente enfêrmo, deixou o ministé
rio a IR. de janeiro, morrendo quatro dias () ,·pois: por fim, o ataque ao jornal 
monarq111sta "A Tnbuna", alribuldo a algun< militares amigos de Deodoro le
varam o mlnisté>IO a se demitir coletivamente a 20 de janeiro de IR91.' sob 
nretêxto, entretaniO, de diverg~ncia sôbre a concessão do pôrto de TOrres no 
Rio Grande do Sl!l. 

I ~· 
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O congresso trabalhou sôbre bases dum anteprojeto (6) 
oferecido pelo govêrno provisório, que "procurava guardar, 
dentro dos princípios federativos o sentido nacional". Houve, 
entretanto, na assembléia, grandes divergências, motivadas 
principalmente pelos elementos ultrafederalistas que deseja
v3m uma autonomia exagerada para os estados: o Brasil 
ficaria, por tal forma, "convertido em vinte pequenas pátrias, 
sendo a União uma ficção" (7). Venceu, porém, a corrente 
moderada; e, por fim, a 24 de fevereiro de 1891, foi pro.
mulgada a primeira constitu'ição republicana do Brasil. 

No dia seguinte efetuou-se, pela assembléia. a eleição 
do primeiro govêrno constitucional da República, sendo 
eleitos o marechal Deodoro, para presidente e o marechal 
Floriano Peixoto, para vice-presidente (8). Logo depois, 
a constituinte converteu-se em congresso legislativo, sepa
rando-se o Senado e a Câmara. 

A Constituição. - A organização de primeira cons
tituição da República foi muito influenciada pela dos Esta
dos Unidos. O Brasil compreendia então 20 Estados (as 
antigas províncias), aos quais era çlada grande autonomia 
econômica e administrativa (9). Os poderes legislativo, 

(6) O govérno provisório nomeara uma comissão de cinco juristas (Amé
rico Brasil'ense, Santos Vernek, Range! Pestana e Magalhães Castro) presidi
da por Saldanha Marinho, "respeitado como patriarca da Hepública", que ela
boraram três anteprojetos da constituição que se fundiram num único; Huf 
Rarbosa que devia fazer-lhe a revisão alterou-lhe muitas vêzes a substância. 
(C!. J. M. Belo, op. cit., 103). 

(7) Rui Barbosa combateu com veemência tais idéias. Ainda assim, nllo 
foi stm certas dificuldades que se fez a mudança do regime centrallzador do 
império para o de autonomia dos novos Estados. E porque, assinala Oliveira 
Viana, "não havia em muitos dêles elites locais capazes de go,·erná-los sà
biamente; muitos dêles não possuíam ainda uma base econômica suficiente 
para que sôbre ela se pudesse assentar um regime tributário à altura tias 
novas responsabilidades autonômicas". ("Evolução do povo llrasileiro", 320). 

(8) Era de esperar que não houvesse divergências na escolha do can
didato à presidência, que deveria caber a Deodoro, seu fundador e chefe do 
govêrno provisório: mas, na assembléia uma corrente se formara favorável à 
escolha dum candidato civil, que foi o Dr. Prudente de Morais; renhida cam
panha se verificou entre os partidários de Deodoro e de Prudente; o resultado 
foi a ele'ção de Deodoro por 23 votos apen as de maioria sôbre seu adversário, 
enquanto que Floriano Peixoto, para ·vice-presidente alcançava 153 votos con
tra 57 dados a seu opositor, o almirante \Vandenkolk. 

(9) Não quiseram os legisladores constituintes aproveitar a oportunidade, 
que os anteprojetos dos cinco sugeriam, para rever a divisão territorial do 
Brasil, ou da classificação das antigas provincias em estados e territórios 
organizando-os "com eqüivalência aceitável quanto a áreas e número de ha
bitantes". 
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judiciário e executivo constituíam os órgãos da soberania 
nacional. 

Exercia o executivo o presidente da República eleito 
por quatro anos pelo voto direto da nação e sem direito à 
reeleição para o quatriênio imediato; era o responsável pela 
administração e governava cottl o auxílio de ministros de 
sua livre escolha. 

O poder judiciário cabia aos ministros dos tribunais 
de justiça (Supremo Tribunal de Justiça e Tribunais Esta
duais), os juízes de direito e o juri. 

O legislativo cabia à Câmara dos deputados, eleitos 
na proporção dos habitantes dos Estados e ao Senado que 
se compunha de três representantes de cada unidade da 
federação. Os direitos e garantias dos cidadãos eram es
tabelecidos de maneira inteiramente democrática. A cons
titu"ição brasileira era, a seu tempo, uma das mais liberais 
e adiantadas do mundo. 

Datas notáveis 
18R9 - Criaçã,o da nova bandeira (19 de novembro). 
1890 - Instalação da constituinte (15 de novembro). 
1891 - Promulgação da primeira constituição da República (24 de 

fevereim). 
Os marechais Deodoro é Floriano são eleitos presidente e 
vice-presidente da República. 

Sumário 
Govêmo provisório. Manifesto à nação. Adesão das provfncias 

ao novo regime. A nova bandeira. As grandes reformas: a 
liberdade de cultos. separação da Igreja e do Estado·, casamento 
civil. O reconhecimento do novo regime pelas nações estran
geiras. Dificuldades financeiras. Crise política. 

A constituinte. - Instalação do congresso. O anteprojeto da consti
tuição. Divergências. Vitória da corrente moderada sôbre os 
partidários da federação exagerada. Promulgação da consti
tuirão. Eleição pelo congresso do primeiro govêrno consti
tucional. 

PARA EXERCIC!OS ESCRITOS: 
I) As grandes reformas do govêrno provisório. 
2) A primeira constituição. 
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VIII 

A Primeira República 

1) Os governos republicanos 
-

A primeira presidência. - Deodoro o nobre mi
lita~ .eleito pa~a. primeiro presidente da repúbÍica não tinha 
habthdade pollttca e assim não pôde enfrentar com êxito a 
tre'!le?da oposição que sistemàticamente lhe era feita pela 
matona do congresso. Vinham suas dificuldades desde a 
escolha, para seu ministro, do barão de Lucena homem 
honesto, seu amigo dedicado, mas velho monarquista e alvo 
de franca hostilidade da maioria dos congressistas; inculpa
vam-no de. aconselhar mal a Deodoro; embalde tentou, por 
um e~tendtmento ( 1), a paz com seus adversários. O an
tagomsmo entre os congressistas e o govêrno cresceu de tal 
modo que Deodoro, a 3 de novembro, dissolveu o congresso. 

A exceção do Pará, teve Deodoro o apôio '- dos gover
nos dos E.sta~os; mas logo depois começou a reação; de
ram-se agttaçoes graves com a deposição de governadores· 
conspirou-se no Rio ; e a 23 de novembro a armada che~ 
.fiada por Custódio de Melo, se revoltava atirando o '"Ria
chueJo" uma primeira bala sôbre a cidade. Deodoro não 
q~is resistir; ; para evitar derramamento de sangue renun
ctou ao governo, passando-o ao marechal Floriano Pei
x~to. (2). Amargurado e desiludido, retirou-se da vida 
publica e morreu nove meses depois. 

(I )1 Deodoro organizara o ministério com elementos do antigo regime 
combalidos. por Isso pelos republicanos extremados; Lucena prorOs a Quln~ 
tino Bocalu':'a e a Campo~ Sales a entrada de dois autênticos republicanos 
para o ministério : Bernardmo de Camros e Ubaldino Amaral· mas Prudente 
de Morais, vice-presidente do Senado opôs-se a qualque~ combinação com o 
govérno. 

(2) No manifesto pelo qual comunicou ao pais sua renúncia disse Deo
doro: "C•rcunstilnrips eYtraordinárias para as quais não concorri perante 
Deus o declaro, e~ caminhavam os fatos a uma situação excerclonal e' não pre
vista. Julguei cOnJurar tão temerosa crise pela dissolução do Congresso me
dida ~ue ,.multo me custou a tomar, mas de cuja responsabilidade não me 
exálmo . . .. o desejo de nlio deixar atear-se a guerra civil em minha cara 
P trla aconselha-me a renunciar o poder ••• ". 
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Floriano Peixoto (1839-1895) 
O marechal Floriano Peixoto, nascido em Alaf!.oas, distinguiu-se 
na campanha do Paraguai e exerceu a presidênc!a da Uf!ública, 
consolidando por sua energia o regimç democratjco. Dele re
fere Calógeras que, durante a revplla !fi! armada, no Rio. de 
janeiro, de uma feita o corpo dlplomat1co o ~nnsultou sobre 
como receberia o desembarque de pequenos contmgentes estran
geiros, destinados à proteção de seus respect!vos nacionais: 
"A -bala", respondeu-lhe o Mareclwl. E cumprina sua promes

sa. Nunca mais a pergunta foi renovada. 

Floriano Peixoto. - Logo depois que Floriano (3) 
assumiu o govêrno foram forçados, a renunciar, por movi
mentos locais que tinham seu apôio, todos . os governadores 
que haviam aprovado o golpe de e_stado de . f?eodoro; a 
agitacão nos Estados Jorro se refletiu na polthca federal. • b 

(3) "Embora tanto se tenha escrito sObre ess_a personalidad_e tão inte
ressante curiosa e ambígua, ainda permanece um en1gma para a h1st_órla. Era 
um chei'e nato, de molde inteirame nte diverso do de De_odoro., ~ste mflamav~, 
sugestionava e inspirava o entusiasmo por sua coragem mata e sua S?brancena 
aquilina. Aq11ele, impávido e calmo, lmpun)Ja sua vontade pela fnez~ •. pel.a 
previsão e ;>elo cálculo Um relâmpa~o deslumbrante, em um caso; a mflexl
l>illdade de qm t~orem~ 1 'lO outro". ' •.. Possui a Floriano rara soma de qua-
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A campanha na imprensa e no congresso tornou-se mais 
violenta que ao tempo de Deodoro. . 

Ergueu-se a questão da legalidade do govêrno de Flo
riano, entendendo muitos que êle devia mandar fazer a 
eleição de presidente da República por não haver DeodJro 
chegado a governar por dois anos ( 4). Uma revolta, di
rigida pelo sargento Silvino estalou em Santa Cruz, no 
Rio, mas foi logo dominada. Treze generais enviaram-lhe 
depois um manift:sto concitando-o a determinar . aquela 
eleição; Floriano verberou-lhes o gesto como de indisciplina 
e os reformou. Entretanto, o congresso, a cujo juizo foi 
submetida a questão da eleição de novo presidente, mani- 
festou-se contra ela, declarando legal o govêrno de Floria
no e aprovando todos os seus atos. 

A situação, apesar disso, foi-se agravando (5) pela 
oposição que reünia uma mescla de "políticos de todo jaez 
e de tôdas as proveniências" e procurava solapar o govêrno 
da República: no Rio Grande do Sul irrompeu a revolu
ção federalista, que durou por muito tempo e se estendeu 
a estados vizinhos; e no Rio de Janeiro, para agravar mais 
a situação, revoltou-se a armada, chefiada por Custódio 
de Melo. 

Floriano, poréiJ!, com energia enfrentou a luta, ven
cendo a marinha rebelada e extinguindo quasi completa
mente a revolta do sul. 

Pouco tempo depois fazia-se a eleição presidencial 
para o segundo quatriênio, mantendo-se Floriano alheio ao 
pleito. 

!idades morais, a par duma desconfiança prudente para com pretensos amigos, 
mais afeiçoados a posições e ao triunfo, que a ideais e pensamentos. Poupa
va palavras, guardava para si suas opiniões íntimas e seus pontos de vista, 
quanto possível evitava int imidades, era solidário com seus camar.adas e nunca 
desertava a seus subordinados" (Calógeras, op. cit., 373) . 

(4) Os partidários da perman~ncia de Floriano recorriam às disposições 
transitórias da const ituição que diziam que o presidente e vice-presidente elei
tos pelo congresso "ocuparão a presidência e a vice-presidência Uurante o pri
meiro período presidencial". "Assim, dentro de tal período não seriam admis
síveis eleições presidenciais". 11 E Floriano conservou-se na presid~ncia fazendo 
questão, todavia, de manter o titulo de vice-presidente". (V. J. M. Belo, op. 
cit., 136). 

(5) A 10 de abril de 1892, foi feita gr3nde manifestação popular a Deo
doro que, então gravemente enfermo, não pOde recebê-la ; foi pretêxto para 
a~itações da rua, tentando grupos mais exaltados, acerçar-se do palácio <lo 
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Prudente de Morais (1841-1902) 
Prudente jose de Morais Barros, nascido em ltú, tez parte da pri
meira representação do Partido Republicano de Sllo

11 
P~ulo a~ bho~: 

resso do Império e foi o primeiro presidente clv a repu c • 
feu govêrno honesto e proflcuo assinalou-se pelo empenho em pa

cificar a naçllo. 

Prudente de Morais. - O primeiro presidente civil 
da República, Dr. Prudente José de Morais Barros, a.s~u.
miu o govêrno a 15 de novembro de 18M, em bem dtftctl 
situação: fermentavam ainda as paixões ( 6) resultantes 
da guerra civil; a situação financeira agrava.ra-se em. con
seqüência das prolongadas lutas; e no ~ul. amda. havta pe
quenos grupos que se batiam. O pnmetro empenho do 

~{;~~~~ r;~~m~o~~r~!~~:~y:~~~~rs~~·~ f~~~~~~e~~~:~{~t ~~~~~~ tr~~~~~~.;o:~~;:;; 
Cucul e Tabatlnga ou recolhrdos às fortalezas da barra. 

(6) Havia os partidários exaltados de Floriano, os ~jac~~lnc:,s;~'de~~e q~: 
sonhavam com uma "ditadura redentorlal" e o.utros, so ren de utado 
mais violentos ataques, talvez, jamais feitos no Brasil a um chefe • 
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ilustre chefe do govêrno foi naturalmente, restabelecer a paz, 
o que conseguiu por um acôrdo com os federalistas (7). 
Pouco depois era concedida ampla anistia a todos os im
plicados nos movimentos revolucionários. 

Vários fatos notáveis se registaram na vida diplomática 
do país: reataram-se as relações com Portugal; foi resol
vida a nosso favor a questão de limites com a Argentina 
(Território das Missões); e se notou um incidente com a 
Inglaterra, por motivo da ocupação, por êsse país, da ilha 
brasileira da Trindade ( 1895) e que ·se decidiu pela media
ção de Portugal, tendo os ingleses reconhecido nossos di
reitos. 

No govêrno de Prudente deu-se ainda a campanha de 
Canudos nos sertões do norte da Bahia, agitados por uma 
multidão de sertanejos, os jagunços, cegamente obedientes 
a um fanático, Antônio Conselheiro (8). · 

(7) Prudente foi chamado "Pacificador". "Desde os primeiros postos 
da vida pública, distinguiu-se Prudente de Morais pelas qualidades de vontade, 
pond~ração e austeridade. E' o homem respeitável por excelencla; no fundo 
autontárlo, reservado, orgulhoso, distante e de rara energia mor.al. Poucos 
homens publlcos lembrariam tão de perto na República o melhor tipo de po
llt•co criado pelo império de Pedro 11: Inteligência equilibrada, probidade per
feita, gravidade um tanto formallstlca, altivez, esplrlto clvico, invencível aversão 
a qual4uer sombra de militarismo". (CI. j. M. Helo, op. clt. 203): 

(8) .11\als dois graves fatos ocorreram: uma revolta dos alunos da escola 
militar e o brutal atentado de 5 de novembro. Os alunos da Escola Militar 
opuseram-se a que o govêrno retirasse daquele Instituto armas que lá se acha· 
varo depositaaas e que eram necessárias no Rio Grande do Sul; prenderam os 
comandantes da escola e prepararam a resistência mas foram logo !lomlnados 
e punhlos. 

O chefe da nação tinha ido aguardar a chegada · do ministro da guerra, 
marechal Machado Bitencourt, que voltava com outros militares de Canudos. 
Ao sair o cortejo eflcial do arsenal de guerra, um anspessada do exército, Mar
celino Bispo, alvejou com uma garrucha a Prudente de Morais, sem conseguir 
atingi-lo. O marechal Bitencourt e o coronel Mendes de Morais, que procura
vam subjugar o criminoso foram, porém, por êle atacados, a punhal, morren
do o mimstro da guerra e ficando gravemente ferido Mendes de Morais. O 
estúpido crime causou uma impressão profunda, considerando-o logo a opinião 
a:eral como fruto da violenta . campanha de oposição feita ao presidente no 
congresso e na imprensa. · 

Desprezando os conselhos dos que temiam uma nova agressão, Prudente 
acompanhou a pé o enterro de seu nobre ministro e recebeu, ao voltar Jrande 
ovação do povo. Calógeras, comentando o nefando crime, escreveu. A se
mente de violências provinha da campanha política, que calra em terreno 
fértil em desenvolver ou criar elementos de execuÇ'ão para qualquer plano de 
loucura. Moralmente, os exageros e excessos da oposição parlamentar, bom 
como das falhas de partido, eram responsáveis por essa explosão de atmosiera 
IncendiAria: nesse melo haviam os conspiradores nascido, movido e bebido 
sua exaltaçlo". (Op. cit., 393). 
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Campos Sales (1841-1913) 
Manoel Ferraz de Campos Sales, natural de Campina~, foi ;;~: 

ftA~~d~~:est~1u r;~;b~:~fad~ ~ader~tm~~dtJ~1::lo~Í~~~~r;{i fe~í:~: 
assinalou sua gestao por gran es . 

raram suas tmanças. 

Campos Sales. - O sucessor de Prudente de M~rais 
foi o dr. Manoel Ferraz de Campos Sales que assumtu ~ 
poder a 15 ·de novembro de 1898. A posse do novo c_h:f s 
da nação teve a presença de vasos .de g~erra de. va~ta 
potências européias, recebendo o Br!lstl entao as pnmet~~s 
solenes manifestações de consid~ra~ao que por elas se le 
faziam desde o . advento da republtca. 

0 máximo empenho do novo presidente era a rest~u
ração das finanças da República, que _se achavam em pes
simas condições; os sacrifícios da naçao durante as revolu
ções que a agitaram tinham sido desastrosos par~ o nosso 
crédito. Campos Sales, com perseverante encrgta, apesar 

.· ' 

f1 

História do B1·asil 143 

da violenta oposição dos que se sentiam prejudicados por 
suas medidas financeiras, conseguiu restabelecer o crédito 
do Brasil. 

Além da grande obra financeira que ·realizou, procurou 
ainda Campos Sales melhorar nossas relações de amiz.1de 
com a Argentina, tendo seu presidente, Julio Roca vindo 
em visita ao Rio de Janeiro, gesto por êle retribuído pouco 
depois (9). 

Durante o govêrno de Campos · Sales foi resolvida, a 
nosso favor, a questão com a França sôbre o território do 
Amapá. · 

Rodrigues Alves. - O dr. Francisco de Paula Ro
drigues Alves, que fôra conselheiro do império, tomou pos
se do cargo de presidente da República a 15 de novembro 
de 1902. 

O novo presidente empreendeu grandes melhoramentos 
na capital da República ( 10), saneando-a e embelezando-a 
graças aos esforços do grande higienista Osvaldo Cruz, e 
à dedicação do prefeito Pereira Passos que, com Paulo 
Frontin, transformou a velha cidade, modernizando-a. 

O govêrno Rodrigues Alves assinalou-se por enorme 
atividade em todos seus departamentos: as estradas de 
fet r o desenvolveram-se; iniciaram-se grandes obras no pôr
to do Rio de Janeiro e noutros; começou-se a reorganização 
do exército e da armada; o grande Rio· Branco, que fôra 
chamado para a pasta do exterior, dilatava o território e o 
prestígio do Brasil; o câmbio subiu a 16, nossos títulos 
melhoraram de cotação e, ao findar-se o quatriênio, o te
souro tinha um saldo de quasi 250 mil contos de réis. 

Não foi, entretanto, sem luta que o ilustre estadista 
conseguiu as reformas realizadas: viva oposição desperta-

(9) Campos Sales reconhecia a necessidade dos partidos, mas condenava 
o "espirito partidario" com suas paixões e violências. Pedia tr~guas às pai
xões, paz aos espiritos apêlo supremo que se faz ao patriotismo dos povos 
"não só quando o inimigo pisa o solo da pátria, mas, ig.ualmente, quando 
o brio nacional se acha empenhado por um pacto de honra". (Cf. Campos Sa-: 
les, Da propa~:anda a Presidencia, 225). · 

( 10) Rodrigues Alves rodeou-se de auxiliares de grande valor, çarantlndo 
assim a efic1~ncia di! sua modelar administração: Rio Branco, mmistro do 
ext~rior; Lauro ~lüller, da viação; Júlio Noronha, da marinha; marechal Argola. 
da guerra; Leopoldo Bulhões, da fazenda; J. J, Scabra, do interior. 



144 Joaquim Silva 

ram várias de suas medidas. Assim, a da vacina obriga
tória, explorada por elementos políticos que pretendiam 
derrubar o govêrno, para implantar uma ditadura militar: 
deu origem a graves desordens que culminaram na revolta 
da Escola Militar, dominada após rápida luta ( 11). 

Dentre outros acontecimentos do fecundo govêrno Ro
drigues Alves destacam-se ainda: a criação do primeiro 
cardinalato da América latina, recebendo a púrpura o arce
bispo do Rio de Janeiro, D. Joaquim Arcoverde de Albu
querque Cavalcanti; a reünião do 2.0 congresso panameri
cano na capital da República; a decisão da questão de limi
tes com a Oúiana Inglesa ( 12), por arbitramento do rei da 
Itália e a solução do grave litígio do Acre, território bol'i
viano habitado por brasileiros, que a habilidade diplomática 
de Rio Branco conseguiu incorporar ao Brasil. 

Datas notáveis 

1891 - Renúncia do marechal Deodoro. Floriano assume o go
vêrno (23 de novembro). 

1893 - Revolução federalista no Rio Grande do Sul. Revolta da 
armada (6 de setembro). 

1894 - O dr. Prudente de Morais assume o govÚno da Repú
blica (15 de novembro). 

1896 - Por moléstia do presidente da República torna a direção do 
govêrno o vice-presidente dr. Manuel Vitorino Pereira, du
rante cêrca de quatro meses (10 de novembro). 

1897 - Guerra de Canudos. 
1898 - Assume a presidência da República o dr. Campos Sales 

(15 de novembro). 
1902 - O dr. Rodrigues Alves, presidente da República, torna posse 

de seu cargo ( 15 de novembro). 
1903 - Tratado de Petrópolis (17 de novembro). O Acre incor

porado ao território nacional. 
1905 - Criação do cardinalato brasileiro. 

(11) Perdeu a vida nesse levante um de seus chefes, o general Travassos e 
foi ferido 011tro, o senador general Lauro Sodré. 

(12) Apesar do brilhante trabalho feito por Joaquim Nabuco para de
monstrar nossos direitos na questão, o laudo arbitral concedeu à Inglaterra 
metade do território disputado. 
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VIII 

A Primeira República 

Os governos republicanos 
(Continuação) 

Afonso Pena. - Em 1906 assumiu o g~vêrno da 
república o conselheiro dr. Afonso Augusto . More1ra ~ena, 
que fôra vice-presidente do quatriênio do dr .. Rodngues 
Alves, cuja frutuosa administração . procurou dedtcadamente 
continuar. 

Uma de suas grandes preocu~ações foi ~-questão ec;>
nômica, esforçando-se em consegwr a establl1dade camb1al 
pelo restabelecimento da Caixa de Conversão_ e aumento da 
produção nacional. . . . . 

O exército foi reorganizado; a mannha recebe~ ~?vas 
unidades· a rêde de estradas de ferro estendeu-se mJcian
do-se a 'Noroeste para Mato Grosso; continuaram os tra
balhos de saneamento e melhoramento dos portos. Notável 
foi o fruto do serviço de povoamento do solo, estin:ul~ndo 
a imigração, que alcançou números nunca ant;~ atmg1dos. 
Uma grande exposição, comemorando o centenano d~ aber
tura dos portos ( 1908) revelou o notá.vel dese.nv?IVJmento 
a que chegara nossa produção. Aflwam cap1ta1s estran
geiros. E, em Haia, no grande congresso da pa~ para .onde 
Rio Branco o enviara, Rui Barbosa obteve glonoso tnunfo 
batendo-se pela igualdade de soberania dos pequenos esta
dos ante as grandes potências. Nosso grande . cha~celer 
continuou, por meios diplomáticos, a obra de ftxaçao de 
nossas fronteiras. 

A fecunda administração de Afonso Pena foi interrom
pida por seu inesperado falccime~to ( 1 ), completando o 
quatriênio o vice-presidente dr. Nilo Peçanha. 

( 1) Quando se tr atou da sucessão presidencial_. o .dr. Alons? . Pena de: 
sej ava que fOsse desi gnado como candida to à pr~stdêncta seu mmtstro Davt 
Campista; essa candidatura teve o veto de Pmhetro Machado, cbele do par-
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Rui Barbosa (1849-1923) · 
Rui Barbosa foi um dos maiores estadistas e jurisconsultos do 
Brasil; Jez parte do govérno provisóno e representou nossa pd
tria em Haia, na Confer ência da Paz ( 1907 ) ; foi mestre admi
rdvel da lingua, grande orador e escritor primoroso, e conslde-

deratlo uma das maior es mentalidades de seu tempo. 
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Nilo Peçanha. - Governando apenas durante dezes
sete meses, fez entretanto Nilo Peçanha proveitosa adminis
tração: continuou o impulso dado pelo govêrno anterior aos 
trabalhos de viação e às obras portuárias; estabeleceu o 
serviço de proteção aos índios, confiando-o ao general ~on
don; criou o ministério da agricultura e promoveu o sanea
mento da baixada fluminense. 

tido Republicano Conservador, que tinha grande domlnlo na situação polltica; 
decidiu-se o caso pela apresentação do nome do Marechal Hermes da Fonse-
ca, min istro da guerra. Afonso Pena morreu quando se agitava tal ques-
tão ( 14-6-909). · 
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Grande agitação política assinalou êste período: tinha 
sido apresentada para novo quatriênio a candidatura do 
marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do fundador da 
República, que contava com o apôio de grande número de 
estados, onde dominava a corrente política a que pertencia 
o prestigioso chefe Pinheiro Machado (2); contra ela, apoia
da pelos estados de São Paulo e Baía erguera-se a can
didatura de Rui Barbosa. Fez-se uma campanha eleitoral 
como jamais se vira no Brasil viajando Rui, em propaganda, 
por São Paulo, Minas e Bahia; os "civilistas", partidários do 
grande jurista, foram, porém, vencidos pelos "hermistas", 
assumindo o poder o marechal Hermes a 15 de novembro 
de 1910. 

Marechal Hermes. - Foi tormentoso o quatriênio 
do marechal Hermes da Fonseca, militar digno, .que na pas
ta da guerra do govêrno Afonso Pena prestara grandes ser
viços ao exército, mas sem a habilidade que reclamava o 
difícil ambiente político de então. Logo no início de sua 
administração deu-se, no Rio, a revolta dos dois maiores 
navios da esquadra, chefiada por um marinheiro que ·amea
çava bombardear a cidade (3); pouco depois sublevava-se 
o Batalhão Naval. 

As intervenções armadas nos estados, para "combate 
às oligarquias" despertavam a mais violenta oposição, pre-

(2) O chefe republicano rio-grandense Pinheiro Machado, que fOra um 
dos esteios dos partidários de Floriano na luta contra os federalistas, velo a ser, 
durante certo tempo, influência dominante da politica nacional; fez oposl· 
ção a Prudente, apotou Campos Sales, não concordou com a eleição de Ro
drigues Alves, "pois não confiava na escolha dum ex-monarquista", dizia, 
mas, na sucessão dêste, opugnando o nome de Bernardino de Campos, ex
presidente paulista, apoiou o de Afonso Pena "que !Ora, entretanto um ade
sista leal, às novas instituições. (Ver Calógeras, op. cit., 412). No quatrienio 
do marechal Hermes o prestigio de Pinheiro foi absoluto; dizia-se que o 
"Morro da Graça" dominava, com o Catete. Morreu tràgicamente: "na tarde 
de 8 de setembro de 1915, no saguão sombrio do Hotel dos Estrangeiros, es
creve Calmon (Hist. Social do Brasil, 11, 286), um popular, de cóleras ati
çadas pela publicidade hostil a Pinheiro Machado, saltou como um tigre sO
bre seu alto vulto desprevenido. Apunhalou-o pelas costas. Pela frente não 
ousoariam feri-lo. Caiu fulminado". 

(3) A revolta, que lrrpmpera contra os castigos corporais ainda abusi
vamente em uso na armada, foi dirigida por um simples marinheiro, João 
Cândido, sendo sua mais ilustre vítima o almirante Batista das Neves, no 
"Minas Gerais". Terminou com a anistia votada p~lo con&resso. 
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Barão do Rio Branco (1845-1912) 
José Mari-a da Silva Paranhos, banfo do Rio Branco, diplomata, 
hl..storiador e estadista; como ministro do exterior e defensor dos 
direitos do Brasil na fixaçflO de nossa fronteira, prestou à pátria 

preciosos serviços que o tornaram um de seus maiores filhos. 
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judicando a açlministração pública 
nação comprometeram-se de modo 
acôrdo (segundo "funding-loan") 

( 4) ; as finanças da 
a ser necessário novo 
com credores estran-

geiros. 
Grandes brasileiros faleceram durante êsté quatriênio: 

o Barão do Rio Branco, um dos maiores servidores da pá
tria, engradecendo-a moral e materialmente, e que realizou 
a obra inestimável da fixação de suas fronteiras; Campos 
Sales, o grande restaurador das finanças da república; 

(4) Uma flotilha bombadeou Manaus; a capital baiana foi Igualmente 
bombardeada; Rio Branco procurou Impedir tais excessos e che~:ou a solicitar 
demissão d' IÇ\! Çt!ra;o. 
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Quintino Bocaiúva, "príncipe do jornalismo brasileiro", e um 
dos fundadores do regime, a cujo primeiro govêrno perten
ceu; o grande artista Vítor Meireles, autor de várias das 
nossas mais famosas telas históricas. 

Venceslau Braz.- O presidente eleito para o sétimo 
quatriênio constitucional foi o dr. Venceslau Braz Pereira 
Gomes (5), que assumiu seu cargo a 15 de novembro 
de 1914. 

O dr. Venceslau Braz governou o pais na fase qifícil 
da conflagração européia. E, apesar das dificuldades pro
venientes de tal fato, conseguiu em grande parte, seu pro
grama: consolidou-se a dívida flutuante, subiu a cotação de 
nossos títulos, reduziram-se as despesas, resolveu-se a grave 
questão do "Contestado" (6); foi feita nova lei eleitoraJ e 
promulgou-se o código civil da República (7). 

Nos primeiros anos da Grande Guerra o Brasil man
teve-se neutro; mas, o torpedeamento de cinco navios mer
cantes brasileiros (8) provocou protestos; e, por fim, o pre
sidente pediu ao congresso "o reconhecimento do estado 
de guerra que nos é imposto pela Alemanha" ( 1917). Fi-

(5) Do segundo presidente mineiro da República escreve Calmon: "Civil, 
após uma quadra de vivas atividades militares, pacifista, numa época de di
ficuldades criticas; sereno e sensato, em tempo de atitudes dramáticas; di
ferente de todos os anteriores. pela moderação modesta e pela tranqüilidade 
natural de suas idéias de govêrno". 

(6) A região do campo de Palmas, extensa área disputada pelo Paraná 
e Santa Cata•ina o "Contestado" era teatro de sangrentos acontecimentos: ai 
se reünira, como outrora em Cant•dos, uma multidão de fanáticos em tOrno 
do "monge" José Maria; enviaram-se contra éles diveC'as expedições milita
res contando-se na luta centena~ de vitimas; por fim foram dominados. a ferro 
e fogo, por uma coluna de seis mil homens comandados pelo general Setem
brfno de Carvalho (1917), decidindo-se logo depois os limites entre os dois 
e'- ta dos. 

(7) Em 1!!99 Campos Sales confiava ao d~ Clóvis Revilaqua o projeto 
no qual já em 185R trabalhara Teixeira de Freitas e que substituía o substra
to consolidado das velhas "Ordenações Filipinas". 

(8) Fundara-se, no Rio, a "Liga de Defesa Nacional" que procurava des
pertar "a opinião descuidada dos brasileiros" para as realidades do momento, 
organizando-se para resistência a um possível inimigo; Olavo Bilac fizera-se 
grande propagandista do serviço militar e do voluntariado entre a mocidade; 
em Buenos Aires, a grande voz de Rui Barbosa, embaixador do Rrasil nas 
festas do centenário argentino fazia a sua famosa conferência sObre "0 
dever dos Neutros" reclamando a intervenção americana no grande conflf· 
to ao lado dos aiiados; assim, quando veio o estado de guerra, criara-se já 
grande corrente favorável aos aliados; o país estava "eletrizado de excita· 
ções naclon_alistas", era vlvlsslmo o entusiasmo patriótico. 

' 
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zeram-se aprestos militares; foi enviada à França grande 
missão médica e uma esquadrilha de nossa marinha de 
guerra partiu para cooperar com os aliados no policiamento 
do Atlântico. 

O conflito europeu teve notáveis conseqüências econô
micas para o Brasil: valorizaram-se vários produtos agrí
colas, cuja produção foi intensificada; a impossibilidade de 
importação de muitos artigos, que vinham das nações em 
luta, determinou a instalação de numerosas novas fábricas, 
aumentando-se consideràvelmente o valor do parque indus
trial do país (9). 

Oitavo quatriênlo. - O conselheiro dr. Rodrigues 
Alves, que devia suceder ao dr. Venceslau Braz, faleceu 
antes de assumir o exercício do cargo para o qual, pela se
gunda vez, fôra eleito. Ficou no govêrno da República o 
vice-presidente dr. Delfim Moreira, que logo providenciou 
para a eleição do novo chefe do poder executivo. 

A escolha do novo presidente recaiu no dr. Epitácio 
Pessoa, então em Paris, como embaixador brasileiro à Con
ferência da Paz ( 1 O). 

Empossado na presidência da nação (26-7 -l9) o dr. 
Epitácio prestou-lhe entre outros notáveis serviços, os da 
iniciação das grandes obras contra as sêcas do Nordeste; 
da construção de cêrca de sessenta grandes quartéis para 
o exército em vários pontos do país, da execução do sor
teio militar, criação de escolas de tiro; e recenseamento da 
população. 

Comemorou-se, durante êsse quatriênio, o primeiro cen
tenário da independência, realizando-se no Rio de Janeiro 
uma grande exposição internacional. Registaram-se ainda 
a visita do rei Alberto e rainha da Bélgica e do presidente 

(9) "Perdeu o Brasil a sua caraterístlca tradicional de prQdutor de 
café e açúcar e Importador do resto. Surge como terreno próprio de tOdas u 
culturas. E' pais de algodão, de carnes congeladas, de manganês e ferro, de 
carvão e óleos, de matérias primas da intltistria bélica e cereais, de fábricas 
de tecidos e usinas elétricas ..• " "Os estados do Sul triplicaram a sua 
Importância econômica". (Cf. Calmon, Hlst. Social do Brasil, 11, 294). 

10) Fui candidato de oposição ao dr. Epltáclo, Rui Barboaa, que re· 
cusara a chefia da delegação brasileira A Conferencia da Paz. 
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Antônio José de Almeida, de Portugal, entusiàsticamente re
cebidos pelo povo. Deu-se tambem, a êsse tempo, a revoga
ção da lei do banimento da família imperial, sendo logo 
depois solenemente repatriados os corpos de D. Pedro 11 e 
da imperatriz d. Teresa Cristina. -

Os últimos meses do govêrno Epitácio foram perturba
dos pela questão da sucessão presidencial ( 11) e por uma 
revolta, no forte de Copacabana, logo dominada. 

Artur Benaardes.- O quatriênio do dr. Artur Ber
nardes, iniciado a 15 de novembro de 1922, decorreu sempre 
sob o estado de sítio: quatro anos de quasi constantes revo
luções, que prejt.~dicaram imensamente a administração ( 12); 
o mais notável de tais movimentos foi o chefiado pelo ge
neral lsidoro Lopes, em São Paulo em 1924; depois de se 
apossarem da capital do estado, onde permaneceram quasi 
três semanas, os revoltosos retiraram-se internando-se em 
Mato Grosso; daí percorreram vários pontos do país, até 
serem dispersos, após quasi dois anos de lutas. 

Ainda assim pôde ser feita uma revisão parcial da cons
tituição e tomaram-se algumas medidas de caráter financeiro 
e militar, como a reforma do Banco do Brasil e vinda da 
missão naval americana para nossa marinha. 

No govêrno Artur Bernardes cobriram-se de luto as 
letras e a jurisprudência do Brasil com a morte do maior 
de seus oradores e juristas, o grande Rui Barbosa ( 1923). 
Faleceram ainda nesse quatriênio o marechal Hermes da 
Fonseca (1923) e dr. Nilo Peçanha (1924). 

(11) Contra a candidatura Artur l:lernardes apresentou-se a de Nilo Pe
çanha; e, para prejudicar o adversãrio, partldãrlos do outro candidato, nl!o 
tiveram escrúpulos em falsificar uma carta atribuindo-lhe, ao dr. Bernardes, 
sua autoria: nela se Insultavam baixamente as classes militares, ferindo-as 
em seus mais delica-dos sentimentos; a Impressão foi profunda, mesmo depois 
da confissão do falsificador; e não desapareceu o efeito da calúnia. Tra
mara-se uma revolta para Impedir a posse do dr. Bernardes; e a prlsl!o do 
marechal Hermes por motivo disciplinar, fez explodir o movimento latente; 
a revolta d9 forte extinguiu-se "num lance de desesperada bravMra: o sa
crificlo, na praia de Copacabana, de dezoito combatentes, que enfrentaram, 
até o último, as colunas legais". 

(12) Além da revolução do general lsldoro (5-7-24), deu-se ainda, no 
Rio Grande do Sul, demorada luta entre partidos por questões de polltlca 
estadual; o sangrento conflito só terminou com a mediação do ministro da 
guerra, general Setembrlno de Carvalho (1923). · 
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Washington Luis. - Eleito sem oposiç.ão, o dr. 
Washington Luis Pereira de Sousa assumiu o govêrno da 
República a 15 de novembro de 1926. Cessavam as lutas 
que tanto haviam prejudicado a nação no período anterior. 
Mas eram consideráveis as responsabilidades financeiras 
provenientes das campanhas contra as revoluções. 

O novo presidente procurou ganhar ·a confiança do país 
e votou-se com energia, a uma política financeira que visava 
alcançar a estabilidade do câmbio, mesmo a uma taxa baixa. 

Visitaram o Brasil os presidentes Hoover, dos Estados 
Unidos, e Ouggiari, do Paraguai. Construíram-se estradas 
de rodagem do Rio a São Paulo e a Petrópolis, partes im
portantes do sistema ro~oviário que logo se desenvolveria 
por tôda a nação. 

O dr. Washington Luis não concluíu seu quatriênio; 
a agitação sobrevinda à escolha de seu sucessor culminou 
com a revolução que o depôs, vinte e dois dias antes de 
expirar seu mandato. 

Datas notáveis 

- 1906 - Início do govêrno Afonso Pena. 
1907 - Rui Barbosa na conferência da paz em Haia. 
1909 - Morte de Afonso Pena; govêrno Nilo Peçanha. 
1910 - Início do quatriênio do marechal Hermes. 
1912 - Morte do Barão do Rio Branco. 
1914 - Assume a presidência da república o dr. Venceslau Braz. 
1917 - Promulgação do código civil. 

Estado de guerra do Brasil com a Alemanha. 
1919 - Toma posse de seu cargo o presidente dr. Epitácio Pessoa. 
1922 - Visita dos reis da Bélgica. 
1922 - Visita do presidente de PortugaL Exposição do centenário 

da independência. 
Início do govêrno Artur Bernardes. 

1923 - Morte de Rui Barbosa. 
1924 - Revolta do general Isidoro, em São Paulo. 
1926 - Início do govêrno Washington Luis. 
1930 - E' deposto o presidente Washington Luis (24-10-1930). 
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VIII 

A Primeira República 
(Continuação) 

2) Principais vultos e episódios da política 
interna 

Consolidação do regime.- Havia já cêrca de quatro 
anos da proclamação da República, e ainda não se podia di
zer garantida a estabilidade do novo regime: punham-no em 
perigo as agitações políticas, o choque de ambições, a- pro
paganda de descrédito que contra êle faziam no estrangeiro 
vários elementos fiéis à extinta monarquia. Ao govêrno de 
Floriano Pei?Coto coube a tarefa de enfrentar a crise revolu-. 
cionária, cada vez mais séria, vencendo-a de modo a, desde 
então, considerar-se consolidado em nossa pátria o regime 
republicano. 

Revolta da armada e revolução federalista. -
Desde o advento da república notava-se no Rio Grande do 
Sul constante agitação ( 1); a subida de Júlio de Castilhos ao 
govêrno do estado, com o apôio de fôrça federal, trouxe o 
rompimento da revolução federalista. Sangrentas lutas se 
registaram, não obtendo êxito uma tentativa de Floriano 
para alcançar a paz entre os partidos adversários. Das fron
teiras do Uruguai, onde se preparavam as incursões revo
lucionárias, novas invasões se seguiram talando o a guerra 
civil o território gaúcho. 

Novas dificuldades surgiram: Irrompeu no Rio de Ja
neiro a 6 de setembro de 1893 a revolta da armada, sob a 
chefia do contra-almirante Custódio José de M~lo que, havia 

( 1) No Rio Grande do Sul lutavam entre si, disputando o govêrno do 
Estado, o~ partidos de Júlio de Castflhos, de Barros Cassai e o federalista, de 
Silveira Martins; em três anos, por motivo de tais lutas, teve o Estado 19 
presidentes, desde o visconde de Pelotu até o Dr, PerMlldo Abot. 
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poucos meses, deixara o ministério da marinha. O pretêxto 
do almirante revoltoso era combater a ilegalidadé do go
vêrno do qual, entretanto, até pouco antes fizera parte; ani

-mava-o o fácil . triunfo que alcançúa quando levou Deodoro 
à renúncia; mas Floriano opôs-lhe tremenda resistência. 

Foram artilhados os morros, e guarnecidos os pontos 
principais do litoral do Rio e de Niterói com fôrças regula
res do exército, da guarda-nacional e dos numerosos bata
lhões patrióticos, formados pela mocidade das escolas_ e 
elementos populares. Não alcançava resultado o bombar
deio da esquadra às fortàlezas da barra e outras fiéis ao 
govêrno; . a capital e Niterói sofreram inúmeros ataques dos 
canhões dos rebeldes; rrias as esquadras estrangeiras fun
deadas na Guanabara faziam sentir aos revoltosos que, de 
acô.rdo com as leis internacionais, o Rio de Janeiro, cidade 
aberta, não podia ser bombardeado. . 

A adesão do almirante Saldanha da Gama à revolta (2) 
torna-a suspeita de intenções restauradoras. Um ataque, com 
desembarque de tropas ep1 Niterói, termina com a sangrenta 
vitória da legalidade n~ Armação. Alguns navios dos revol- . 
tosas tinham forçado a barra para o Sul; e, quando chegou 
ao Rio a esquadra legal, comprada por Floriano na · E.uropa 
e nos Estados Unidos, (13-3-1894) já os revoltosos tmham 
abandonado a luta, refugiando-se em dois navios de guerra 
portugueses, que lhes deram asilo; tal fato deu causa ao rom
pimento das relações diplomáticas entre o govêrno brasileiro 
e o de Portugal. 

A revolta federalista recrudescera graças à revolta. da 
armada, que a apoiava; com os nav10s que tinham saído do 
Rio de Janeiro, Custódio de Melo apossou-se de Paranaguá 
e do Destêrro; tropas de desembarque tomaram Curitiba; 
os federalistas de Gumercindo Saraiva invadiram Santa Ca
tarina e o Paraná (3), ameaçando São Paulo; mas as 

(2) Luiz Flllpe de Saldanha da Gama, oficial de grande · prestigio e cultu
ra dirigia a Escola Naval. Era monarquista; e, aderindo à revolta, lançou 
m~nlfesto exigindo que a nação, por um plebiscito, se manifestasse sObre a: 
forma de govêrno a adotar. 
· (3) Episódios notáveis da terrlveJ luta foram o sítio de Bagé, tenazmen

te defendida, até sua llbertaçfto, pelo general Carlos Teles que tinha ape
nas 1.000 homens contra os 4.000 federallataa sitlantee; e o da Lapa, no 
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fôrças legais os fo_rçaram à retirada. Gumercindo foi morto 
no combate de Caroví. Custódio . refugiou-se em Buenos 
Aires, entregando seus navios ao govêrno argentino, exceto 
o "Aquidabã" que foi torpedeado pelos legalistas em Santa 
Catarina. E desde então fóram-se dispersando os últimos 
~os revolwcionários riograndenses ( 4). Floriano, o "Ma
rechal de Ferro" ficou sendo considerado o "Consolidador da 
República". 

Entretanto, já depois do govêrno de Floriano, quando o 
novo chefe da nação, Prudente de Morais, procurava realizar 
a pacificação, Saldanha da Gama, que se havia reünido aos 
federalistas transpôs a fronteira uruguaia invadindo o Rio 
Grande do Sul; mas foi logo vencido e morto no combate de 
Campo Osório. Pouco mais tarde estava pacificado o sul. 

Campanha de. Canudos. - Antônio Vicente Mendes 
Maciel, um fanático que desde os tempos do império errava 
pelos sertões do norte da Bahia seguido de numerosos serta
neJOS, aí fundara à margem do alto Vasa-Barís, o arraial de 
Canudos, desordenada aglomeração de centenas de casebres 
em tôrno de duas igrejas. O povoado cresceu (5), nele vi
vendo os "jagunços", pobre gente fanatizada, cegamente obe
diente ao Conselheiro, como se chamou seu chefe, e desco
nhecendo a autoridade civil e religiosa. 

" Um caso de polícia fez o govêrno baiano mandar para 
a região dos fanáticos um destacamento que 3. 000 jagun-

Paraná, onde o valoroso· coronel Gomes Carneiro, resistindo cêrca de um mês 
ao cêrco de 5.000 federalistas, até cair ferido de morte, deteve Gumercindo 
Saráiva em sua marcha; assim deu tempo a que se preparasse a resistência, 
salvando São Paulo da invasão. "Lapa, escreve J. M. Belo, viria marcar 
uma página heróica na história militar do Brasil e da consolidação da Re
pública". 

(4) Infelizmente a crueldade ináudita por vêzes verificada na campanha, 
como o trucidamento de prisioneiros do Rio Negro, degolamentos, incéndios de 
estâncias, devastações, ainda continuou nas últimas repressões; a execução 
dos barões de Batovi e do Sêrro Azul, e outras fizeram Floriano intervir di
retamente para evitar que em seu nome se cometessem novas crueldades. 

(5) "Cresceu, e continuaria pelo tempo afora, monstruoso e inofensivo, 
como uflla expressãc do mundo ·.ser.taneJo, que os seus caboclos beatos, o seu 
esto•cismo, o seu atraso e a sua miséna, até que a onda ctvillzadora, partida 
do litoral, o alcançasse e transformasse a alma coletiva. Do mundo, nada 
sabiam os broncos jagunços de Conselheiro e nada os interessava. Do Bra
sil conheciam vagamente que uma República de maçons ou de ateus te
ria expulso o velho imperador e instituldo o casamento civil. •• " ( Cf. J. M. 
Belo, op. cit., 224). 
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ços, armados de facão destroçaram; nova expedição seguiu 
depois e teve de recuar com fortes perdas; uma terceira foi 
enviada: 1.300 homens com artilharia, ao mando do co
ronel Moreira Cesar; e essa também, após uma luta tre
menda, fói dizimada, perdendo quatro · canhões, munições 
e inúmeros mortos entre os quais seus chefes (6). Final
mente uma expedição de mais de 4. 500 homens, com todos 
os recursos, sob o comando do general Artur Oscar c or
ganizada pelo próprio ministro d;:t guerra, conseguiu após 
penosa campanha tomar o famoso arraial; o Conselheiro 
já havia morrido (7) e nenhum jagunço foi aprisionado na 
derradeira luta (8): tinham morrido todos combatendo 
( 1897),. 

Datas notáveis 

1893 - Começa a ~volução federalista- com a invasão do Rio 
Grande pelas fôrças de Jaca Tavares. (2 de fevereiro). 
A 6 de setembro revolta-se a armada sob' a chefia de 
de Custódio de Melo. 

1894 - Combate da Armação (9 de fevereiro). 
Termina a revolta da armada (13 de março). 

1895 - Combate de Campo Osório e morte de Saldanha da Gama 
(24 de junho). falece Floriano Peixoto (29 de junho). 
Pacificação do Rio Grande d<. Sul. 

1896 .:_ Primeira expedição contra Canudos (Coluna Pires Fer
reira). 

1897 - Desastre da expedição Moreira Cesar (março). 
O exército de Artur Oscar termina a campanha de Ca
nudos, destruindo o arraial (5 de outubro). 

(6) O desastre da - expedição Moreira Cesar causou uma impressão pro
funda; espalhou-se a insensata not-Icia de que os jugunços possuiam material 
bélico moderno e que eram apoiados pelos monarquistas; tres jornais no l<io 
tiveram suas olicinas destruídas pela multidão enfurecida; e o capitalista 
Gentil de Castro, acusado de retinir dinheiro e armas para os caboclos do 
Conselheiro, foi assass inado a tiros; formaram-se batalhões patrióticos; a tra
gédia de Canudos era tida como uma derrota para a l<epliblica. O triste 
episódio de nossa história que loi a campanha de Canudos é magistralmente 
descrito por Euclides da Cunha em sua magnífica obra ~us Sertões". 

(7) Custara a luta o sacrifício de centeuas d~ vidas entre as quais as de 
numerosos oliciais superiores de nosso exércilo como os coroneis Moreira César, 
Thomnson Flor~R. Tamarindo e outros. 

(8) "Canudos não se rendeu. Exemplo ún'co em tõda a história, resis-
tiu até o exgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral 
do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, 
que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, do is homens feitos e 
uma criança ... ". (C!. Euclides da Cunha, "Sertões", 630) . 
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A Primeira República 
(Continuação) 

3) A política exterior: Rio Branco 

Pela coneórcfia. - O govêrno republicano . esfor
çoú-se em ser fiel às tradições de nosso povo, a~1~0 da 
paz, orientando nossa política exterior "por um e~p1~!to de 
harmonia justa e digna com tôdas as outras naçoes . In~
pirada por tal princípio, ~ demon~trando ~;u culto ao d!
reito das gentes, a república consignara Ja. em sua pn
meira constituição ( 1891), o recurso ao. arbitramento para 
resolver as questões internacionais e afirmara sua repulsa 
a tôda guerra de conquista ( 1). 

A política exterior d_o g_?vêrno . Campos Sales pr?
curou intensificar a aproxtmaçao continental e a co~córdia 
com os países americanos: foi. assim, que . o B~a~Il teve, 
em 1899 a visita oficial do presiden~e argentmo j~ho Roca, 
que o presidente brasileiro retribuiu no ano segumte. 

As Missões. - Para perfeita harmonia com as ~a
ções vizinhas, eliminando todos os possíveis motivos ~e dis
sensão, a república se esforçou em res?lver as ques_toes de 
limites que no império não tinham podido ser soluciOn.ad~s . 
Uma delas era a do território das Missões, com a Repubhca 
Argentina (2), sujeit~ ao arbitramento do presidente dos 

( 1) "Os Estados Unidos do Bra.sll, em caso .algum, se empenharão em 
guerra de conquista, direta ou indiretamente, por SI ou em aliança com outra 
nação". (Const. Federal, art. 88) . . 

(2) Um dos últimos decretos do min istério Ouro Preto ~ubmetla o htlglo 
entre o Brasil e a Araentina (território das M1ss_ões) , ~o arbitramento do pre
sidente dos Estados Un idos (5 de novembro), v1sto nao c_onc~rdar nosso go
verno com a proposta argentina de resolver a que~tã ~ d1vldmdo ao mel~ a 
área disputada ; mas, nos primeiros meses da repubhc~1 Quintlno Bocal uva, 
que era o min istro do exterior, " fremente de ldealts!"o., foi para o Sul, a 
bordo do "Riachuelo" fes tiva mente liqUidar a pende nc1a, aceitando a tese 
adversária. Foi péssima a Impressão de tal fato no Brasil ; e o co~gresso quasl 
unAnlme o reprovou, aguardando-se então o laudo arbitral do preatdente norte
americano. 
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Estados Unidos. O govêrno do marechal Floriano confiou 
ao Barão do Rio Branco a defesa do Brasil no impot:tante 
litígio; e o grande diplomata, após in tenso labor (3) , teve 
a glória de alcançar do á rbitro, presidente Cleveland, o 
laudo que reconhecia nossos di reitos ao território contes
tado ( 1895) . 

O Amapá. Nossos limites com a Oúiana Francesa 
tinham sido objeto de . discussões diplomáticas que, sem re
sultado positivo, vinham se fazendo desde a época colonial; 
por fim, acordou-se, p,1 r um modus-vivendi, que o terri
tório à margem direi ta do Oiapoque e o Araguarí, o Amapá, 
ficasse neutralizado, e assim, interdito a autoridades ofi
ciais francesas ou brasi leiras. Um incidente, porém, pro
vocado pelo governador de Caiena ( 4), fez agravar-se a 
questão, concordando então os dois países interessados em 
submetê-la ao arbitramento do pre.si'dente da Suíça. Eram 
na da menos de 400.000 quilômetros quadrados de terras 
que a França nos disputava. 

Ainda desta vez coube ao Barão do Rio Branco de
fender • os di rei tos do Br2 sil; e, como no caso das Missões, 
o g rande diplomata alcé:nçou plena vitória para nossa pá
tria ( 1900). 

O Acre. - No território do Acre, junto à fronteira 
mal deli mi ta da entre o Bras il e a Bolívia, viviam principal
mente bras ileiros, em núm ero de alguns . milhares, ocupados 
na exploração da borracha; depois de conflitos com auto
ridades bolivianas queriam tornar-se independentes e recla- . 
mavam sua uni ão com o Brasil , recusando-se nosso govêrno 
a intervi r num território pertencente a outra nação. 

(3) Depois de alguns meses de incessante labor estava a esgotar-se o 
pra70 rara a apresentação da memória escrita em português e l ngl ~! e com 
a rerrodução de maras antigos. Rio Branco exigiu da tipografia trabalho con
tínuo e chegou a instala r-'e -ror três dias e três noites no escri tório da Im
pressora, quando da conclusão da obra. 

(4) O governador da Gúiana, com uma companhia de infanta ria, em
barcou num tr•ns.norte de l(uerra e, subindo o Calzoene foi prender em sua 
aldeia de brasileiros seu chefe, o paraense V. Cabral; êste,- desar mado e 
ameaçado de morte, derrubou o oficial francês e o matou com o próprio re
vólver: os 14 homens de que disrunha Cabral obrigaram a recuar os agressores, 
que fizeram depredações e vitimas na Inerme população (C!. Raul Rio Branco, 
Remlnts.:~ncla$, 132). . 
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A Bolívia entendeu ·então arrendar (5) o território, com 
direitos quasi' soberanos, a um sindicato anglo-americano, 
o que ameaçava nossos interêss'es e os da própria América 
do Sul; os acreanos resolveram reagir •contra tal situação; 
revoltaram-se guiados por Plácido de Castro e proclama
ram a independência do Acre. A Bolívia mandou uma ex
pedição para esmagar a revolta; o Brasil, em tal emer
gência, preparou tropas para a defesa de seus filhos da
quela região. 

Foi a êsse tempo que assumiu a pasta do exterior o 
. Barão do Rio Branco, então nosso ministro em Berlim. 
Com calma energia e extraordinária habilidade, Rio Branco 
conseguiu assegurar a paz, seriamente ameaçada e resolver 
a grave questão: pelo tratado de Petrópolis o Acre ficava 
incorporado ao Brasil, mediante uma permuta de pequenos 
territórios retificando a• fronteira com Mato Grosso e paga
mento de dois milhões e~terlinos. O grande diplomata au
mentava assim o território pátrio de 152.000 kmts. qua
dátdos (6). 

Rio Branco. - José Maria da Silva Paranhos Júnior, 
Barão do Rio Branco, era filho do Visconde do Rio Branco 
e nasceu no Rio de Janeito em 1845. Estudou direito em 
São Paulo e Recife, onde se formou, tendo antes freqüen
tado, por algum tempo, o Colégio Militar. Após ter sido 
professor no Colégio Pedro li, jornalista, deputado geral e 
promotor público, ingressou na carreira diplomática ' como 
cônsul geral do Brasil em Liverpool (7). Proclamada a re
pública, . foi nomeado superintendente do serviço de imi-· 

{5) O "Bolivian Sindicate" começaria a operar com um capital de 5 mi
lhões de dólares: formara-se com o cencurso de comerciantes de Nova York, 
e do auxilio poderoso . de capitalistas Ingleses. {Cf. C. Costa, A conquista do 
deserto oriental, 91 ). A ação de Rio Branco fez malograr-se a tentativa de 
se implantar na América .Latina o sistema das "Chartered", precursoras, tan
tas vêzes, na história contemporânea da Africa e da Asia, de conquistas co-
loniais". _ 
· {6) Segundo o tratado ainda se obrigou o Brasil a construir uma estrada 
de ferro de Sto. AntOnio do Madeira à Bela Vista, ao lado do trecho enca
choelrado do rio Madeira.; entretanto, tendo pago cêrca de 35.000 contos, o 
govêrno federal apurava no território, dentro de seis anos {1903-1909), uma 
renda de 58.000 contos de réis. 

{7) A nomeação de Rio Branco foi . feita pelo Duque de Caxias, então 
presidente do gabinete. · 
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gração. Pouco depois era designado para defender nossos 
direitos na questão das Missões e, em seguida, na do Amapá, 
em que alcançou brilhante triunfo. 

Subindo à presidência da República o dr. Rodrigues 
Alves reclamou seus serviços para o ministério do exterior 
(8); e o grande brasileiro deixando nossa representação 
em Berlim> iniciou seus novos trabalhos, resolvendo CQm o 
maior êxito a questão do Acre. · 

Conservou-se fiel a seu antigo credo político, impor
tando-lhe mais o Brasil que suas formas de govêrno. "Não 
venho servir a um partido político", disse êle quando assu
miu seu pôs to: "venho servir ao nosso Brasil, que todos 
desejamos ver unido, íntegro, forte e respeitado". 

Amigo sincero da paz, queria que, para garantí-la, ti
véssemos nosso exército e nossa marinha dotados de todos 
os recursos necessários (9); e para que não se julgassem 
por isso menos amistosos nossos sentimentos para com as 
nações americanas, dizia que o Brasil "quer vir a ser forte 
entre vizinhos grandes e ,fortes, por honra de todos nós e por 
segurança do nosso continente, que lalvez outros possam vir 
a julgar m~nos bem ocupado" ( 1 O). 

Rio Branco, chefiando nossa chancelaria, concluíu trinta 
tratados de arbitramento ( 11); alcançou para o Brasil a 
criação do primeiro cardinalato da América Latina; coope
rou eficazmente para o triunfo alcançado por Rui Barbosa 

{8) Rio Branco assumiu seu cargo a 3 de dezembro de 1902 nele perma
necendo ininterruptamente até sua· morte, a 10 de fevereiro de 1912. Tra- · 
balhou assim com os presidentes Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Pe
çanha e Hermes da Fonseca. 

{9) "TOda a nossa vida como Estado livre e soberano atesta a modera
ção e os sentimentos pacíficos do govêrno brasileiro, em perfeita consonân
cia com a unidade e a vontade da Nação. Durante muito tempo fomos, in
contestàvelmente; a primeira potência militar da América Latina, sem que 

· essa superioridade de fOrça, tanto em terra como no mar, se houvesse mos
trado nunca um perigo para os nossos vizinhos. 

Querer , a educação cívica e militar de um povo, como na libérrima Suíça, 
como nas democracias mais cultas da Europa e da América, não é querer a 
guerra; pelo contrário, é querer asse~urar a paz, evitando a possibilidade de 
afrontas e de campanhas desastrosas'. {Dum discurso no Clube Militar, em 
agradec1mento a homenagem recebida do exército em 1911 ). 

· . {lO) .Palavras da oração pronunciada perante o Congresso Cientifico La-
Imo Amencano do Rio de janeiro em 1905. 

( 11) Quando o Barão do Rio Branco assumiu seu alto cargo tinha o 
Bras1! apenas dois tratados de arbitramento: um com o Chile, ainda dependen
te de troca de r~tiflcações e outro com a Argentina, de 190!1. 

•' 
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na conferência de Haia; e, ainda, de acôrdo com sua polí
tica de cordialidade americana, celebrou com o Uruguai um 
trado, "ato de raro altruísmo internacional", cocedendo 
à vizinha república liberdade de navegação na lagoa Mirim 
e no rio Jaguarão. 

Foram numerosas as obras escritas pelo· grande esta
dista que o Instituto Hist9rico Brasileiro fez seu presidente 
perpétuo. 

O benemérito brasileiro morreu em se4 pôsto, no minis
tério do exterior, em 1912. Tinha aumentado de 900.000 
quilômetros quadrados o território da pátria, a que consagrou 
sua vida, ( 12) servindo-a e honrando-a· modelarmente. 

Datas notáveis 

! 895 - O presidente Cleveland dec' de em favor do Brasil o litfgro 
das Missões. ( 5 de fevereiro). 

1900 - O presidente Walter Hauser, da Suíça, julga a questão do 
Amapá favoràvelmente ao Brasil. ( 1.• de dezembro). 

1901 - Contrato do "Bolivian Syndicate" para arrendamento do 
território do Acre. . 

1902 - Rio Branco assume o cargo de ministro do exterior (3 de 
dezembro). 

1903 - Tratado de Petrópolis ( 17 de novembro) . 
1905 - Criação do primeiro cardinalato sul-americano (D. Joaquim 

Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti). 
1907 - Rui Barbosa alcança glorioso triunfo em Haia defendendo 

no Congresso da Paz o principio de igualdade de sobe
rania das nações. 

1908 - Tratado de- condomínio da Lagôa Mirim (3 de outubro). 
1912 - Falecimento do Barão do Rio Branco (10 de fevereiro). 

Sumário 

Pela concórdia. - Orientação pacifista de nossos governos. O 
princípio do arbitramento consignado na primeira constituição 
da república. Campos Sales e a pblítica de cordialidade ame- · 
rica na . 

(I 2) Era sua divisa : "Ubique patrlae me mor" . 
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As Missões. - Como se procurava resolver as questões de limites. 
O litígio das Missões. O trabalho de Rio Branco. O laudo 
de Cleveland. 

o Amapá. - Uma velha questão de limites. Modus-vivendi com a 
França. Como se precipitou a solução da questão. O laudo do 
presidente do conselho federal suíço, nova vitória de Rio. Branco. 

o Acre. - Origens da questão do Acre. Atitude do Brasil. O ar
rendamento do território pela Bolívia a um sindicato anglo
americano. A revolução acreana e Plácido de Castro. Provi
dências do govêrno. brasileiro. Como Rio Branco resolveu a 
questão. O tratado de Petrópolis. 

Rio Branco. - Quem era o barão do Rio Branco. Seus estudos e 
primeiras atividades. Ingresso na carreira diplomática. A vi
toriosa defesa dos direitos da pátria nas questões das Missões 
e do Amapá. Rio Branco ministro da exterior. A questão do 
Acre. Rio Branco e a República. O grande pacifista e a defesa 
nacional. Os tratados de arbitramento. O cardinalato. O con
domínio da lagoa Mirim. Como Rio Branco engrandeceu o 
Brasil. 

PARA EXERCI CIOS ESCRITOS: 

1) A política exterior do Brasil. 
2) Como se resolveram nossas questões de limites com a Ar

gentina e a França. 
3) A questão do Acre. 
4) Biografia de Barão de Rio Branco. 
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A Primeira República 

4) As maiores realizações administrativas 

Restauração financeira. Ao encerrar-se o se-
gundo quatriênio da república era gravíssima a · situação 
financeira. As revoluções que convulsionaram o país tinham 
esgotado os recursos do tesouro; nosso crédito estava pre
judicado e, com êle, a confiança do estrangeiro em nossa 
terra. 

,Prudente de Morais, entretanto, nos últimos meses de 
seu govêrno, tinha já tomado providências em face da di
fícil crise ( 1), por um acôrdo com os nossos credores· do 
exterior. Campos Sales, eleito presidente, foi à Europa, an
tes de assumir seu cargo, entender-se com os representantes 
dos portadores de títulos brasileiros (2); e, discutindo o 
plano já negociado, o funding-loan, conseguiu em nosso fa
vor, algumas alterações do primitivo acôrdo (3). 

Logo que tomou posse do govêrno, o presidente, auxi
liado pelo Dr. Joaquim Murtinho, seu grande ministro da 
fazen~a, iniciou um regime de rigorosa economia; decretou 

(I) O ministro da fazenda, Bernardino de Campos, negociara com o emis
sário dos Rothschild e outros banqueiros ingleses o acOrdo para livrar o pais 
da precária situação financeira. . 

(2) A grande maioria de portadores de tltulos brasileiros era, por muito 
tempo, de países europeus; mas, "depois da guerra, abre-se um novo capitulo 
na história da dívida pública brasileira. O mercado de Nova York apossou-se 
do velho cliente de Rothschíld". "Os Estados Unidos tornaram-se detentores 
de cêrca de 35% de todo o débito federal brasileiro em uma década (mais exa
tamente em 6 anos, visto que as emissões foram feitas em 1921-1927)" . (Cf. 
J. F. Normano, Evol. Econom . do Brasil, 208-209, "Brasiliana", 152). 

(3) O fullding era um empréstimo de consolidação, uma espécie de mora
tória. O Brasil recebia 10 milhões de esterlinos dando em garantia as rendas da 
alfândega d'l Rio e retirava da circulação uma soma de moeda eqUiva
!ente ao câmbio de 18 às emissões do "funding"; o prazo para pagamento dos 
Juros era de três anos e o da amortização de dez anos; todavia dezoito meses 
mais cedo do que ficara estipulado, o Brasil recomeçava o 'pagamento dos 
fundos de amortização. 
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novos impostos, como os do sê! o e de consumo; diminuiu 
empreaos, extinguiu concessões onerosas; ordenou grandes 
cortes b nas despesas públicas. Criou, com . tais medidas, 
numerosos descontentes (4); não visava, porém, a popula
ridade, mas a restauração do crédito do Brasil. 

Quando Campos Sales terminou seu trabalhoso qua
triênio, resolvera vitoriosamente a questão financeira: fôra 
uma tarefa difícil para o govêrno, dura para o contribuinte; 
mas o tesouro nada devia e tinha saldo nas ·contas correntes 
dos bancos; os títulos de dívida pública subiam de cotação; 
as rendas do país cresciam; conseguira deixar a 12 o câmbio 
que encontrara quasi a 5; tinha resgatado 4.400.000 ester
linos e constituíra, em Londres, um depósito de três milhões 
de libras. De novo afluíam capitais da Europa para o Brasil 
que via seu crédito restabelecido (5). 

A Capital Federal. - A transformação do Rio .d.e 
Janeiro, de velha cidade colonial numa capital moderna, foi 
uma das grandes realizações do govêrno ·Rodrigues Alves. 
Com a ação enérgica do ministro da vi~ção, Lauro Müler, 
do prefeito Francisco Pereira Passos e de Paulo Frontin, 
chefe da comissão de obras .públicas, fizeram-se trabalhos 
monumentais. 

Centenas de casas foram demolidas, arrasaram-se mor
ros, desapareceram ruas estreitas do centro urbano, nada 
detendo a vontade férrea do grande prefeito (6) em seu pro
pósito de renovar a capital do país. Abriram-se magníficas 

(4) Violentos ataques sofreu o. grande estadista, que. sé_ manteve, porém, 
firme em sua resolução; certa vez procurou-o uma comtss~o que reclamava 
contra os novos impostos; ouviu-a pacientemente, mas por ltm _respondeu-Ih;: 
"Concordem ou não concordem, protestem ou não protestem, os tmpostos serao 
decretados e arrecadado.s; não posso obrigar ninguém a ser patriota, mas pos-
so obrigar todos a cumprir. a lei"'. . 

(5) "O contrato do "funding" cimentou o crédito públic_o conciliando o 
regime com a opinião internacional, cujo pessimismo em relaçao ao 13rastl, a 
revolução de 1893 e o assassínio do marechal Bitencourt tinham agravado". 
(C!. Calmon, Hist. Soe. do Brasil, 111, 333). 

(6) "Foi lmplacavel para ser eficiente. ~esi.st.am-lhe, os jornais injuriava!", 
os negociantes prejudicados se opunham, a JUStiça era chamada. durante o dta; 
e à noite o prefeito se ·antecipava a ela, comeÇa~do a pôr !'batxo as _paredes; 
o conflito se enrodilhava em questões mesgotávets, e as ptcaretas nao para
vam. Sem essa violência útil fracassaria no principio. llle e Osvaldo Cruz. 
O seu heroismo estava em insensibllizar-se diante dos protestos". (Cf. Calmon, 
Hist. Soe. do Brasil, 111, 168). 
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avenidas (Central, hoje Rio Branco, Mem de Sá, "Beira-Mar, 
e outras); alargaram-se ruas; concluiu-se o canal do Man
gue; novos jardins e passeios públicos foram inaugurados. 
Apareceram os bondes elétricos; e no mesmo ano ( 1906) 
concluía-se o primeiro trecho do cais do pôrto e começava 
a iluminação elétrica da cidade que o prefeito queria que 
fôsse a mais bem iluminada do mundo. 

Majestosos edifícios se ergueram notando-se, além dos 
de iniciativa particular, o Teatro Municipal, o Palácio Mon
roe, a Biblioteca Nacional, a Caixa de Amortização e muitos 
outros. 

· _s_aneamento. - Outra grande obra, todavia, era ne
cessqna, sem a qual não conseguiria o Rio ser a "Cidade 
Maravilhosa": o saneamento. · 
. - Em todo o mundo tinha a capital brasileira a triste no- .· 
mead~ duma cidade perigosa para os estrangeiros. Durante 
o verao, todos os anos, a febre amarela fazia centenas de 
vítimas (7) e o pôrto do Rio era, então, prudentemente 
evitado pelos europeus apavorados. 

Para realizar a ingente tar.efa chamou o govêrno o dr. 
Osvaldo Cruz, que logo começou a agir contra os três gran
des . males: a_ febre amarela, a varíola e a peste, recente
mente aparectda na capital e alguns outros pontos do país. 

Osvaldo ·cruz teve que sustentar tremenda luta na apli- · 
cação dos métodos empregados em Cuba contra a febre ama
rel_a e em cuja eficiência tinha inabalável fé (8); faziam-lhe 
acurada oposição vários jornais que excitavam a descon
fiança popular em .seus processos, chegando mesmo a pro-

(7) Durante. o verão desenvolvia-se, periôdicamente · a epidemia que che
gava a lazer ma1s de duas mil vitimas por ano. 

. (8) Quando se fizeram em Havan·a as experiências comprovantes da dou
trma de Fmlay sôbre a transmissão de febre amarela . pela pic."ada de pernilon
gos (estegomla fase/ata), também em São Paulo se faziam com o mesmo fim 
os ~rimeiros e1_1saios, sob a inspiração dos grandes cienÍistas brasileiros dr: 
Em_iho _R1bas, d1retor do se~v.iço sanitário e dr. Adolfo lutz, do Instituto Ba
t~nológlco _do Estado .. Part1c1param dêsscs estudos os drs . l. Pereira Barreto, 
S1lva Hodngu~s e Adnano Barros. Os drs. Lutz e Emilio Ribas com arris
cada abnegaçao ~e1xaram-se picar por mosquitos infecionados no 'decurso das 
memoráveis expenênc1as, que confirmavam mteiramente a doutrina que então 
se comprovava em Cuba. (Cf. Sales Guerra Osvaldo Cruz 191 e Afr. Peixoto 
Clima ~ .Saude, 191, "Brasiliana", 129). ' ' ' 
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vocar a ~ reação armada que, no caso da vacina obrigatória, 
foi pretêxto para fins · de ambição, política; mas o grande 
brasileiro, que tinha "têmpera para resistir, pelejar, vencer, 
arriscando a própria vida", não recuou. E, com o apôio 
que o govêrno pratriõticamente lhe qispensava, conseguiu 
realizar a obra que o imortalizou. 

E quando, em 1906, se reüniu, com grande esplendor, 
a 3.a Conferência Panamericana no Rio de faneiro. assistida 
pelo seéretário de estado dos Estados Unidos, Elihu Root, 
não havia mais febre amarela em nossa formosa capital. 

Estradas e portos. - Ao tempo da proclamação da 
república, nossa rêde ferroviária era de menos de oito mil 
quilômetros. Após a difícil fase dos _primeiros anos do novo 
regime acentuou-se o aumento das linhas, particularmente 
sob o govêrno Afonso Pena; seu ministro da viação. Miguel 
Calmon, conseguiu elevar ao dôbro a quilometragem de 
nossas estradas de ferro; desde então ficou possível, por se 
haver~m· terminado as necessárias ligações, viajar de trem 
ao Rio Grande do Sul ou à Vitória. A Central atingiu Pira
pora, onde encontrava os vapores da navegação fluvial do 
São Francisco; e os trilhos da Noroeste chegavam as bar
rancas do rio Paraná (1910), donde, quatro anos depois, 
deviam alcançar as do Paraguai, rumo à Bolívia · (9). 

Ao findar-se à primeira república estavam abertas ao 
tráfego no país cêrca de 32. 000 quilômetros de estradas 
de ferro. 

A 'partir de 1920, com o- crescente uso do autoTT)óvel, 
desenvolveu-se a rede rodoviária, construindo-se dezenas de 
quilõmet~os de novas estradas que concorriam para resolver 
o problema dos transportes, questão de vital import~ncia 
para a economia do. país. 

Os portos modcrnos do Brasil foram construídos já 
sob o regime republicano: o do Rio, o de Santos, o grande 
empório mundial do café, · e os de Belém e de Manaus, na 

· (9) Em 18AR foi concedido o servlc;o de aparelhamento do pOrto de San-
tos à empresa dirigida por C. Gafré e Eduardo Oui;lie que, coin seus capitais , 
conseguiram realizar a grande obrl! dentro de poucos anos . 
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época de grandes exportações da borracha; tiveram também, 
na primeira república, 111elhorado o aparelhamento de seus 
portos a Baía e Recife. · 

F8rças armadas. - Durante o quatriênio Rodrigues 
Alves melhoraram consideràvelmente as condições de nossas 
fôrças armadas. Era, então, ministro da guerra o marechal 
Hermes da Fonseca que reformou os serviços de sua p'asta: 
melhoraram-se os departamentos técnicos, o material, desen
volveram-se as manobras periódicas e estabeleceu-se o ser
viço militar obrigatório, -pelo sorteio. 

Mais tarde, institui'ram-se por todo o país as linhas de 
tiro, que p-reparam reservistas para o exército; e, na presi
dência Epitácio construíram-se, em quasi todos os estados, 
numerosos edifícios para aquartelamento das tropas. A de
fesa dos portos da república foi melhoradél e reformaram-se 
os arsenais e fábricas de material bélico. 

.A marinh_a, no govêrno Afonso Pena, recebeu novas 
unidades dentre as quais se destacavam os couraçados 
"Minas Gerais" e "São Paulo" · que, nessa época, figuravam 
entre as mais poderosas belonaves existentes. 

Outras realizações. - Uma das conseqüências da 
abolição foi intensificar-se na república o movimento colo
nizador, que substituia pelo braço livre o elemento servil. 
Cresceram grandes centros urbanos e ao mesmo tempo se 
avolumou a investida contra o sertão. O deslocamento para 

· . o interior verificou-se com mais intensidade na região goiana 
fronteiriça dos sertões de Maranhão, Piauí, Bahia e Minas, 
no planalto paranaense e catarinense, mas, principalmente 
em São Paulo (10). 

No govêrno Afonso Pena desenvolveu-se a obra do 
povoamento do solo, conseguindo-se a entrada de imigran
tes em número nunca antes atingiâo ( 1 1). 

(10) Em dez anos, refere Otiv. Viana "são conquistados à mata virgem 
mais de um milhão de hectares de terra, pelos vales do Mogl-guassú, do Pardo, 
do T ietê, do Paranapanema, surgindo cidades opulentas onde trinta anos antes 
troava o h·lré da selvagem" . · 

(2) De 1889 a 1930 entraram no Brasil cêrca de quatro miiMes de lml
e:rantes, mais de um têrço dos quais em S. Paulo, que os assimilou à sua 
população, fixando-se os demais em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro· e 
estados do sul. 

,. 
\ 
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Na administração Nilo Peçanha estabeleceu-se a obra 
de civilização dos índios, sendo entregue sua direção ao co
ronel Cândido Mariano Rondon, que já se notabilizara na ex
ploração do nordeste matogrossense : durant~ as viagens que 
então fez, de grande proveito para a etnografia e para a 
geografia, o ilustre oficial percorreu as regiões do Jurema 
ao Madeira, a "Rondonia", as · terras dos Parecís e dos 
Nhambiquaras. · 

Datas notáveis 

1898 - O "funding -loan". 

1903 - Osvaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, inicia a obra do 
saneamento do Rio de Janeiro. 
O prefeito Pereira Passos começa as obras de renovação da 
capital federal. 

1906 - Inaugura-se o primeiro trecho do · càis do pôrto do Rio de 
Janeiro. 

1907 - Lei do povoamento do solo (M. Calmon). 
1908 - Lei do sorteio militàr. 

Sumário 

Restauração financeira. - Estado precário das finanças do país ao 
terminar o· segundo quatriênio . O acôrdo com os credores es

. trangeiros. Campos Sales e seu esfôrço pelo reerguimento do 
crédito nacional. · 
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Alves. As grandes obras realizadas pelo prefeito Passos e Paulo 
Frontin . Melhoramentos urbanos: viação e luz elétricas. O 
pôrto . Os novos edifícios. 
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Estradas e portos. - A viação férrea do Brasil no comêço da re
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viária. As ·novas ligações de estradas. A Noroeste. Os auto· 
móveis e as rodovi-as. Melhoramento dos portos. 
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Fôrças armadas. - Reorganização das fôrças armadas. O marechal 
Hermes. O sorteio militar. Quartéis e linhas de tiro. As novas 
unidades da marinha de guerra. 

Outras realizações. - Calmon e o povoamento do solo. A imigração. 
A obra de proteção aos índios. As viagens de Rondon no nor
deste matogrossense. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS : 

I) Reerguimento. das finanças da república. 
2) A transformação do Rio de Janeiro. 
3) Osvaldo Cruz. 
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A Primeira República 
(Continuação) 

5) Desenvolvimento econômico e cultural. 

Progresso econômico. ~ Nas quatro primeiras dé
cadas da república alcançou o Brasil grande desenvolvi
mento econômico ( 1). A produção · do café, principal artigo 
de exportação, subiu de cinco para mais de vinte milhões de 
sacas, representando uma entrada anual-· de mais de um· mi
lhão de contos de réis. A prosperidade da grande lavoura 
determinou rápido e surpreendente progresso na zona em 
que se estendia (2). . 

Uma grave crise, em 1897, prejudicou enormemente o 
comércio da preciosa rubiácea; entretanto, ao findar a época 
da ' primeira república, o Brasil mantinha apesar da con
corrência de outros países, a sua supremacia na produção, 
que representava cêrca de dois terços do valor de nossas 
exportações (3). · · 

Outro grande fator de nossa 
foi, por algum tempo, a borracha. 

riqueza naquele tempo 
O grande aumento de 

(1) A exportação de produtos rurais que, em 1889 era de 255 . 7'ffl contos, 
atingiu, em 19i0, a L 752.411 contos de réis. (C!. L . Amaral, Hlst. Oeral da 
Agrlc. Brasileira, ill, 292). 

(2) "O plantador não entra sózinho. Segue-o o comércio, O crédito pro
cura-o. A especulação, o povoamento. a eletricidade; á engenharia urbanista, 
a capacidade construtiva duma sociedade que se esmera em improvisações fi
xadoras rastreiam-lhe os passos. A primitiva importação de muares do pam
pa consolidara, ao comprido das estradas, os pousos que, um século depois, ~e 
chamaram vilas. O "rush" do café fez surgir povoados que em cinco anos 
se transmudaram em cidades, com o seu banco, a sua catedral, a sua usina 
hidro-etétrica, o seu mercado, a sua praça de jardim e coreto, o cinema, o 
ónibus, o hospital, o clube e a escola grande .•. " (Cf. Calmon, op. cit., 
HI, 193). Exemplo típico de tal fato é, entre muitos outros, o caso de Mari
lla, no estado de S. Paulo: cêrca de dez anos apenas depois de fundada, tor
nava-se um dos principais municlpios agricolas do estado, com 2600 proprie
dades rurais . 

(3) Em 1896-97 o Rrasil vendia 8.680 .000 sacas das 12 . 6M.OOO da pro
dução mundial: a .exportação de Santos, que era em 97-98 de 6 .053 . 521 sacas 
(a Cr. $ 13,40 por dez quitos) caiu , em 98-99 a 5.535 .361, (a Cr. $ 10,20 por 
dez quilos) ; e os preços desceram ainda a Cr. $ 8,80 em 1900, a Cr. $ 4,40 
em 1906. Depois, novas altas vieram , acentuando-se de 1919 em diante, 
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consumo dêsse produto, a partir de 1889, determinou enorme 
alta de seu preço e, em conseqüência, rápido progresso para 
a Amazonia ( 4). Manaus transformou-se numa capital mo
derna, dotada de todos os requintes. da civilização; a po
pulação do# estado de Amazonas, em dez anos, tornou-se 
quasi vinte vêzes maior. Mas, desde 1910, a produção do 
Oriente diminuiu con.sideràvelmente o valor da exportação 
amazônica ( 5), que não mais recuperou s,ua primitiva si
tuação. 

Intensificou-se, durante . a primeira república, a produ
ção do algodão, da cana de açúcar, do cacau, dos cereais, 
das sementes oleaginosas e doutros artigos; igualmente de
senv9lveu-se a -criação de gado; e a exportação de carnes, 
frutas e outros produtos veio a ser nova e vultosa fonte de 
renda para a nação. 

Indústria. ~ Grande desenvolvimento alcançou a in
dústria na primeira república. As tarifas protecionistas de 

. Rui Barbosa favoreceram a fundação de numerosas fápri
cas (6); a indústria de fiação e tecelagem propagou-se por 
vários estados, particularmente no de São Paulo, que logo 
formava o maior parque industrial da América Latina e nos 
de Minas e Rio de Janeiro. 

Multiplicaram-se as usinas hidro-elétricas (7f; e, de
pois da Grande Guerra, inúmeras indústrias novas surgiram. 
Assim, com o crescente aumento (8) de suas manufaturas. 

(4) A exportação do "ouro negro", como se chamou à borracha. elevou
se, .de 1901 a 1912, a 2. 736.660 contos de _ réis, menos apenas 545.565 conto.s 
que, em Igual período, à do café paulista. (C!. Calmon, op. clt., llr, 205). 

· (5) O inglês Wlchkam enviara, em 1875, dos seringais de Tapajoz, 70 
mil sementes que geraram as plantações de Ceilão. Os holandeses plantaram 
também seringais nas lndias Orientais. E a exportação amazônica, que chega
ra a ser 82% do total do mundo (376.971 contos de réis em 1910), caiu a 58 
mil contos em 1920. Em 1934 só os estados malaios produziam 450 mil tn 
neladas, contra 11 mil da Amazonia . 

(6) As tarifa~ Rui Barbosa, francamente protecionistas (45 a 60% sO
·bre 300 artigos) aumentaram a receita aduaneira (de 117 mil em 90 para 301 
mil em 93), favorecendo a fundação de inúmeras fábricas. 

(7) Em 1900 havia no Brasil 11 usinas geradoras com pouco mais de 13 
mil kw; ao findar a segunda república seu número atingia a cêrca de mil. 

(8) Em 1889 o valor de nossa produção manufatureira não ia além de 
507 mil contos; em 1907, subia a 742 mil: e dez anos depois atingia a 
2.452.980 contos de réis. (Números de J. Jobim, Hlst. das Indústrias no Bra
sil, 19) . 

·. 

História do Brasil. 

Santos Dumont (1873-1932) 
Alberto Santos Dumont, glorroso inventor brasileiro, depois de nu
merosas experiências conseguiu construir o primeiro areóstato diri
gível realizando a prova da volta em tórno da Torre Eiffel; foi 
também o inventor do areoplano, sendo .o primeiro que, em pro
va pública, em Paris, se ergu·eu do solo com seu aparelho per
correndo no ar determinada distdncia (1906) ·(Retrato feito na épo-

ca dos triunfos do grande brasileiro). 
· ~ 
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o Brasil ia ·deixando de ser um país essencialmente agrí
cola para se tornar, também, industrial. 

Cultura. - Apesar de ainda continuar elevada a por
centagem de analfabetos, houve nos primeiros lustros do 
gQvêrno republicano sensível progresso -cultural. 

Criaram-se, para a instrução primária, numerosas esco- . 
Ias e os primeiros grupos escolares, insuficientes, porém, 
para atender às necessidades do país; propagou-se o en-
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sino secundário e abriram-se muitas escolas superiores: fa
culdades de direito, de medicina, de engenharia, e outras; 
alguns estados iniciaram o ensino técnico e profissional, 
antes quasi inexistente. · 

O movimento literário nesta época foi bastante extenso. 
Em 1896, por iniciativa de alguns escritores (9), fundou
se a Academia Brasileira de Letras. Poetas e prosadores 
se distinguiram em vários matizes das escolas literárias do
minantes; entretanto, intensificava-se uma corrente com mais 
sentimento de brasilidade, que despertava maior interesse 
pelas nossas tradições, pelo nosso folclore, pelas investi
gações da história pátria. 

Foram notáveis, entre outros: qs parnasianos Olavo · 
Bilac -e Albêrto de Oliveira, poetas máximos dêsse período 
e Raimundo Correia; o lírico Vicente de Carvalho; e o poeta 
negro Crttz e Sousa, que se distinguiu entre os simbolistas. 
Dentre os prosadores destacaram-se: Afonso Arinos ("Pelo 
Sertão"); Graç·a Aranha~ precursor do romance de idéias 
no Brasil ("Canaan"); . Euclides da Cunha C'Os Sertões"); 
Coelho Neto, com sua vultosa produção; Artur e Aluizio 
Azevedo e Júlio Ribeiro. 

Notáveis historiadores foram Capistrano de Abreu, Oli.., 
veira Lima e Rocha pombo. Na tribuna ninguém excedeu 
a Rui Barbosa, emérito estadista, jurista, jor!lalista e mestre 
da língua, que no Congresso da .Paz, em Haia, honrou o 
nome brasileiro. 

Na literatura religiosa deve-se referir o grande orador 
padre Júlio Maria e o jornalista Carlos de Laet. 

Na ciência tiveram projeção mundial Osvaldo Cruz, o 
saneador do Rio de Janeiro; o protozoologista Carlos Cha

. gas (10); Miguel Couto, ilustre na medicina; Santos ~u
mont, o glorioso inventor do aeroplano e da direção dos 
balões, e outros. 

(9) Forarri Lúcio de Menclonça, Joaquim Nabuco e Machado de Assiz os 
iniciadores da Academia Brasileira. 

(10) Referem-se ainda os zoólogos brasileiros Adolfo Lutz, Rodolfo von 
lhering, ictiólogo; João Floréncio Gomes, herpetólogo; e outros. 

f 
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Olavo Bilac (1865-1918) 
Olavo Braz Martins dos Guimarã-es Bilac, jornalista e literato bri111ante 

foi consagrado o príncipe dos poetas brasileiros de seu tempo . ' 

Entre os artistas consagraram-se os músicos Francisco 
Braga e Henrique Osvald e João Gomes de Araujo; o es
cultor Henrique Bernardeli; os pintores João Batista.. da 
Costa, Ben~dito Calixto e Pedro Alexandrino. 

A religião. - Livre do r~galismo que lhe embarãçava 
a liberdade de ação, a Igreja teve grande desenvolvimento 
na república. As antigas ordens religiosas refloresceram e 
outras novas se estabeleceram no país dedicando-se às obras 
pias, às missões entre os indígenas, e principalmente, ao 
ensino. 

Criaram-se, no novo regime, mais de cincoenta novas 
arquidioceses, dioceses, prelazias e prefeituras apostólicas. 
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Datas notáveis 

1890 - Tarifas protecionistas de Rui Barbosa. 
1896 - Limite da alta constante do café, cuja crise começa no ano 

seguinte: 
1902 - Publica-se o livro "Os Sertões", de Euclides da Cunha. 
1910 - Exportação máxima da borracha amazonense. 
1918 - "Tarde", de Olavo Bilac. 

Sumário 

Progresso econômico. - O surto econômico ~os primei~os quarent~ 
anos de república. O café: sua prospendade e cnse. O c~ f e 
e nossas exportações. A borracha e o progresso da Amazoma. 
A concorrência do Oriente e o declínio da exportação. Outros 
valores da economia nacional. 

Indústria. - As tarifas Rui Barbosa e o desenvolvimento ind':ls
trial. A fiação .e tecelagem, a maior indústria nacwnal. ~fe1to 
da Grande Guerra no desenvolvimento indústrial do Brasil. 

Cultura. - O ensino · primário na primeir.a repúblic_a. . Des_envolvi
mento do ensino secundário e superior. o· en:;;mo profiSSIOnal. 
Principais éultores das letras na primeira república. Os poe- · 
tas, . romancistas, historiadores e cientistas. Os grandes ar-
tistas nacionais. 

Religião. - A. Igreja e os efeitos da extinção do regalismo. A 
hierarquia eclesiástica. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS : 

I) Situação econômica do Brasil na primeira república. 
2) Desenvolvimento cultural do país nos primeiros governos 

republicanos. 

IX 
. ' 

A Segunda República 

I) Da revolução de outubro ao. Estado Novo 

Antecedentes. - A revolução de outubro de 1-930, 
por sua extensão e conseqüências, é uma das maiores de 
nossa história. Deflagrou o movimento · a questão da su
cessão presidencial. 

Pleiteava-se ·a reforma eleitoral, julgando-se, com a 
institui'ção do voto secreto, sanar um dos grandes inales que 
se lamentavam no regime vigente, e que era a insegurança 
da manifestação da ·vontade popular nas urnas. Reclama
vam-se também, anistia para os envolvidos nas revoltas an
teriores, e medidas contra o processo de recqnhecimento dos 
eleitos para o congresso, não raro preteridos em seus direi
tos, por injunções políticas ou outras. 

· Os movimentos revolucionários de · 22, 24, 26 e 27 te
riam deixado "um potencial de revolta em tensão, a que 
faltava, apenas, um agente propulsor". 

O penúltimo ano do govêrno Washington Luiz atraves
sara a gravíssima crise econômica que caíra sôbre o mun- · 
do trazendo formidáveis prejuízos a várias nações, como os 
Estados Unidos; tal acontecimento veio, naturalmente, refle
tir-se em nosso país, com desastroso efeito; e ·o chefe da 
nação viu prejl!dicados os esforços que, com rara tenaci
dade, empregava para conseguir a estabilidade cambial. O 
café, base maior de nossa economia, caíu a preços . ínfii}}PS; 
a crise da lavoura era profunda; o ouro emigrava, consu
mindo-se as reservas metálicas da nação; as indústrias so
friam os efeitos da precária situação geral. 

Foi a êsse tempo que se agitou· a questão das candida
turas para o próximo quatriênio presidencial. Combatendo 
a candidatura do Dr. · Júlio Prestes, que contava com o 
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apôio dos partidos dominantes em diversos estados, formou
se a "Aiiánça Liberal", em que entraram vários agrupa
mentos partidários, com o ideal renovador dos velhos mol
des da política nacional; era seu candidato o Dr. Getúlio 
Vargas.- Empolgou o país a campanha eleitoral feita pelas 
caravana~ dos dois candidatos. Fez'-se a eleição cujo resul
tado oficial proclamava eleito o Dr. Júlio Prestes. Mas a 
oposição argüiu de fraudulento o pleito. 

Graves sucessos se registavam por êsse tempo na Pa
ra'íba, onde, por questões de política local, constitu'ira-se, no 
sertão, o govêrno de Princesa; acusavam-se as autoridades 
federais de auxiliar tal govêrno contra o da Paraíba; a difí- . 
cil situação ainda se agravou com o assassínio ( 1) do Dr. 
João Pessoa, presidente do estado e candidato da Aliança 
à vice-presidência da República. · 

A revolução. - Entretanto, os ~Jementos que forma
ram a "Aliança", contando com a adesão de grande parte 
do exército, preparavam a revolução, que tinha como cen
tros o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. 

A 3 de outubro de 1930 rebentou o movimento simul
tâneamente naqueles três estados, logo triunfante em quasi 
todos os outros, apesar da resistência que, em alguns, lhe 
foi oposta por elementos fiéis ao govêrno; no Pará e. Ama
zonas a revolução · malogrou-se, a princípio; a Bahia per-

. manecia apoiando a situação. 
O exército revolucionário do Sul, em marcha sôbre o 

Rio, tinha de atravessar o território de São Paulo, que se 
tornara o principal centro de resistência do govêrno; 'gran
des fôrças tinham-se concentrado na fronteira paranaense. 

Mas, antes que a Juta . aí se ferisse, oficiais generais do 
exército e da armada, no Rio, com o apôio de seus coman
dados, resolviam a deposição do · presidente da República. 
O Dr. Washington Luiz, intimado a deixar seu cargo re-

(I) O Dr. Joã o Pessoa foi assassinado a 26 de julho de 1930 por um 
aliado do chefe da opos ição que tinha seu centro em Princesa . O crime cau
~ou profunda impressão no país ; o nome da capital da Paraíba foi mudado 
para João Pessoa ; e o govérno federa l resolveu intervir no Estado, terminando 
o govêrno de Princesa. 
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cusou-se a fazê-lo e a aceitar a deposição. Foi então con
quzido, éomo preso politico, para o forte de Copacabana, 
acompanhado pelo general Tasso Fragoso e cardeal D. Se
bas tião Leme (24-10-30); pouco depois seguia exilado para 
a Europa. 

.constituiu-se uma junta governativa composta dos ge
nerais Tasso Fragoso, Mena Barreto e contra-almirante 
Isaías de Noronha, ordenando-se logo a terminação da Juta 
em todos os· setores. 

A 3 de novembro, o Dr. Getúlio Vargas, chefe supre
mo da revolução triunfante, recebia do general Fragoso o 
govêrno da República. 

Govêrno provisório.--Com a vitória da revolução 
começou a Segunda República. Organizado o · govêrno pro
visório, foi sem demora decretada pelo mesmo uma lei or
gânica que restringia os poderes ~iscricionários e enumt
rava as leis que ficavam erri vigor; o govêrno dos estados 
passou a ser exercido por interventores, cuja ação era re- ,. 
guiada por um código. · 

Tomaram-se medidas para a consolidação do novo go
vêrno. Foram criados os ministérios da educação e saúde 
pública a cuja atividade cabe promover a solução dos pro
blemas fundamentais do país: . sanear, educar e povoar (2). 
Igualmente se criou o ministério do trabalho. Organizou-se 
o Conselho Nacional de Educação ; reformou-se o ensino se
cundário, que teve grande impulso rto país; instalaram-se as 
primeiras universidades. 

.Visando a nacionalização do trabalho foi decretada a 
obrigação de serem mantidos nos quadros do pessoal dos 
estabeleci.mentos comerciais, industriais ou outros, ao me
nos dois terços de brasileiros: . Fizeram-se leis regulamen
tando as horas de trabalho, determinando conces~ão de 

(2) O , chefe do govêrno insistia na necessidade da Instrução profissio
nal .e técm ca, ~em a ,Q ual, nesta " época de predom ínio da máqu ina, é lm
poss•vel t raba lho orgam zado" . A par da ins t rução é necessá ri o "dar ao ser
tanejo a educação, .a conci ência de seus dire itos e .deveres", E' preciso cu!-

, da r ta mbém da sa ude do home m ru de do s ertão , em algumas regiões que
brantados pelas moléstias t ro picai s , mas que "venceu a natur eza amazOnica 
e desb ravo u o Acre"; inst ru ido , educ ado, " r iva lizará com os melhores do 
mundo" . (V. "A Nova Política do Brasil", 111, 124) . 



182 Joaquim Silva 

férias remuneradas, regulando o trabalho das mulheres e 
dos menores e outras, como a da organização das classes 
em sindicatos profissionais (3). 

Estabeleceu-se o novo código eleitoral, que instituía o 
voto secreto, o voto feminino, a representação de classes e 
entregava à Justiça a apuração dos pleitos e o reconheci
mento dos candidatos. Feitas as eleições (4), de acôrdo 
com o novo código, instalou-se a constituinte (5). . 

Durante êste período deu-se em São Paulo (9 de JUlho 
de 1932), com apôio de parte de Mato Grosso, a rev?lução 
pela pronta reconstitucionalização do Brasil; o movtmento 
teve alguns reflexos no Pará, Bahia e Rio Grande, cessando 
·após três meses de luta. O Brasil teve ainda a êste tempo 
a visita do Príncipe de Gales e do Duque de Kent, da In
glaterra e do general Italo Balbo, então ministro da aero
náutica da Itália. 

A constituição de 34· - A 16 de julho de 1934, 
com a promulgação da nova constituição, cessou o período 
ditator~al (6), sendo eleito pelo congresso presidente d.a R_e
pública o Dr. Getúlio Vargas, chefe do govêrno provtsóno·. 

A constituinte transformou-se em câmara dos deputa
dos; elegeu-se o senado e restabeleceram-se no país as 
assembléias estaduais e as câmaras municipais. 

A vida da nação corria normalmente, registando-se en
tre outros auspiciosos acontecimentos de nossa diplomacia, 

(3) "O fundamento sociológico da vida econômica é, hoJe, a solidarie
dade. O principio da livre concorrência cedeu ao de cooperação", disse o che
fe da nação em sua mensagem à constitu inte, em 1933. O decreto-ld de sin
dicalização das classes :•garante aos sindtcaU>s legalmente conwtuldos o di
reito de defender perante o governo e por mtermédto do mtntstérto do tra
balho, os seus interésses de ordem econOmica, jurídica, higiênica e cultural, 
cab~ndo-lhes ainda a incumbência de cooperar, pelo voto de seus delegados 
nos conselhÓs mistÓs de conciliação e julgamento, na aplicação das leis des-. 
tinadas a dirimir os conflitos suscitados entre patrões e operários". 

· (4) figuraram na constituinte, pela primeira vez no Brasil, duas senhoras 
e representantes de várias classes (deputados classistas). 

(5) A primeira constituinte da República, instalada a 15-11-90, tinha con
cluido seu trabalho em cerca de três meses, sendo a 24-2-91 promulgada a 
constituição. Mais demorados foram os trabalhos da segunda constituinte: 
reunida a 15-1-33, so oito meses depots t inha concluído sua tuela; o ~nte
projeto tivera, na discussão em redação final, cerca de três mtl en)endas. 

(G) A segunda lei básica reproduzia, de moúo geral, a de 1891; os po
deres porém eram mais centralizados e estabd~ciam-se algumas novas dls~ 
posiçÕes como a dos deputados "classistas". e i< i tos pelo sutragto dos sindlca- . 
tos e associações profissionais; os "conselhos tecmcos" Junto ao,; ministénos; 
e vários preceitos fundamentais para a le11islaçlo do trabalho. 

! [ i. 
~ 
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as visitas dos presidentes da Repítblica Argentina e do Uru
guai, logo retribuídas pelo Dr. Getúlio Vargas. Notaram
-se ainda as visitas de duas notáveis personalidades: o gran
de sábio Marconi, e o secretário de estado norte-americano, 
Cordell H ui I. 

Lamentável acontecimento sobressaltou a naÇão em 
1935: vários elementos civis e militares, fanatizados pelo 
perigoso inimigo da civilização cristã que 'é o comunismo, 
levantaram-se em armas na capital da República, em Per
nambuco e nalguns outros pontos do nordeste; a luta con
tra os inimigos da pátria foi curta, mas exigiu o sacrifí
cio de muitas vidas, sendo dominada a revolta pelas forças 
legais. 

Não se mantinha tranqüila, entretanto, a situação. 
Aproximava-se a época da eleição presidencial e era viva 
a luta em que se empenhavam os candidatos à suprema 
magistratura do país. As questões ce política partidária 
refletiam-se na assembléia legislativa, préjudicando seus 
trabalhos. E os poderes públicos receavam um novo surto 
das atividades extremistas. 

O Estado Novo. ·- A 1 O de novembro de 1937 o 
presidente da República dissolveu, por um golpe de estado, 
as assembléias legislativas e câmaras municipais dando ao 
país, na mesma data, uma nova constitu'ição. Os presidentes 
ou governadores dos estados foram novamente substituídos 
por interventores._ 

Em "Proclamação . ao Povo Brasileiro" o Dr. Getúlío 
Vargas expôs os motivos que o levarjlr)l a criar o Estado 
Novo (7); e, depois de se referí.f ao ~fÚncionamento dg 

(7) No preâmbulo do decreto que estahelece a nova constituTçllo refere-se 
o. chefe da n_açií':' à perturbação da paz politica e social pela agravação dos 
d1ssld1os part1dános, que "colocavam a nação na imin~ncia da guerra civil", 
ao "estado de apreen•ão causado pela infiltração comunista"· "à falta de meios 
normais, nas instituições anteriores, para defesa da paz e b~m estar do povo"· 
e, por tais ~<!~i,·os. :•com o apOio das forças armadas e cedendo às lnspl~ 
raçõ~s da optn•ao naciOnal", escreve o O r. Getulio Vargas: 

Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à 
sua indepenMncía, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz polltica e ~o
ciat, as co".~ições nece'5árias à sua . segurança, ao seu bem estar e à sua 
prospertdade . decretando a nova constituição. 

D
A cr.nstitulção de 34, "fru5lrou a revolução de -sua oportunidade, escreve 

O r . Frnnc>Sco Campos (r> Estadc 'Vartnnal. 36-37) canalizando-lhe os Im
pu lsos nos mesmos c,ondutos que . ela visar• . rompor e Inutilizar". "A revolu
çlo do 30 16 se operou. efetivamente, em 10 de novembro de Hl37". 

. 

\ 
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ccmgresso, à carta de 34, "inadequada para fazer face à 
nova situação do país:• , ~ ainda, ...à dificuldades que se 
iam criando com a "can{panha presidencial", concluía por 
estas palavras: "Restauremos a Nação na sua autoridade 
e liberdade de ação: - na sua autoridade, dando-lhe os 
instrumentos de poder real e efetivo com que possa sobre
pôr-se às 'influê.ncias desfigregadoras, internas ou externas; 
na sua liberdade, abrindo o plenário do julgamento nacio
nal sôbre os meios e fins do Govêrno e deixando-a cons
truir livremente a sua história e o seu destino". · 

O "Estado Novo" não se filia "a nenhuma ideologia 
exótica;· e urna criação nacional eqüidistante da licença de
magógica e da compressão autocrática". A carta de 1 O de 
novembro que o institue, conserva o regime presidencial, 
sendo porém muito ampliados os poderes do chefe da nação, 
escolhido por um colégio eleitoral próprio (8). São mais 
numerosos os casos em que lhe ré facultado intervir nos 
estados; e lhe compete, privativamente, expedir, em certas 
condições, decretos-leis. ' O mandato presidencial é de seis 
anos. 

Assegura-se a autonomia dos municípi.os, que terão 
seus vereadores eleitos pelo voto direto dos munícipes; os 
prefeitos, porém, serão de livre nomeação do governador do 
Estado. E' conservada a antiga divisão política e adminis
trativa; mas será transformapo em território · o Estado. que, · 
por .três anos seguidos, não tiver renda suficiente para seus 
serviços. 

E' mantido o direito de voto aos brasileiros de ambos 
os sexos, maiores de dezoito anos, excetuando-se entre ou
tros, os militares em serviço ativo .. O povo 'mani,festar-se-á 
pelo plebiscito em certos casos; assim, se o presidente da 
República, usando duma de suas prerrogativas, dissolver a 
câmara dos deputa os, decidirá se a dissolução foi ou não 
legítima e necessária. 

(!I) O colégio eleitoral presidencial é composto de. eleitores designados 
pel_as râmar~s municipais, não excedendo, port'm, de 25 por Estado; de !';0 
ele1tores des•gnadns pelo Conselho de Economia Nacional, 25 pela Câmara 
dos Derutados e 25 deio Conselho Federal. Se o presidente não indicar can
didato à •••a sucessão, será declarado eleito o do colégio eleitoral: noutro 
ca~o, a eleição será direta e por sufrágio universal entre os dois candidatos. 
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Dispõe a lei que se pode prescrever a censura prévia 
da imprensa, do teatro, do cinema e do rádio; afirma ser 
a imprensa uma função de caráter público e determinam-se 
os princípios da lei que deve regular sua atividade. 

Declara a carta de 1 O de novembro a obrigatoriedade 
de todos os brasileiros ao ·serviço militar e a outros encar
gos necessários à defesa da pátria'; e dispõe que nenhum 
brasile.iro poderá exercer função pública se não provar ter 
cumpndo seu~ deven;s para com a segurança nacional. 

"A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está 
sob a proteção especial do Estado. A educação integral da 
prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais". A cons
tituição traz diversas disposições sôbre a educação e cultura. 

_ São numerosos os preceitos fundamentais sôbre a legis
laçao do trabalho, que se declara "um dever social". Insti
tue-se a Justiça do Trabalho, que dirimirá os conflitos entre 
empregados e empregadores e condenam-se a "greve" e o 
"lock-out" como recursos antissociais. · 

Os poderes do Estado continuam sendo o executivo, o 
legislativo e o judiciário, que foram reorganizados (9). 

(9) Exerce o poder legislativo o Parlamento com a colaboração do Con
selho de Economia Nacional e do presidente da República. 

O Parlamento Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Con
selho de Economia Nacional, funcionará durante quatro meses por ano tempo 
que somente poderá ser prorrogado por iniciativa do presidente da Re'pública. 

· A Câmara compõe-se.. de deputados eleitos p0r sufrágio indireto (pelos 
vereadores das câmaras municipais e de,z cidadãos eleitos por sufrágio · direto 
no mes!"o ato da eleiç~o da câmara municipal). O número .,de deputados será 
proporciOnal à populaçao e não poderá ser superior a dez nem inferior a três 
por Estado. 

. O Conselho Federal, que substitue o antigo senado, compõe-se dum re
presentante de cada Estado (que -haja exercido ao menos por quatro anos um 
cargo_ de govérno na União. ou nos Estados) e de mais dez membros ·no~t~ra
dos pelo presidente da Republlca (que se hajam distinguido por sua atividade 
nalgum dos · ramos da produção ou da cultura nacional). Serão todos brasi-
leiros natos, maiores de trinta e cinco anos, · 

O Conselho d!; Econ'?mia Nac!onal compõe-se de representantes dos vários 
ramos da. produçao naciOnal des1gnados, entre pessoas qualificadas por sua 
competênc•a e!õpecial, pell!s associações profissionais ou sindicatos; divide-se 
em c1~co seçoes: Indústna e Artesanato, Agricultura, Comércio, Transporte 
e Créd1to. ~ste Conselho, par_a o qual o chefe da nação poderá designar até 
três !"em_bros para . cada seçao, tem, entre outras atribuições: promover a 
org~01zaçao C«?rporatlva da. economia nacional; emitir pareceres sObre todos os 
prOJeto~ .9':'e mteressem diretamente à produção nacional. 

A m•c•ativa dos projetos de lei cabe em princípio ao govérno, mas ·po
dderá. ser tomada também por um têrço dos deputados ou dos conselheiros fe

era•s. 
t ~ P~· !~ r judiciário é exercido pelo Supremo Tribuna·! Federal pelos juize~ 

~ " · una~.; dos Est~dos e do Distrito Federal e territórios, pelos' juizes e tri~ 
v una•st mil 1~r7s. E vedado ao poder judiciário conhecer de questões exclusí

amen e pt·llllcas. Os Estados podem criar a justiça de paz eletiva. 
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. Depois de 37 ~ Após a decretação da nova carta 
constitucional publicou-se a lei orgânica dos estados; os par
tidos políticos foram dissolvidos; pro'ibiram-se as acumu
lações de· funções públicas remuneradas; reorganizou-se o 
Tribunal de Segurança; estabelec.eu-se uma- lei sôbre os cri
mes contra a economia popular; instalou-se o Departamento 
Administrativo do Serviço Público, órgão de "contrôle" e 
informações, que "completa o sistema político e orgânico do 
novo regime; e organizou-se o Departamento de Imprensa 
e Propaganda. · · 

Continuando a série de viagens realizadas aos diversos 
' estados da nação, o chefe do govêrno visitou Goiaz, tendo 

. ocasião de conhecer as condições de vida dos indígenas do 
alto Araguaia. r Em 1938, a 11 de maio, elementos integralistas fizeram 
irromper na capital da República uma revolta que foi pron

' tamente dominada. 
.......... 

E-m setembro de 1943; visando, pela administração au-
, tônoma, o desenvolvimento de extensas regiões do país, 
junto às fronteiras, criaram-se cinco novos territórios fede
rais: Amapá, desmembrado_ do estado. do Pará; Rio Branco, 
do Amazonas; Guaporé, do AQ1azonas, Mato Grosso e Acre; 
Ponta Porá, de Mato Grosso; e /guassú, de Sta. Catarina e 
Paraná. O maior dêles, o. Rio Branco, tem aproximada
mente a superfície de São Paulo; o menor, Iguassú, quasi 
corresponde em área à Paraíba. Já antes, por _ motivos liga
dos à defesa nacional, o arquipélago de Fernando de Noro
nha tinha sido declarado igualmente, território federal. 

' ~ ~ ~ . 
. . . , . 

./v\N\1\.Cl.<v.] r r)/J \'\ ..... ~ ,.;J ~~ ~ C 1 O () < 1jJ 
~ ( t ~ C-::.· t''"' t' . ~ · . • 1-, ua as no ave1s . · 

. - vi' ~ !1. :..._. "'-' .AA'-" .~(,'\, .. • ..... 
~ . ~ ~ 

1930 - Começa a revolução nos estaaos 
Minas e Paraíba (3 de outubro). 
shington Luiz (24 de outubro). 
Dr. Getúlio Vargas. 

de Rio Grande do Sul, 
Deposição do Dr. Wa
Govêrno provisório do 

1932 - Revolução constitucionalista em São Paulo. 
1933 - lnst !ação da Constituinte (15 de novembro). 

~ 
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1934 - Promulgação da segunda constituição· termina 0 período 
ditatorial (16 de julho). O Dr. Ge'túlio Vargas eleito, 
pelo congresso, presidente da República. 

I 935 - Levante comunista. · -
193f- E' decretada a nova constituição. Começa 0 "Estado Novo" 

(10 de novembro). · 
1943 - Criação dos cinco novos territórios federais. 

Sumário 

Antecedentes. - l~portância da revolução de outubro. Como de
flagr.?u _o movtment?. Porque era desejada a reforma eleitoral 
lnflu~nc_Ia dos movimentos revolucionários anteriores. A cris~ 
economtca. de _I 929 e sua repercussão no Brasil. A crise do café 
;r:sts~~~~çalo f1

0
nancetra. A questão das candtdaturas à sucessão 

P ta · s ~ucessos da Paraíba. A morte do Dr João 
essoa. · 

A revolução. -
nos estados. 
governativa. 
Vargas. 

Como foi. p_reparado o movimento.. A revolução 
~. depost_çao de Dr. Washington Luiz. A junta 

lni~IO da Segunda República. Posse do Dr. (Jetúlio 

Gov~rno provisório. - Primeiros . atos do governo provisório Os 
mter_ventores. Os novos ministérios. o ensino As leis. tra-
b~lhtstas. O · código eleitoral e o voto secreto · Revolução de . 
Sao Paulo. Instalação da constituinte. · 

A ~:~n~ti~ulção de 24. - Promulgação da segunda constituição 
Ele!çao do preside~te_ constitucional. O poder legislativo or~ 
gamzado. A. cordialidade americana. Visitantes ilustres ü 
levante comuntsta. · 

O Estado_ Novo. 7 O estabelecimento do ;'Estado Novo". A cons
tltutçao de lO ~e nov~mbr~. Os motivos do golpe de Estado 
pela proclal!laçao prestden:_u~_l. Organização do Estado · Novo. 
A~ dtspost~oe_s da constituiçao. Caráter nacionalista da nova 
lei da Republ!ca. 

PARA EXERCICICIOS ESCRITOS: 

1) Como se iniciou a revolúção de 1930. 
2) A segunda constituição da República. 
3) O Brasil sob a govê;no provisório de 30. · 
4) Os novos ministérios da República e sua ação. 
5) Os poderes dff nação no Estado -Novo . 
6/ A constlP:!ição de ,37 

: ;,_"-~ ~ /'- I' .. A' ~ cJ..,._ (>..O:>:) C\., f:i./~ 

I ' 
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IX 

A Segunda República 
(Continuação) 

2) Getúlio Vargas. 

Antes de 30. - O dr. Getúlio Vargas, criador do 
Estado Novo, contava já um largo tirocínio político, quan
do a revolução nacional o levou à suprema magistratura da 
nação. -

Nascido em . 1883, em São Borja, Rio Grande do Sul, 
esteve nas fileiras do exército, e freqüentou a Escola Prepa
ratória e de Tática de Rio Pardo. · Deixando o serviço mi
litar, formou-se em direito e entrou na magistratura do es
tado natal. Fez parte da . assembléia rio grandense. e, em 
1923, foi eleito deputado federal; pouco depois era esco
lhido para líder de sua bancada. 

Chamaqo para dirigir a pasta da fazenda ao iniciar-se 
o govêrno Washington Luis, permaneceu nêsse pôsto pouco 
mais de um ano, deixando o ministério por Jer sido eleito 
presidente do Rio Grande do Sul. · Dai o foi tirar a candi-
datura à presidência da República. · 

Após o pleito presidencial dirigiu um m.ànifesto à nação, 
protestando contra os resultados proclamados pelo Congres
so Federal e, quatro meses depois, estava à frente da vito
riosa revolução que pôs termo à primeira república. 

· No govêrno. - Com singular capacidade de traba
lho o Dr. Getúlio Vargas vem desenvolvendo, por três fases, 
sua àção administrativa: primeiro, a situação provisória, du
ma inicial transformação do regime anterior segundo os 
princípios defendidos pela revolução de 30; depois, a f~se 
constitucional, em que foi eleito presidente da República 
pela Assembléia; e, finalmente, a fase do Estado Novo, inau
gurada com a Constituição~ 10 de novembro de 1937. 

' r 
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Nessas diversas etapas da vida da República, o Dr. 
Getúlio Vargas, "calmo, mas enérgico, longânime, mas se
vero, tolerante, mas inflexível", tem exercido uma ação que 
compreende todos os sectores da atividade: da defesa na
cional à educação, da saúde pública às finanças, das ques
tões sociais, da proteção da familia aos · problemas econô
micos, com uma extensão sem precedeqtes na história da 
vida política nacional. 

Procurando a solução dos problemas brasileiros, o che
fe do Estado Novo, através de dolorosos incidentes, como 
.a . sangrenta rebelião ateada pela insânia comunista em 1935 
ou .a revolta integralista de 38, alcançou, por' suas ma
neiras democráticas, pela compassividade de seu caráter, uma 
popularidade que jamais teve 110 Brasil um presidente da 
República; tal' fato se patenteou, notàvelmente, em todo o 
país nas manifestações feitas por -ocásião do restabeleci
mento de sua saúde, após o .desastre que sofreu em maio 
de 42. 

No empenho de despertar, principalmente entre a ju
ventude, a "mística" da pátria, tem .afirmado o chefe da 
nação que "por ínfimo que· seja no presente o trabalho de 
cada brasileiro em bem da coletividade, apressará o renova
menta do futuro". E, coin sadio otimismo, conclama à con
fiança no porvir: "Os brasileiros não . podem cometer. a he
resia de perder a fé nos destinos da pátria, nem o Bra8il 
deixar de crer e confiar nos seus filhos" ( 1). 

Sumári.o 

Antes de 30. - Inicio da vida pública do criador do Estado Novo. 
Parlamentar e ministro. Presidência do Rio Grande. A candi~ 
datura à presidência da República. A revolução de 30. 

No govêmo. - Ação administrativa do Dr. Getúlio Vargas. Sua!> 
diversas fases. Como o chefe da nação tem exercido sua ativi~ 
da de em todos os · sectores de vida nacional. A popularidade 
do chefe do Estado Novo. 

( 1) Do discurso a bordo do S4o Paulo a 11-6-32. 
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A Segunda República 
(Continuação) 

3) Sentido da política interna: organização 
da unidade e da defesa nacional. 

Unidade nacional. - O regime instituído a 10 de 
novembro caracteriza-se por sua feição nacionalista: o "Es
tado Novo é um estado nacional e popular, criado pela Na
ção e para a Nação, pelo povo e para o povo" ( 1). Assim, o 
pensamento dominante do govêrno, em sua política interna, 

~·é a unidade do Brasil. · 
A organização anterior era de acentuada descentraliza

ção de poderes e da mais ampla autonomia dos estados. Com 
êsse regime surgiam excessos regionalistas prejudiciais à per
feita unidade da nação. Houve, por vezes, graves desinteli
gências por várias causas, tais como questões de Ii.mites, di.:. 
versidade de códigos c de praxes forenses, dando ensejo a 
conflitos de jurisdição entre magistraturas federais e esta
duais, dificuldades provindas de impostos interestaduais, e 
outras. 

A constituição do Estado Novo extingue (2) as causas 
dos dissídios e torna mais coesas as unidades da federação, 
sem rivalidades condenáveis. 

(I) "O Estado Nacional", (Francisco Campos) 230. 
(2) Artigos 2, 25 e 184 da Consti tuição. . (Prolbe-se o uso de bandeiras, 

hinos, armas e escudos além dos nacionais ; vêda-se o estabelecimento de bar
re iras alfandegárias e Impostos , Intermunicipais .ou Interestaduais ; declaram-se 
extintas as questões de limites entre os estados, ficando êstes na posse dos 
territórios em que atualmente exercem sua turisdlçlio) . 
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Os grandes empreendimentos administrativos do Estado 
Novo são, em sua maioria, uma resultante de seu caráter na-
cionalista. • 

· Defe~a nacional. - O programa de realizações do 
Estado Novo inclue o reaparelhamento do exército e da ma
rinha, "de modo que possam com eficiência e pleno rendi
mento corresponder às suas finalidades, gatantindo o desen
volvimento pacífico do país e os compromissos assumidos 
com os demais povos civilizad<;>s" (3) . 

Para tal efeito foi duplicado o efetivo das fôrças de ter
ra, construíram-se novos quarteis, as fábricas de municões 
foram amplificadas e modernizada sua maquinaria de modo 
a elevar-lhes grandemente a eficiência; criaram-se novas es
colas de cadetes e_centros de preparação para .oficiais de re
serva. 

O Brasil teve outrora uma · frota que figurava como a 
qúinta ou sexta das marinhas de guerra do mundo, e grande 
parte de suas unidades erain produto de nossa indús-
tria naval ( 4). . 

Urgia a renovação do material da marinha! tão nece.s
sário para uma regular defesa de nosso extenso litoral: asstm 
foi ela iniciada com a aquisição de alguns' submersíveis e a 
construção de navios no arsenal da Ilha das Cobras, no Rio 
de janeiro; a esquadra nacional foi aumentada de várias con
tra-torpedeiras, canhoneiras e outros navios. 

Criou-se o ministério da Aeronáutica. A aviação militar 
progrediu consideràvelmerite. Novas ba.ses aéreas foram ins
taladas; incorporaram-se à força aérea brasjleira (F. A. B.) 
novâs esquadrilhas de treino e de combate; e teve grande 
impulso a escola de aeronáutica. 

Sumário 
Unidade nacional. - Feição nacionalista do Estado Novo. A or

ganização estadual e os regionalismos. Como a lei básica do 
Estado Novo favorece a unidade>. nacional. 

(3) Oo discurso do chefe da nação no Arsenal de Marinha a 12-3-1938. 
(4) Durante a guerra do Paraguai numerosos navios se construtram DOI 

estaleiros Mauá para noaaa marinha de r;uerra, 
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Defesa Nacional. - O reaparelhamento das fôrças armadas e o 
Estado Novo. Melhoramentos no exército. A antiga situação 
da marinha de guerra. Renov!lção do material. Progresso da 
aviação. 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS : 

I) A unidade nacional na primeira república e no Estado 
Novo . 

2) As clas-ses armadas e a defesa nacional. · 

/ 

IX 

A Segunda República 
(Continuação) 

4) Os rumos da política exterior. 

Política de paz. - O govêrno da República tem nor
teado sua política exterior conservando-se fiel às nossas 
tradições e sentimentos pacíficos; o que, entretanto, não 
importa em defender seus direitos quando prejudicados. "0 
Brasil, por índole e por tradição, está naturalmente identi
ficado coin todas as iniciativas que visam manter a harmo
nia e a paz entre as nações e, principalmente, entre as que 
com êle convivem dentro do continehte" ( 1). 

Conservando, até 1942, as antigas relações de amizade 
com todos os ·estados do globo (2), o Brasil empenhou-se 

. por uma franca aproximação e melhor entendimento entre 
· as nações americanas, "ampliando as relações de poa vizi

nhança, dando-lhes um caráter de verdadeira solidariedade 
continental, e transportando as mesmas para o terreno eco
nômico". 

Auspicioso efeito dessa política foram as visitas feitas 
ao Brasil- pelos presidentes General Justo, da República Ar
gentina, e O. Terra, do Uruguai, logo retribuídas pelo O r. 
Getúlio Vargas assim como as realizadas do mesmo modo 
ao Paraguai e fronteira boliviana e, ainda, as dos presidentes 
Franklin D. Roosevelt, dos Estados Unidos, e-dos presidentes 
Morinigo, do Paragu~ti e Peftaranda, da Bolívia. 

O Brasil tomou parte saliente . nas con_ferências interru~
cionais para a . manutenção da paz~ em Buenos Aires, na 

(I) P·alavras do Dr. Getúlio Vargas a bordo do couraçado argentino 
"Moreno" a 13-10-33. 

(2) Exçcto a Rússia. 
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Interamericana de Lima e nas reumoes de ministros de re-' . -!ações exteriores em Panamá e Havana, nas quais as naçoes 
da América adotaram medidas de proteção ~ cooperação pa
ra a segurança coletiva ( 3) , 

/ Estado de guerra. - O conflito que, desde 1939, 
ensangüentava a Europa e se propagara a o)ltras parte~ 'do 
mundo ameaçava estender-se às terras da América. O Bra
sil decÍarãra sua neutralidade em relação aos paísés empé
nhados na terrível luta, e procedia. lealmente, de acôrdo com -
a atitude assumida. , 

Em dezembro de 41, porém, uma nação americana, os 
Estados Unidos, foi inopinadamente agredida pelo Japão. 
O ataque nipônico, sem declaração de guerr-a ou ruptura de 
relações, foi um golpe traiçoeiro que teve grande repercus
são. , Os compromissos que -o Brasil tinha assumido nas 

·conferências de Havana e outras, com todos os países ame- . 
ricanos, obrigavàm-no. à ~m~nifestar . à nação _irmã agredi da 
sua solidariedade. E en.tão,- logo çlepois, conforme a reso
lução tomad,:t pela te~ceirá reünião de chanceler'es americanos, 
·realizada no Rio de Janeiro, rompeu suas relações diplomá
Hcas com a Alemanha, Itália e Japão (28, de ·janeiro de 1942). 

Em . tal rompimento não havia úma · atitude agres
siva; entretanto, desde fevereiro, iam sendo torpedeados na
vios nossos ( 4 )-que navegavam pelo Atlân~ico ou no ~a~ q~s 
Antilhas. Sem resposta aos protestos feitos pela vwlenc1a 
que sofríamos, tomou então o govêrno a resolução · de -pro
curar nos bens ' dos s-údito-s do "Eixo" (5) aqui_ resi~entes 
uma compensaçãQ pelos prejuízos que seus submarinos nos 
causavam. , . " . 

__... (J) . "O mundo Íã. nl!Q __r~conhece o direito de viver aqs fracos, aos Iner-
mes, aos desamparados. Principalment~ se possuem riquezas !ácels d.e mobi
lizar e materias primas !ndispensâveis à paz e à guerra. . E preciso, pols, · 
para preservar a América da cobiça do~ . co'nquis!adores, torná-la autônoma, 
cercando-a de .inexpugnável muralha de restst!ncl_a econômica, e só. o trabalho 
conjugado dos seus povos o conseguirá" .. (Do dtscurso do Dr. Getulio Vargas 
a L• de maio de 42). · 

(4) O primeiro foi o "Buarque" pôsto a pique a 18 de fevereiro; dois 
dias depois era à!undado o "Oiinda"; 'a tO de março perdia mos o "Arabutan"; 
no dia seguinte o "Cairú" · a 7 de abrfl desapar-ecia o· "Cabedeto"; a 4 de 
mato era a vez'. do "Parnaiba" e a 11 · de junho a do "Alegrete". . . 

(5) . Designam-•~ como nações d~ •1Eixo" a Alemanha, a Itália e o japl!o. 

/ 

'( 
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Poucos meses depois a situação agravou-se inespera
damente: contra todos os preceitos do direito e princípios de 
humanidáde, cinco navios de nossa marinha mercante ( 6)' na
vegando em nossas águas, transportando dum a outro 'pôrto 
de nosso litoral famílias, viajantes e militares, foram brutal 
e covardemente atacados por submarinos qu_e os puseram a 
pique. · Mais de 600 brasileiros, homens, mulheres, crianças, 
sucumbiram no inom.inável atentado. Pela afronta à nossa 
bandeira e inqualificável ataque à nossa soberania, a alma 
nacional vibrou indignada, apoiando com vivas demonstra
ções de patriotismo a atitude digna do govêrnó, que decla
rou o estado de guerra CQm as nações. agressoras (22 de 
agosto de 1942). 

Foi: sem demora, iniciada à mobilização geral e toma- _ 
ram-se providências para: o a.umento da produção agrícob 
e da indústria extrativa, particularmente das chamadas ma
tériÇts primas estratégicas, de imenso valor para a prôdução 
do material de guerra. . . 

O Brasil fornece).l, no nordeste, · magníficas bé!ses aé
reas e navais que possibilitaram um dos decisivos lances da 
guerra: a invasão noite-americana da África · seterttr:ional. 

Nossas forças navais e aéreas colaboraram desde logo 
com as das nàções aliadas na patrulha do Atlântico meri
dional e noutras difíceis ,tarefas, tendo destruído vários sub
marino~ . Inimigos. E, ao celebrar-se o primeiro_ aniversário 
da entrada do Brasil na guerra, numeroso contingentç de 
tropas de nosso glorioso exército estava aprestado . para 
combater, ao lado das nações unidas, na luta ingente em 
que se . decidirão os destinos da civili.zaç~o cristã. 

(6) !'oram o "Araraquara" e mais outros quatro navios (Anlbal Bené
. voio , Baepe_t!dl, ltaglba e Arará) afundados ' todos a 18 de agosto a pequena 

distância do Utoral de Sergipe. 

' . , 

/ 
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americanas e a solidariedade com a nação agredida. Rompi
mento diplomático com o "Eixo". O brutal atentado contra na
vios nossos dentro de nossas águas. Proclamação do estado 
de guerra contra as nações agressoras (22-·8-42). 
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1) .Como se tem norteado a polltica exterior do Brasil. 
2) Como o Brasil foi levado ao estado de guerra contra as 

nações do "Eixo". 
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IX 

A Segunda República 
( Contin~ação) 

5) Os grandes empreendimentos administrativos. 

· Realizações. - E' vultosa a obra reaUzada pelo Es
tado Novo para solução dos problemas nacionais. O tra
balho legislativo do regime abrange todos os aspetos da 
ü1a da nação, concorrendo para êle os estudos técnicos de 
m: . erosos institutos, conselhos, e departamentos especiali
za<~ 's dos diversos. ministérios nacionais ( 1) . . 

. Legislação social. - Desde 1930, com a criaç~o 
C.o ministério do trabalho, não cessaram as medidas em favor 
do proletariado. Foram estabelecidos o salário mínimo, a 
aposentadoria para os trabalhadores inválidos, a pensão às 
famílias dos mortos, e outras -providências que tornam nossa 
legislação social uma das mais avançadas do mundo (2). 

Outras leis se publicaram, de proteção à família, à ma
ternidade e à infância. 

Educação e saúde. - O govêrno provisório de 1930 
fundou o ministério da educação e saúde, que reformou a 
organ~ação do ensino nacional. O Instituto Nacional de 
Estndos Pedagógicos, criado por êsse ministério, colabora, 
como órgão técnico, no sentido de educar a mocidade. 

O ensiilo primário que, em 1932, era dado no país por 
cêrca de 30 mil escolas, passou a ser ministrado, em 1942, 

(I) Auxiliando a "formação duma conciêncla nacional de nossas próprias 
necessidades e ideais", mencionam-se os numerosos trabalhos do Conselho Fe
deral do Comércio Exterior, do de Aguas e Energia Elétrica ; do de Expansão 
Econômica, de S. Paulo; do Departamento do Café; institutos do Açúcar, do 
Cacau e outros; 

(2) Existiam no Brasil, em 1942, seis Institutos e 91 Caixas de Aposen
tadorias e Pensões protegendo quasl um milhlio e novecentos mil associados. 
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por 49 mil: em conseqüênc~a, baix?u bastante a . alt.a por
centagem dos analfabetos, nesse penodo (3). O ensmo se
cundário, cont<fva perto de 300 escola~;. a_o tempo de su.a 
nova reforma, em 1942, o número de gmasws ou estabeleci
mentos similares subia a 750. 

Desenvolveu-se o ensino técnico e profissional, de tanta . 
necessidade para o país; estabeleceram-se numerosas ~sco

las especializadas de vários gênews ( 4) '· com matncula 
cinco vezes superior à de alguns anos antes. 

Progrediu ainda o ensino superior, tendo atualmente o 
Brasil quatro universidades. . 

O g-ovêrno substituiu, principalmente no su.l do p~ts, 
alcrumas centenas de escolas nas quais não se fazta o ensmo 
e~ língua nacional, por outras destinad~s a integrar na vida 
brasileira os filhos de colonos estrangetros. 

O Departamento Naciona! da Saúde ~úblic~,. entre ou
tros -trabalhos, empenhou-se no combate a malana, no sa
neamento das baixadas, e·· na profilaxia e tratamento da 
lepra, estab( tecendo numerosos preventórios e colonias em 
todos os est..tdos do Brasil. 

Outros trabalhos. Entre outras grandes realiza-
ções do Estado Novo devem ainda ser referidas: a decreta
ção dos novos códigos civil, penal e do processo; a refo!ma 
do juri; o grande desenvolvimento das ?bras co~tra as secas 
do nordeste· a nacionalização das jaztdas e mmas; o cor
reio aéreo ~ilitar; a reorganização da marinha mercante; o 
Q.parelhamen to de vários portos e construção de numerosas 
estradas ( 5). 

(3) o núr.lero de alunos matriculados em .1932 nas .escolas pdmárlas era 
de 54 por mil llabitantes; em 1940 .elevava-se a 81 por m1l. A matriCula .to~al, 
em todl'• os graus e gêneros de ensino, atingia em 32 .a cêrca de dOIS ll'!lll~oes 
e quinlle-ntns m1l alunos; em 1942, calculava-se tal matncula em quatro m1lhoes, 
aproximadamente. . . . 

(4) Havia no país, em 1940, . ~uas mil e vin.te e quatro escolas prohss1o: 
naís, ou mais que o dObro das ex1stentes em 1930; os alunos dos ~ursos co 
merciais passaram de 19 mil a 40 mil; das escólas,de ensmo doméstiCO, de 15 
mil para 34 mil; as escolas de ensino artístico tiveram seu numero quadru
plicado, contando-se 752 em 1940. 

(5) Em 1930 as estradas de rodagem tinham 113.275 quilômetros; dez anos 
depois sua extensão era de 229.317 quilômetros. 

\ 

. 
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Desenvolvimento econômico.- Tanto a indústria, 
como a lavoura e o comércio tiveram grande desenvolvimento 
no decênio 1930-40. Criaram-se institutos para proteger 
com financiamento, orientação técnica e fiscalização ou 
"controle" dos mercados, vários dos principais produtos 
nacionais. 

A ~xploração das minas de carvão de pedra foi bastante 
desenv'olvida, ultrapassando de um milhão de toneladas em 
1941; e intensificaram-se as pesquizas do petróleo, que se 
encontrou na Bahia. 

Foi grande o progresso da indústria manufatureira, 
chegando o valor da produção das fábricas do país a supe
rar o da agricultura; aumentou a exportação de produtos 
manufaturados, principalmente tecidos, que são enviados a 
vários países sul-americanos. E' do Brasil o maior parque 
industrial da América latina. 

Sumário i 

Realizações. - A obra realizada pelo Estado Novo. A grande 
extensão do trabalho legislativo. O concurso de departamentos 
e institutos técnicos. 

Legislação social. - As numerosas leis em favor do proletariado. 
Valor de nossa. legislação social. Leis de amparo à família e 
outras. 

Educação e saúde. - Reforma da organização do ensino. O Ins
tituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O desenvolvimento al
cançado pelo ensino primário. O ensino secundário. Progresso 
do ensino profissional e técnico. O ensino superior. ·Ação na
cionalizadora contra as escolas estrangeiras. Trabalhos reali
zados pelo Departamento de saúde pública: · 

Outros trabalhos. - Os novos códigos. · As obras contra as sêcas . 
Reorganização da marinha mercante. Estradas e portos. 

Desenvolvimento econômico. - A produção no decênio I 930-40. 
Institutos técnicos e de "controle". O carvão de pedra e as pes
quizas do petróleo. O grande progresso das indústrias manufa
tureiras. A exportação de produtos manufaturados. 
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A Segunda República-
< Continuação) 

6) Progresso geral do país. 

, . ais perfeita idéia dos últimos 
Uma snatese. - Para m 't ·a é útil fazer-se uma . 

progressos al~ançados por ?~ssa /u~:~t~ quatro séculos de 
síntese das 1ornad~s ~.e~â~ a! história de nossa terra -em 
história. Costuma-se . tVt tr 00 1822) o do Império ( 1822-
três período~: o co.lo~tal ( ~ ép~ca coÍonial compreende três 
1889) e o da Repubhca. ·madamente aos séculos em 
períodos correspondent~s, ~prox(1

1 ) 0 
"séc~lo do descobri-

. d eram· o pnmeuo ' d "d ex qu,e ecorr · . , éculo XVI); 0 segun o, o a -
mento e da conq~usAta . \~ (século XVII), em que aparecem 
pansão e da rests~encta . de nacional o desbravamento 
as primeiras tentahvJs. <;Ia un~dapelas missõ~s, e as· lutas pela 
das terras pelo b~n _etn~mo e à causa econômica da expa~
liberdade de comerct~, hg(a~as 1 XVlll) continúa a expansao 
são européia; o trrceuo, secu ~entimento de autonomi~: é o 
territorial e vê desper_tar-ste o tonômico". 
''século ·do desenvolvtmen o au 

• descobrimento e a exploração 
t.o sécut~. - Apos 0 _ de São Vicent~, célula-

das costas, da-se a ~u~daçao e com as capitanias, a 
ma ter das cidades br~s.tletra~; faz-s ~lônia. vem o govêrno 
primeira d~visão adm~n;str~tt~aé d! ~rimeir~ capital; os je
geral; a ctdade do a v a 0 indí enãs e se esforçam 
suítas iniciam a catequese doscheg! o primeirb bispo. Já 
pela moralização dos costumes. . . 

(I) Denominações de Silvio Romero. 

f 

( 
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se contam escravos africanos. Começa o· ciclo do ouro de 
lavagem; despertada a cobiça do precioso metal, ·formam
-se entradas pelo sertão, que o meridiano de Tordezilhas 
limita; desde meados do século àté fins do seguinte, desen
volve-se o ciclo da perseguição ao selvagem, que o colono 
quer escravizar apesar da oposição do jesuíta; imortali- .. 
zam-se no trabalho pelo Brasil Nobrega e Anchieta, ini
ciando êste com seus escritos, a vida intelectual da co
lônia; funda-se São Paulo de Piratininga; registam-se lu
tas contra franceses que tentam fixar-se no Rio de Janeiro 
e piratas ingleses; Bahia, Olinda, Rio de Janeiro e São 
Paulo, então simples Iogarejos, são 9s "primitivos núcleos 
do organismo nacional", separados uns dos outros por cen
tenas de quilômetros. Aumenta a criação do gado e ·a la
voura da cana cresce, havendo na colônia uma centena 
de engenhos, concentrados particularmente em Pernambuco. 
Exportam-se açúcàr, pau-brasil, especiarias, algodão e cou-. 
r os; mas a renda do Brasil é ainda inferior à despes? que 
aqui faz a metrópole. · 

.z.o século. - O Brasil entra no século XVIÍ sob o 
domínio espanhol, que se -impuzera a Portugal; vieram en
tão as lutas contra os holandeses que procuravam a liber
dade de comércio e guerreavam com a Espanha; despertou
se o sentimento de autonomia da colônia; aproximam-se 
o branco, o índio e o negro contra o inimigo comum e ga
nharam a conciência do proprio valor. Uma última tenta.: · 
tiva de conquista estrangeira se malogra com a expulsão 
dos franceses no Maranhão. Alarga-se a conquista do 
Norte e. o Amazonas é percorrido de Belém ~té terras do 
Equador. Surge no nordeste a "civilização do açúcar" e, 
em Pernambuco, prihcipaJmente, forma-se a aristocracia 
rural dos senhores de engenho. No Sul desenvolvem-se as 
bandeiras que, violando Tordezilhas, vão ganhar para o Brasil 
cêrca de dois têrços de seu território. No último quàrtel 
do século estende-se pelo São Francisco, e avança para o 
Piauí a zona de criação; o ciclo do gado vai entrar pelo 
século 17. Nas margens dos rios Amazonas os jesuítas reü
nem os índios em aldeias que vão depois desaparecer com 
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a perseguição pombalina, como _antes desaparec~ra~ as re
duções do Paraná com as bandetras de caça ao mdto. 

3.o século. - Com a grande bandeira de ·Fernão 
Dias nos últimos anos do segundo século, inicia-se o gran
de ciclo do .ouro. A descobérta das minas fez desloc.ar-se 
para o Sul o centro administrativo, que é agora o Rto de 
Janeiro. A audácia bandeirante arremete para o. ~~st_e e 
para o Noroeste; e _nos m7ad?s d~ século o. ~rastl atmge 
sua máxima expansao ternton~l, ftcan_do defmtda Asua con
figuração geográfica, "que a dtplor:tacta ou o governo con- . 
solida". Com a expulsao dos 1esmtas a obra · da catequese 
sofre um golpe profundo e pr~judica-se _o .~nsin~ de que 
quasi· só êles cuidavam. O Bras!! tem entao lél: mat?r ;enda 
e maior população que a metropole: chega a matondade .. 

4·0 século. - O século XIX f?i a grande ~p_oca da 
independência e da República. ~A_ vmda da Famtha Real 
determinada pela política napoleomca, traz 19go a abertu_ra 
dos portos início da emancipação econômtca do Brastl; 
Ü317 afirm~ o devotamento dos pernambucanos à liberdade 
e à república. Depois, é o grito do Ipiranga, com a inde
pendência da pátria. yêm a C~r~a ~útorgada, a luta contra 

0 
absolutismo o movtmento retvmdtcador de 31 com a ab

dicação de P~dro I; a regência, experiênci~ republican~ que 
realiza com Feijó. e Caxias um ·gran?e esforço pel~ umd~de 
nacional. Em seguida, o segundo remado, as mamfestaçoes 
do espírito liber_al de 42 e _da guerra dos fa~r~pos; ~ paz 
interior a rotaçao dos parhdos, sob o presh.gto pat.nar~al 
do imperador-democrata, que era Pedro li; ~a. as agttaço~s 
do Prata que obrigam a intervenção do Impeno; e, dep01s, 
a longa 'campanha contra Lopez, cheia de sacrifícios e de 
glórias para nossas armas: Inicía-~e ativa a prop~~an~a 
democrática; surge o parhdo republtcano. Em 8~ J.a mw 
havia· escravos. Ao findar o século era n?s?a patn~ ~or 
sua riqueza, população, progresso e presttgto _ a pnmet:a 
nação da América latina; e, com a pro~l~maçao da. repu
blica, em 89, integrava o sistema democrahco do contmente, 
em que constituía única exceção. 
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O Brasil contemporâneo. - Com a república vie
ram ~ de_scentralização e as grandes reformas, perturbando 
os pnmetros governos lutas civis e movimentos revolucio
nários. Floriano, com férrea energia consolidou o regime. 
Uma obra de reconstrução se iniciou com o esfôrço de Pru
d_ente p_ela .pacific~ção. Campos Sales operou a regeneração 
fmancetra e Ro.dngues Alves, em fecundo quatriênio, saneia 
e r_emodela a capital da República; e depois, ora calmas, ora 
agttadas, sucedem-se as administrações, sofrendo a nação, 
pr_ofundamente, os desastrosos efeitos das crises que sobre
vieram à Grande Guerra. 

· Crises _POlíticas agitaram depois o país; registando-se 
alg~ns movt~ento_s armados.A Em 1930 houve a revolução 
nacwnal, CUJ;l açao, após tres anos do período da consti
t~lção de 34, precedidos da revolução paulista de 32, se con
tmuou com o Estado Novo, fazendo. profundas modificações 
em todos os sectores da vida do Brasil. -

----' . . 
E' evidente o progressO geral, apesar das dificuldades 

decorrentes do novo conflito mundial iniciado em 1939. A 
população, que em 1889 orçava por quinze milhões, elevou
-se a cêrca de 43 milhões de habitantes .O aumento das 
exportações, das indústrias manufatureiras e extrativas da· 
produção agríçola, particularmente de_ gêneros que ante~ se 
export.avam, o desenvolvi?le~to . ~as estradas. de ferro, que 
nos da -o nono lugar na vtaçao ferrea mundial, o incremento 
da construção de rodovias, de linhas de navegação aérea, 
o. aparelhamento de numerosos portos, a propagação do en
smo, as obras pela saúde pública, assinalam a prosperidade 
de toda a nação. · · · · . 

A grande siderurgia será erh breve uma brilhante r~a
lidade. Aos êxitos alcançados na Bahia outros hão de se 
juntar resolvendo a questão dos combust-íveis minerais. Com 
a construção de estradas, a criação de colonias agrícolas e 
outros empreendimentos, vai se efetuando a "Marcha para o 
~este", que_ realiza nosso pacífico expansionismo, a expan
sao economtca dentro de nosso próprio território, de Goiaz, 
de Mato Grosso, do Amazonas, valorizando o sertão bra-

·. 
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sileiro, e o encorporando, mais intimamente, à comunhão 
nacional. 

já se desenha melhor a grave questão da educação 
popular, uma das principais condições de existência para 
todos os povos livres: diminúe a elevada porcentagem de 
analfabetos de nossa população em idade escolar. O pro
blema, entretanto, continúa a ser dos de maior relêvo para 
a verdadeira grandeza da querida terra que a Providência 
nos deu; sua comp_Ieta e pronta solução exige a cooperação 
de todos os brasileiros, com a decjsãs, a fé, o devotamento 
que caracterizam o verdadeiro patriotismo. 
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A siderurgia, o petroleo. A "Marcha para o Oeste" e a valori
zação do sertão. A educação popular, o problema máximo da 
República. 

/ 

PARA EXERCÍCIOS ESCRITOS: 

I) Evolução do Brasil colonial. 
2) Os grandes fatos da época imperial. 
3) As realizações da República. 
4) O Brasil de nossos dias. 
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e os Estados. Unidos. 

. . . . . •, . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
Aliança de Urquiza com o BrMil 

e o Uruguai. 

Fim da ditadura de Rosas na 
Argentina. · 

o • •• •• • • •• • •• • f •• • •••••• • •• • • 

• .. ; ... . .. ·. I . . ... . ...... : ... . 

IDSTÓRIA GERAL 

Fernando VII volta ao trono 
da Espanha. 

' • o •• • •• • o •• ~ • • o •• o o , ••• o • • •• o 

• • • • •••• , o • • o . ..... .. .. . .. ... . 

A locomotiva de Stefenson. 

• •• • •• • o • o •••• • o o •• ~ o • ~· o •• ••• 

Batalha de Navarino. 

Primeira estrada de ferro. Guer-
ra turco-russa. 

Independência da Grécia. 
Revolução de julho na França. 
Queda de Carlos X. Indepen-

dência de Bélgica. 
o o • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • •• ' . • • • • • , 
• • ••• • • • o • ••• • •• • ••••••••• ••• 

Abolição da escravatura no im· 
pério inglês; 

Vitória dos Constitucionalistas 
· em Portugal. 

Sobe ao• trono a rainha Vi~ória, 
de Inglaterra. 

I . . .... ..... . ................ . 

Deposição de Luiz Filipe e pro
clamação da segunda rep11blica 

na França. 

Golpe de estado de Luiz Napo
leão. Primeiro telégrafo sub,. ' 

marino. 
Napoleão III imperador dÓs 

franceses. · 
Batalha de Alma (Guerra da 

Criméia). 

Revolta dos cipaios, na fndia. 

( 



/. 

ANOS 

1861 
1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1860 

1870 

1871 

1872 
1874 

1876 

1877 
1881 

1885 

1888 

(Cont/nuaçtfo) 

HISTÓRIA DO BRASIL· 

Intervenção no 'Uruguai. Co
meça a Guerra do Paraguai. 

Batalha do Riach uelo. A I racemci, 
de Alencar. 

Passo da Pátria. Batalha de 
Tuiutf. 

Abertura do Amazonas. 
A retirada de Laguna. O cólera 
faz mais de 4 mil vítimas no · 

exército aliado. 

Passagem de Humaitá. A "De
zembrada" (Itororó, Avaí, Lo-

. mas Valentinns). 
Entrada dos aliados em Assun
ção. Batalha de Campo Grande. 
Termina a guerra do Paraguai. 

Lei Rio Branco (libertação dos 
nascituros). 

'· ' Questão religiosa. 
Comj'!ça a vigorar o sistema 

métrico decimal. 
"0 Sertanejo" de Alencar. A 
"Cachoeira de Paulo Afonso", de 
· Castro Alves. 

Libertação dos sexagenários. 

Lei Áurea. 

REPÚ_BLICA 

1889 Proclamação de República. 
1891 Primeira constituição 'da Re

pública. Morre D. Pedro li. 
1893 Revolta da Armada. 
1894 C omeça o govêrno Prudente 

. . de· Morais. 
1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1902 

Resolve-se a questão das Mis
sões a favor do Brasil. A Ingla
terra reconhece nossos direitos 

sôbre a Trindade. 
Começa a luta contra os jagun-

ço de Canudos. 1 

Destruição de Canudos. Assas
lnio do Marechal Bitencourt. 

Início da presidência Campos 
Sales. 

Visita\ · do presidente argentino 
Roca. 

Solução da questã'o de limites 
com a Güiana Francêsa. 

Começa a presidência Rodrigues 
Alves: · 

(continúa) 

HISTÓRIA DA AMÉRICA 

Guerra de Secessão. 

Fim da Guerra de Secessão. 
Assasslnio de Lincoln. 

Fuzilamento do imperador 
Maximiliano, do· Mexico. Os 
E!ltados Unidos compram o 

AlMca à Rússia. 

.......... . ..... · ..... . . .... · { 

Bell inventa o telefone. 

Edison inventa o fonógrafo. 
Edison inventa .a lâmpada elé

trica. 

Porfírio Diaz na ·presidência do 
México até 1910. 

I ... . . ... ....... .. . . ... .. . . ... . 
.. . . . . . . .. . .. .. ·, .. ·: . .. . .. .. . 

. ... . . ... . . ·.·· .... • . • . ...... . . 
• ••• o • •••• •• ••••• , •• • •••• o • • • 

Revolução separatista em Cuba. 

• •• •••• • o •• • •••••••• • ••• • • ••• 

' 
o o o 'o o o o • • o o • o • o 4 • • • o o -. ; o o o • o • 

0 0 0 • • •• • • I ••• 0 00 00 • •••• ••• ••• 

Guerra hispano-americana .. 

HISTÓRIA GERAL 

Proelamação do reino da Itália 
Convenção de Genebra: criação 

da Cruz Vermelha. . 

Guerra ~!Lustro-prussiana. 

Monarquia dual austro-húngara. 

Revolução espanhola; deposição 
da rainha Isabel li. 

Abertura do canal de Suez. 
Concílio do Vaticano. 

Guerra franco-prussiana. Os 
piemonteses entram em Roma. 
Proclamação da 3. • república na 

. Fran·ça. 
Capitulação de Paris. A Comuna. 
Fundação de império alemão. 
Bismarck e a luta religiosa: 
Stanley inicia sua exploração do 

Congo. 
Revolta da Bulgária. 

• • • ••• - ••••• • •• o ••• • •••••••• •• 

Guerra turco-russa. 
A França ocupa a Tunísia. 

• · •• •••• •••• •• o o. o o o o o • • • ••••• 

Pasteur descobre a vacina contra 
a raiva. 

Ondas elétricas de Hertz. 

Revolução republicana do Pôrto . 
Encíclica "Rerum Novarum". 

Guerra sino-japonesa . 

Roentgen descobre os raios X. 

Marconi inventa a telegrafia sem 
fios. Guerra. turco-grega. 

Incidente anglo-francês de Fa
choda. 

Guerra anglo-boer. 

Guerra dos Boxers, na China. 
Asassínio do rei Humberto I. 
Fim da guerra do Trausvaal. 

r 



ANOS 

1903 

1904 

1905 

(Continuação) 

HISTÓRIA DO BRASIL HISTÓRIA DA AMÉRICA 

Tratado de Petrópolis. O Brasil · Independência do Panamá. 
adquire o Acre. . ....... . . . ... . . . .. . ... . .. .. . 

Levante militar no Rio. • . ........ . .. . ..... . .... .... . . 

Criação do cardinalato. 

HÍSTÓRIA GERAL 

Aliança anglo-japonesa. 
Pio X sobe ao Pontificado. 

Guerra russo-japonesa. 

Separàção da Suécia e Noruega. 

19!16 Começa o govêrno Afonso Pena, Terremoto de S. Francisco da 
Califórnia. 

1907 

1908 

1909 

1910 
1911 

1912 

1914 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1922 

1926 

1930 

1932 

1934 

1935 

1937 

1939 

1941 

1942 

Lei do povoamento do solo. 

Exposição N acionai do Rio de 
Janeiro. 

Morte de Afonso Pená. Govêrno 
Nilo Peçanha. 

Govêrno Hermes da Fonseca. 

Morte de Barão do Rio Branco. 

Inicio do govêrno Venceslau 
Braz. 

E' promulgado o Codigo Civil. 

O Brasil na guerra contra a 
Alemanha . . 

Govêrno Delfim Moreira. 

Começa o govêrno Epitácio. 
Pessoa. 

Visita dos ·reis da Bélgica ao 
Brasil. 

Comemorações do Centenário 
de Independência. Começa o 
govêrno Artur Bernardes. Visita 

do Presidente de Portugal. 

Início da presidência W ashing
ton .Luis. 

Re\ olução de Outubro. Assume 
o govêrno provisório o .Dr. 

Getúlio Vargas. 

Revolução em São PaulJ . . 

Constituição de 16 de julho. 

Levante comunist~ 
O Estado Novo (10 de novemb.). 

Declaração de neutralidade na 
nova Grande Guerra. 

O Brasil reafirma aos Estados . 
Unidos sua solidaridade. 

O Brasil rompe 'relaçÕes com a 
Alemanha, Itália e Japão (28 de 
janeiro). Declaração de estado 
de guerr~t com a Alemanha e a 

Itália (22 de agosto). 

••• '· '.o •• • •• •• • •••• • · • • • ••• • o. 

Queda do presidénte Dias do 
México. 

Peary descobre o polo norte. 

• o •••• •• ••••• • ~ • o • • • •• •••••• o 

. . . .. ....... . · . ............ ·I·· 

Acórdo anglo-franco-russo. 

Assassínio ÔQ rei Carlos, ·de 
Portugal. 

República Portuguesa. 
Amundsen no polo sul. 

Guerra turco-balcânica . 

Inauguração do . canal de Começa a Grande Guerra. 
Panamá. _. • Pontificado de Bento XV. 

' • ••••• • • o • • • o • ••• ' ·' • • • ••• •• o. 

Os Estados . Unidos entram na 
Grande Guerra. 

Os 14 princípios de Wilson. 

Revolução na Argentina. 

• ,• .. ... .. ... .. ... .. ....... " '' } 

Franklin Roosevelt · presidente 
dos Estadós Unidos. 

•• •• •• o . . ... . ... . .... . ..... .. . 

J 

O Japão ataca os Estados 
Unidos nas ilhas Haway. 

Os chanceleres americanos · re
dnem-se em conferência de con

' sul ta nó Rio. de Janeiro. 

As 'grandes lutas de · Verdun. 

A guerra submarina. RevoluÇão 
Comunista Russa. 

Fim da Grande Gue.rra. 

Tratado de V ersalhes. 

A Sociedade das Nações. 

O fascismo na Itália. Pio XI 
no pontificado. 

• • • . . ... . . . o •••• o •••••••• • • •• •• • 

• o l' .' . o o •• •• • ••••• • • • o •• • • • •• 

Começa a nova guerra mundiai. 

••• o o o ••••••• • o o ••••••••••••• 

' 

Falece o segundo cardeal bra-
sileiro, D. Sebastião Leme (7 de · I 

outubro) 
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