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A característica principal desta Histó

ria do Brasil é a unidade que o Autor 

procurou e conseguiu dar ao desenrolar 

dos acontecimentos, de tal forma a não 

encarar os diferentes aspectos de nossa 

evolução social, econômica, política, reli

giosa e artística como segmentos isolados 

uns dos outros, mas como aspectos de 

uma realidade total, muitas vêzes mul

tiforme ou até mesmo fragmentária e 

cuja interpretação cabe ao historiador. 

Esta· visão global de nossa história, nos 

limites de um livro destinado precipua

mente aos alunos do Curso Colegial e 

candidatos aos vestibulares, representa 

um grande passo em relação aos antigos 

compêndios, - inclusive os destinados ao 

próprio Curso Colegial, - em que as 

etapas de nosso desenvolvimento eram 

vistas em seus aspectos mais episódicos, 

poucas vêzes sobressaindo a preocupação 

de uma conexão com os acontecimentos 

prévios ou posteriores, ou uma análise 

mais íntima dos fatos narrados. 

É óbvio que não chegaremos ao exa

gêro de considerar resolvido êsse proble

ma de abordagem com o presente tra

balho. Todavia, o leitor qtre já se tenha 

valido de mais de um texto didático sô

bre a história do Brasil, há de notar 

esta preocupação, da parte do Prof. 

Souro MAIOR: a transição de um capi

tulo para o subseqüente se faz de ma

neira ordenada, sem os saltos que criam 

<lesag~adáveis "vácuos" no espírito de 

quem está lendo. E isto já é um passo 
(continua na outra dobra) 
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UNIDADE l 

PORTUGAL ANTES DOS DESCOBRIMENTOS 

'1. - Origens de Portugal 

A Península Ibérica. - A península onde se formaria 
Portugal fica situada na Europa mediterrânea. Banhada tam
bém pelo Atlântico, separada da África pelo estreito de Gi
braltar, possui forma quadrangular e maciça, constituindo 
três quintos de seu território um vasto planalto central deno
minado Meseta espanhola. Do lado de Portugal, o solo 
abaixa-se gradualmente, da fronteira luso-espanhola ao oceano. 

Do planalto descem os rios que fertilizam as planícies 
com depósitos de aluvião, razão pela qual se apresen
tam as regiões periféricas com prados e bosques. A Meseta 
apresenta, entretanto, grandes estepes semiáridas e desoladas. 

O relêvo ibérico é muito acidentado e a distribuição das 
águas, bastante irregular. O rápido declive, do centro para a 
periferia, dificulta a navegabilidade dos rios; além disso, a 
imprevisibilidade das chuvas representa uma ameaça constante 
para a agricultura. 

Foi primitivamente habitada pelos iberos, provàvelmente 
vindos do norte da África, atraindo também mercadores e na
vegantes de origem grega e fenícia. Estabeleceram-se poste
riormente na Península Ibérica os celtas, oriundos da região 
ocupada atualmente pela França e de cuja miscigenação com 
os iberos se originaram os celtiberos. í.stes dividiram-se em 
vários grupos, entre os quais o dos lusitanos que se fixou 
na região compreendida entre os rios Douro e Guadiana, deno
minada de Lusitânia. 

Cartago, antiga colônia fenícia no norte da África, desen
volveu-se extraordinàriamente e em breve os cartagineses 
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estabeleceram na Península Ibérica diversas cidades. Roma, 
entretanto, tornara-se uma potência e no seu processo de ex
pansão política e militar naturalmente iria, mais cedo ou mais 
tarde, defrontar-se com Cartago. 

Romanos e visigodos. - Disputando com Cartago o domí
nio e a supremacia do Mediterrâneo (246-146 a.C.) os ro
manos expulsaram os cartagineses da Península Ibérica, inici
ando um nôvo e importante período a - dominação romana -
ao qual o futuro Portugal deveria sua língua, derivada do 
latim, e muitas outras instituições. 

Com o enfraquecimento do Império Romano, os chamados 
"povos bárbaros", em 409, invadiram também a Península Ibé
rica. Seminômades, muito inferiores em cultura e civilização 
aos romanos, não conseguiram os invasores (alanos, vândalos e 
suevos) criar uma nação ou Estado bárbaro peninsular. Guer
rearam-se mutuamente e, enfraquecidos, não puderam resistir 
ao impacto de uma nova invasão bárbara: a dos visigodos, em 
414, comandada por Ataulfo. 

Os reis visigodos, pouco a pouco, dominaram tôda a Pe
nínsula vencendo a resistência dos remanescentes bárbaros an
teriores e dos antigos hispano-romanos. Em 586, quando fale
ceu o rei visigodo Leovigildo, já estava unificada a Península 
Ibérica, que constituía um poderoso reino, onde se mesclavam 
instituições bárbaras à tradição e à cultura romana. 

Foi um filho de Leovigildo, seu sucessor, Recaredo (586-
601), que adotou o catolicismo como religião oficial do reino 
visigodo. 

A invasão muçulmana. - Não havia decorrido 70 anos 
da morte de Maomé e os muçulmanos já formavam um extenso 
império afro-asiático, que se estendia do vale do rio Indo ao 
Atlântico. Em 709, deu-se a fatal invasão da Península pelos 
muçulmanos. Governava o reino visigodo, Rodrigo, que havia 
sido eleito em 710. Os visigodos estavam enfraquecidos por 
dissenções internas, podendo assim o general muçulmano, Tá
rique, vencer o exército de Rodrigo perto do lago Janda, em 
julho de 711. Em pouco tempo os mouros conquistaram quase 
tôda a Península Ibérica. 

Novas espécies vegetais foram introduzidas pelos invasores, 
entre as quais, o arroz e a cana-de-açúcar, desenvolvendo-se 
de maneira extraordinária as atividades agropecuárias 

-; 
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em 9eral. A indústria de tapêtes de lã e sêda, a ouri
vesana, também progrediram notàvelmente. 

.A arquitet_ura muçulmana deixou traços imperecíveis na 
Penmsula Ibénca. A matemática, a filosofia as ciências natu
rais, a astronomia e a medicina foram divulgadas por eruditos 
~aometanos .. A população hispano-visigoda (moçárabes) con
tmuava, medi~~te o pagamento de tributo, a professar livre
mente o catoliciSmo e a gozar de relativa paz. 

O domínio muçulmano, porém, gradativamente tendeu à 
formação de governos autônomos e rivais entre si, sem a coesão 
necessária para deter a reconquista cristã. 

A Reconquista. - Derrotados pelas tropas sarracenas, al
guns visigodos haviam-se refugiado nas montanhas das Astú
rias, ao norte, formando um pequeno núcleo de resistência. 

C? rei R~~rigo morrera durante a invasão muçulmana. Os 
refugiados v1Slgodos nas montanhas asturianas escolheram en
tão_ um nô_vo chefe, P~lágio, para dirigir a reconquista do terri
tóno perdido. Pelágw conseguiu vencer os mouros em Cova
donga (718), aparecendo assim o pequeno reino das Astúrias. 
Lentamente formaram-se, pela reconquista do território, em 
poder dos mouros, outros reinos cristãos: Leão, Navarra, 
Aragão e Castela. 

Dois fidalgos franceses, D. Raimundo, filho do conde de 
Borgonha e D. Henrique, seu primo, ofereceram-se a Afonso 
VI, rei de Leão, para combater na guerra contra os mouros. 
T~lvez _em retribuição aos serviços de guerra prestados pelos 
d01s pnmos, ou por qualquer outra causa, Afonso VI casou 
sua filha legítima D. Urraca com Raimundo e sua filha bas
tarda D. Teresa com Henrique. D. Raimundo recebeu o go
vê~no da Galiza e D. Henrique, o do condado Portucalense, 
assim chamado em virtude da existência de uma antiga po
voação na foz do Douro chamada Portucale. 

Portugal. - Um filho de D. Henrique e D. Teresa, 
D. Afonso Henriques, orientou sua política em tôrno de dois 
objetivos: rebelar-se contra o reino de Leão, tornando-se com
pletamente independente, e guerrear os mouros para obter mais 
terras_. Após diversas investidas militares, conseguiu D. Afonso 
Hennques, com a interferência do Papa Inocêncio III, que 
o condado Portucalense fôsse reconhecido como reino inde
pendente (Tratado de Samora, assinado em 1143). 
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Afonso Henriques, primeiro rei de Por tugal. 
Estátua em bronze, obra de Soares dos Reis, 

no monu mento de Guimarães. 

Ajudado por cruzados, que se dirigiam para o Oriente, 
estendeu D. Afonso Henriques su as terras para o sul arre· 
batando aos muçulmanos Lisboa e Alcácer do Sal. Em breve 
atingia o Guadiana, escorraçando os sarracenos, cujo ·domínio 
em 1185, ano de sua morte, limitava-se pràticamente ao AI· 
garve e parte do Alentejo. 

Seu sucessor, D. Sancho, "o Povoador" (ll85-l2ll ), con
tinuou a obra paterna, também ajudado pelos cruzados que 
lhe possibilitaram conquistar Alvor e Silves aos sarracenos. Pre
ocupou-se D. Sancho em atrair colonos para as áreas duramente 
reconquistadas. Contudo, somente no reinado de D. Afonso 
III (1248-1279) foram definitivamente expulsos os mouros do 
Sul de Portugal. Com a conquista do Algarve, Portugal atin
gia a superfície que ainda hoje tem. 

A dinastia afonsina, também chamada din astia de Bor
gonha, foi interrompida em 1383 quando morreu D. Fernando 
(1367-1383) . Portugal de 1383 a 1385 foi abalado por aconte

cimentos que modificariam profundamente sua evolução his
tórica e dariam origem a uma nova dinastia. 

A dinastia de Avis. - D. Fernando morrera sem deixar 
um filho para sucedê-lo no trono. De seu casamento com D. 
Leonor Teles havia apenas uma filha, D. Beatriz, que casara 
em 1383 com D. João I, rei de Castela. 

D. Leonor era impopular e odiada em Lisboa. Ficando 
viúva, assumiu o govêrno como regente e mandou proclamar 
reis de Portugal, D. Beatriz e seu marii:lo, D. João de Castela. 
Uma revolta popular, posteriormente dirigida e controlada pela 
burguesia, impediu no entanto a realização do seu plano. 

Foi um simples tanoeiro, Afonso Eanes Penedo, que 
após a morte de D. Fernando exortou os cautelosos bur
gueses de Lisboa a aclamarem D. Joio, mestre da Ordem Mi
litar de Avis, como '"rt:gt:dor e deft:nsor do Rt:ino" . Enquanto 
a burguesia de Lisboa abraçava a causa popular do Mestre de 
Avis e passava a dirigir o movimento, D. Leonor, que fugira 
de Lisboa para Alenquer, pedia ao genro, D. João I de Castela, 
que invadisse Portugal. Embora grande parte da nobreza de 
Portugal se colocasse abertamente a favor do invasor, as fôrças 
do Mestre de Avis, comandadas por D. Nuno Alvares Pereira, 
saíram vitoriosas, sendo os castelhanos vencidos na batalha de 
Atoleiros (6 de abril de 1384) . Exatamente um ano depois, 
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enquanto prosseguia a guerra, o Mestre de A vis, foi proclamado 
rei de Portugal tomando o nome de D. João L A batalha de 
Aljubarrota (14 de agôsto de 1385), grande vitória portuguêsa 
sôbre as fôrças invasoras, foi o prenúncio do fim da longa 
guerra contra Castela. 

Pode-se dizer que o Mestre de Avis foi elevado ao trono 
por uma revolta de caráter popular que a burguesia abastada 
e enriquecida pelo comércio posteriormente dirigiu, segundo 
suas conveniências. 

Já firmemente instalado no trono, D. João I, concentrou 
em suas mãos grande soma de poder. Saído de uma revolução, 
era senhor de uma nova nobreza, em grande parte egressa da 
antiga burguesia que passara a ter "Dom" e a ser tida em 
"grande conta", como registra o cronista Fernão Lopes. Em
bora esta nobreza, criada pelas novas circunstâncias políticas, 
tentasse a manutenção dos mesmos privilégios e regalias da anti
ga fidalguia, a fôrça da realeza, a partir de D. João I, tornou-se 
cada vez maior. Construidora, progressista e inovadora no 
plano econômico, a burguesia em Portugal tornara-se conser
vadora ao participar da política dominante. Mas ao mesmo 
tempo, o soberano alargara sua autoridade, reduzindo direitos 
dos nobres e do clero, aumentando o número de funcionários 
reais e mantendo um exército nacional. 

Paralelamente ao absolutismo monárquico da nova di
nastia de A vis (1 ), surgiria também a grande epopéia dos des
cobrimentos marítimos. 

2 - A revolução econômica dos séculos XV e XVI 

Do feudo ao mar. - A Europa, antes do século XVI, 
teve uma economia feudal. O feudalismo era um sistema so
cial, político e econômico no qual o direito de governar de
corria de um direito de propriedade. Porém o feudalismo não 
existiu da mesma maneira em todos os países europeus, e em 
Portugal, teve características ão especiais, que alguns autores 
chegam mesmo a afirmar que êste país não conheceu o regime 
feudal propriamente dito. 

(1) Veja na pág. 423 a relação de todos os soberanos das quatro dinastias 
portugu~sas. 

21 



De uma maneira geral, contudo, a sociedade européia divi
dia-se em senhores feudais (proprietários do feudo, geralmente 
uma grande área dedicada à agricultura), homens livres e ser
vos. Entre os homens livres incluíam-se nobres, clérigos, sol
dados profissionais, mercadores, artesãos e alguns camponeses. 

Dedicada principalmente ao comércio, formou-se aos pou
cos uma nova classe: a burguesia. Os interêsses burgueses liga
ram-se naturalmente ao Mediterrâneo que era a via de comuni
cação com o Oriente, de onde os europeus traziam as famosas 
especiarias. Estas chegavam ao Mediterrâneo seguindo três ca
minhos: o caminho do mar Vermelho, o do gôlfo Pérsico e da 
Mesopotâmia e o caminho terrestre, pela Ásia Central. 

Os grandes portos do comércio oriental eram Constanti
nopla e Alexandria. Anteriormente ao desenvolvimento da 
navegação ibérica, Gênova e Veneza constituíam as portas euro
péias para a entrada das especiarias. 

O progresso da marinharia e as caravelas. - O uso da bús
sola havia permitido aos europeus navegações cada vez mais 
arrojadas. Aliás, as propriedades da agulha imantada já eram 
conhecidas pelos chineses muito antes da era cristã, e, possivel
mente, sua introdução na Europa deve-se aos cruzados que a 
conheceram por intermédio dos árabes. 

Chineses e árabes usaram a agulha imantada em cima de 
leves pedaços de madeira flutuante, em pequenos recipientes 
com óleo ou água. Era o que os franceses denominavam de 
marinette. Posteriormente a agulha imantada foi colocada 
numa pequena haste, na qual se movia livremente, protegida 
por uma caixa que os italianos denominaram de bús
sola. Existem fortes razões para acreditarmos que o aperfei
çoador da bússola tenha sido o francês Pierre Marincourt, ape
sar de sua denominação italiana. 

Com o uso da bússola não mais seria preciso aos navios 
viajar acompanhando a costa, ou ori<.;ntando-se exclusivamente 
pelos astros. 

Além disso, o uso da pólvora pelos europeus, modificou 
também a técnica de construção naval. Precisando de espaço 
para a artilharia e não sendo mais a abordagem tão impor
tante como antigamente, ficou diminuída a necessidade dos 
remos. :tstes, pouco a pouco, foram perdendo sua utilidade, 
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sobretudo porque as viagens marítimas dos fins da Idade Mé
dia não mais se limitavam ao Mediterrâneo e às costas ociden
tais da Europa, mas ousadamente sondavam o Atlântico. 

A embarcação exigida pelo Atlântico deveria ser grande, 
para poder levar abastecimento para longas viagens e mane
jável, para aguentar os temporais oceânicos. Foi do aperfeiçoa
mento dos barcos do Mediterrâneo que surgiram as caravelas. 
Representaram as caravelas um grande progresso na história 
da construção naval. Possuíam três ou quatro mastros e ele
vadas proas que possibilitavam espaço para o transporte de 
mantimentos e carga. 

Outros instrumentos possibilitaram o desenvolvimento da 
marinharia como o astrolábio, círculo de bronze graduado para 
determinar a altura dos astros, e o quadrante, com a mesma 
finalidade do astrolábio, porém mais aperfeiçoado. 

3 - A expansão marítima 

Sagres. -O Infante D. Henrique, filho de D. João I, esta
belecendo-se na ponta de Sagres, no Algarve, se bem que não 
tenha fundado uma "escola náutica", como durante muito 
tempo se divulgou, contribuiu enormemente para as explo
rações marítimas de sua época. 

Em Sagres, com o estímulo e a proteção do Infante, reu
niam-se cartógrafos, matemáticos e peritos na arte da navegação. 
As trocas de informações, o apoio da burguesia mercantil -
naturalmente interessada no descobrimento de novos caminhos 
marítimos - e a ação pessoal de D. Henrique, possibilitaram, 
entre 1415 e 1460, grande número de viagens e descobertas. 

Causas principais dos descobrimentos marítimos portu
guêses. - O primeiro impulso que levou os portuguêses em 
direção à África foi a escravidão e o ouro. Antes mesmo de 
haverem os turcos tomado Constantinopla, fechando assim a 
rota do Mediterrâneo que ligava o Oriente ao Ocidente, já o 
ouro e a caça ao homem negro, os tinham levado a desfazer as 
lendas do "mar tenebroso", com viagens à costa atlântica da 
África. 

A conquista de Constantinopla pelos turc0s otomanos, em 
1453, data aproveitada convencionalmente como término da 
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Vasco da Gama, o descobridor do caminho ma
rítimo para as índias, segundo um quadro de 
1524 pertencente ao Museu de Arte Antiga, em 

Lisboa . 

Idade Média, restringira o comércio ibérico com o Oriente. A 
interrupção da tradi-cional rota mediterrânea, fechada pelos tur
cos, e as dificuldades que os osmanlis opunham ao comércio 
cristão no Egito, motivaram um maior impulso às navegações 
portuguêsas no Atlântico. Em 1469 João de Santarém e Pedro 
de Escobar chegaram à Mina; em 1482 Diogo Cão atinge a 
foz do rio Gongo. Em 1487-88 um grande passo é dado pan 
o descobrimento do caminho marítimo para as índias: Bar
tolomeu Dias chega até o cabo das Tormentas, chamado pos
teriormente por D. João II de cabo da Boa Esperança, prepa
rando-se, assim, a futura viagem de Vasco da Gama. 

As especiarias e a viagem de Vasco da Gama. - Na Eu
ropa alcançavam altos preços as t:speciarias do Oriente, cravo, 
pimenta, noz-moscada, baunilha, canela, açúcar, além de ma
deiras raras, marfim, tecidos e pedras preciosas. 

Portugal, antes do século XVI, também comerciava com 
essas especiarias que vinham da índia, através do Mediterr1neo, 
por intermédio de comerciantes italianos ou mercadores árabes 
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que encareciam grandemente os produtos. O contato direto 
com o Oriente era portanto um grande sonho de monarcas, 
armadores, comerciantes e traficantes portuguêses. 

Em 1497, no reinado de D. Manuel, Vasco da Gama partiu 
de Lisboa para a grande aventura da descoberta do caminho ma
rítimo para as índias. Acompanhou a costa oriental da África 
e aportando em Melinde, um pilôto árabe ensinou-lhe a dire
ção certa de Calicut, no Hindustão. Dois anos depois, regres
sava Vasco da Gama com navios carregados de especiarias que 
valiam uma fortuna e notícias muito promissoras. A frota 
de Vasco da Gama havia descoberto o caminho das especiarias; 
impunha-se agora um intercâmbio comercial e constante com 
os "samorins" e "rajás" indianos. 

Com o descobrimento do nôvo caminho para as índias, Por
tugal escreveu um grande capítulo da história do comércio 
europeu. Vasco da Gama realizara não somente uma grande 
descoberta - a rota marítima da Europa ao Oriente através do 
Atlântico Sul - mas sobretudo, coroara de sucesso a arrancada 
lusitana na navegação de longo curso, estimulada pelo apare
lhamento mercantil que a mantinha. 

O descobrimento da América. - Os espanhóis também 
tinham o mesmo intento: comércio direto e seguro com as opu
lentas índias. O caminho escolhido pelos espanhóis no entanto 
era outro, aliás mais arrojado: o ocidente. • 

Uma esquadrilha de três caravelas, a Santa Maria, a Pinta 
e a Nina, partiu de Paios, a 3 de agôsto de 1492, sob o co
mando de Cristóvão Colombo; depois de parar nas Canárias 
para reparo numa das naus, seguiu à procura das índias. 

Nem Colombo nem sua tripulação perceberam que haviam 
descoberto um nôvo continente no dia 12 de outubro de 1492. 
Colombo morreu sem acreditar que existia a América, conven
cido apenas que os ricos domínios do imperador da China esta
vam situados a umas poucas milhas a oeste da ilha que ~le 
batizou com o nome de San Salvador e que os indígenas deno
minavam de Guanaani. 

A viagem de Colombo não foi uma aventura isolada. Fazia 
parte do plano que os europeus vinham desenvolvendo há mais 
de um século: a procura de novas rotas entre a Europa e a 
Ásia. Sob o ponto de vista científico, a grande descoberta aca
bou com as dúvidas e mistérios da Antigüidade e da Idade 
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Média. Desapareceram as serpentes gigantescas, as sereias e 
os monstros que existiam na imaginação dos marinheiros da 
Idade Média. A repetição dos autores clássicos foi substituída 
por explorações geográficas que geraram novos e apaixonantes 
temas: animais estranhos, religiões desconhecidas e constelações 
de outros céus. 

O Tratado de Tordesilhas. - Desejando assegurar seu 
domínio sôbre as terras descobertas por Colombo, a Espanha 
recorreu ao Papa que, nessa época, tinha grande influência 
política junto às nações cristãs. Através da bula Inter Caetera, 
datada de 14 de maio de 1493, o Papa Alexandre VI estabeleceu 
uma linha demarcatória, entre as terras portuguêsas e espa
nholas, que deveria passar a 100 léguas do arquipélago de Cabo 
Verde, ficando assim a África para os portuguêses e a América 
para os espanhóis. 

Não se conformando com a demarcação feita pelo Papa 
Alexandre VI, D. João li (1481-1495), rei de Portugal, agiu 
diplomàticamente no sentido de conseguir uma linha demarca
tória que lhe fôsse mais favorável na parte ocidental. 

Através de um trata do assinado na cidade espanhola de 
Tordesilhas, a 7 de junho de 1494, as duas nações aceitaram um 
meridiano de 370 léguas a oeste de Cabo Verde, como linha 
divisória de suas possessões. Determinava também o Tratado 
de Tordesilhas que os navios espanhóis não cruzassem o Cabo 
da Boa Esperança a não ser em viagem de retôrno à Europa. 

O meridiano aceito pelo Tratado de Tordesilhas teorica
mente seria uma linha que passava de Belém (Pará) até Laguna 
(Santa Catarina), dando portanto a Portugal, mesmo antes do 
descobrimento, uma área de 2 800 000 quilômetros quadrados, 
no Brasil. 
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UNIDADE li 

O DESCOBRIMENTO 

I - O Descobrimento do Brasil 

O Descobrimento da Brasil pelos espanhóis. - A 16 de 
maio de 1499, uma expedição comandada por Alonso de Ojeda, 
acompanhado do famoso pilôto florentino Américo Vespúcio e 
do cartógrafo Juan de la Cosa, partira de Cádiz (Espanha). 

Depois de tocar em Cabo Verde, dirigindo-se a sudoeste, 
Ojeda e seus companheiros atingiram a costa norte da América 
do Sul. Divergem contudo os historiadores a respeito da região 
costeada por Ojeda e seus companheiros. Varnhagen e Rodolfo 
Garcia julgam ter sido a costa do Nordeste brasileiro; Capis· 
trano de Abreu e Rio Branco, entretanto, opinam que Ojeda 
atingiu apenas a costa sul-americana a 200 léguas ao sul do gôlfo 
de Paria (Venezuela), conseqüentemente, fora do território 
atualmente pertencente ao Brasil. Não podemos, pois, afirmar 
categoricamente serem Ojeda e seus companheiros precursores 
de Cabral. Devemos registrar, contudo, a tese de Marcondes 
de Sousa que admite terem Ojeda e Vespúcio zarpado em navios 
diferentes, embora no mesmo dia, não havendo o espanhol 
atravessado o equador ao passo que o florentino realmente 
alcançou costas brasileiras a 5° de latitude sul. 

Não existem porém dúvidas importantes a respeito da via
gem de Vicente Yánez Pinzón que, inegàvelmente, deu aos 
espanhóis a prioridade do Descobrimento do Brasil. A 18 de 
novembro de 1499, partira de Paios comandando uma expe
dição composta de quatro navios e, depois de ter tocado nas 
Canárias, atingiu o arquipélago de Cabo Verde. Em seguida, 
tomando rumo de sudoeste, atravessou Pinzón o equador, atin
gindo, a 26 de janeiro de 1500, um cabo a que foi dado o 
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Interior de uma caravela portuguêsa (composição de Roque 
Gameiro). Suas características técnicas fizeram com que vários 
países europeus as usassem, especialmente a França e a Espanha. 

nome de Santa Maria de la Consolación, possivelmente o cabo 
de Santo Agostinho no Estado de Pernambuco, embor~ alguns 
historiadores admitam ser o mesmo, a Ponta de Mucunpe ou a 
Ponta da J abarana, no Ceará. . 

Depois de sua descoberta, Pinzón velejou para o norte, atm
gindo a foz do Amazonas que denominou de Mar J?ulce. Co~
tinuando a costear o Norte, chegou ao cabo S. Vrcente (hoJe 
Orange), junto ao rio Oiapoque, que, em sua homenagem, foi 
então denominado cabo de Vicente Pinzón . 
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Seguindo a mesma rota de Pinzón, ainda em fins de 1499, 
uma pequena expedição comandada por Diogo de Lepe alcan
çava, entre fevereiro e março de 1500, o cabo, pouco antes deno
minado, Santa Maria de la Consolación. Navegando para 
o sul, observou Diogo de Lepe que a linha da costa se dirigia 
para o sudoeste, fato que serve de argumento para a identifi
cação do cabo Santa Maria de la Consolación com o atual cabo 
de Santo Agostinho. 

Quando a expedição de Pinzón regressou à Espanha, já a 
armada de Cabral havia partido de Lisboa. 

Outros precursores de Cabral? - Ainda hoje discutem 
os historiadores se anteriormente a Cabral, sabiam os portu
guêses da existência do Brasil. Alguns mapas, anteriores a 1500, 
registravam a existência de uma "ilha" misteriosa. Variava no 
entanto de tal maneira a indicação de sua latitude e a de seu 
próprio nome (Ilha das Sete Cidades, Ilha do Brasil, Ixola Otin
ticha), que não se pode afirmar tratar-se exatamente do Brasil. 
Várias hipóteses, entretanto, foram admitidas relativamente a 
possíveis precursores de Cabral, além dos já citados. Segundo 
as mais conhecidas, teriam estado no Brasil antes de 1500: 

a) marinheiros fenícios; simples hipótese, rejeitada por 
quase todos os historiadores. 

b) Duarte Pacheco Pereira, autor de um famoso tratado 
de navegação e cosmografia, intitulado Esmeralda de Situ Orbis, 
no qual afirma que D. Manuel o enviou em 1498 ao Ocidente 
"passando alem a grandeza do mar oceano". Duarte Pacheco, 
contudo, escreveu seu famoso livro de 1505 a 1508; portanto, 
quando o Brasil não somente já estava descoberto, mas suas 
costas já haviam sido percorridas por duas expedições explo
radoras portuguêsas. Provàvelmente explorou . apenas regiões 
da América Central e da América do Norte. 

c) Jean Cousin, francês a serviço dos armadores da cidade 
de Dieppe, que teria atingido a foz do Amazonas em 1488. 
Principalmente três historiadores franceses, Desmarquets, Gaf
farel e Levi-Strauss admitiram a prioridade francesa no Des
cobrimento do Brasil. Capistrano de Abreu, entretanto, de
monstrou a fragilidade da argumentação francesa. Hoje não 
mais se admite Jean Cousin como precursor de Cabral. 
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O Descobrimento do Brasil pelos portuguêses. - Os por
tuguêses desejavam naturalmente conhecer a parte do oceano 
que lhes cabia por determinação do tratado de Tordesilhas. É 
possível, pois, que a missão de Cabral fôsse dupla: explorar 
mares já portuguêses e dirigir-se à índia para estabelecer novos 
contatos comerciais no fabuloso país das especiarias, fortifican
do, ao mesmo tempo, o domínio português em Calicut. É ine
gável que cumpriu muito bem ambas as missões. 

D. Manuel organizara a maior esquadra que Portugal vira 
até então. O comandante, homem de seus 32 anos, não tinha 
grande experiência marítima, porém dispunha de hábeis pilotos. 
Seria talvez um diplomata a quem não faltavam virtudes mili
tares. Pertencia evidentemente à nobreza e ao empreender sua 
famosa viagem, ainda era solteiro, pois somente ao regressar da 
índia casou-se com D. Isabel de Castro, sobrinha de Afonso de 
Albuquerque. Seus pais foram Fernão Cabral e Isabel Gouveia 
e, segundo o cronista João de Barros, era "homem de muitos 
primores acêrca de pontos de honra ... " 

Partiu a armada de Cabral, de Lisboa, a 9 de março de 
1500, com 15 navios e aproximadamente 1500 homens, entre 
soldados e tripulantes. Viajavam também com a expedição, al
guns religiosos sob as ordens de Frei Henrique Soares, de 
Coimbra. 

Na altura de Cabo Verde desgarrou-se da esquadra, a nau 
comandada por Vasco de Ataíde que conseguiu depois voltar 
ao ponto de partida. 

Afastando-se da costa africana, talvez para seguir os con
selhos de Vasco da Gama e evitar as perigosas calmarias do gôl
fo de Guiné que paralisavam os navios de vela, ou obedecendo a 
instruções secretas de seu soberano, no sentido de explorar a 
faixa que caberia a Portugal na América, pelo tratado de Tor
desilhas, não tardou Cabral a avistar sinais de terra (aves e 
vegetação marinha próprias de regiões costeiras). 

No dia 22 de abril foi avistado um monte alto e arredon
dado que recebeu o nome de monte Pascoal por ser a semana 
de Páscoa. Estava descoberto o Brasil ou comprovada sua 
existência pelos portuguêses. 

Somente no dia 23, os capitães de Cabral, usando escaleres, 
aproximaram-se da praia, ancorando em frente ao rio Caí, sob 
os olhares curiosos de uns vinte indígenas. Nesse local, pad-
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Retrato do Infante D. Henrique, no painel de 
Nuno Gonçalves existente no ~luseu de Art e 
Antiga de Lisboa . 

ficamente, Nicolau Coelho trocou alguns presentes com nossos 
selvagens. 

Procurando um local mais conveniente para abrigar sua 
esquadra, Cabral velejou para o norte cêrca de 10 léguas apor
tando numa baía, hoje denominada baía Cabrália. 

Novamente Nicolau Coelho desceu à terra para outro con
tato com os indígenas. Dois dêles foram conduzidos à presença 
de Cabral que os recebeu a bordo enfeitado com seu 
colar de ouro e imponentemente sentado, repousando os 
pés numa alcatifa. 

No dia seguinte, foi rezada por Frei Henrique a primeira 
missa no Brasil. 

A 2 de maio, Cabral demandava rumo à índia, ao mesmo 
tempo que um de seus capitães, Gaspar de Lemos, regressava 
a Lisboa levando a D. Manuel cartas e presentes que registravam 
~grande acontecimento. A terra descoberta, supostamente uma 
Ilha, recebera o nome de Vera Cruz. No ano seguinte, êste 
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nome seria substituído pelo topônimo Terra de Santa Cruz., em 
uma carta enviada por D. Manuel a seus sogros, soberanos da 
Espanha. 

A viagem de Cabral havia custado a Portugal a perda de 
quatro navios. M·esmo assim, comercialmente teve grande 
êxito, pois a pimenta trazida da índia cobriu duas vêzes o custo 
da expedição. 

O problema da "intencionalidade" no descobrimento do 
Brasil. - Muitos historiadores admitem a "intencionalidade" 
do descobrimento do Brasil, isto é, julgam que os portuguêses 
já sabiam, ou pelo menos suspeitavam da existência de terras 
a oeste do Atlântico sul. Dentre os argumentos geralmente 
apresentados a favor dessa tese destacam-se os seguintes: 

a) Pêro Vaz de Caminha não demonstrou, em sua famosa 
carta, surprêsa com a nova descoberta; 

b) D. João li não aceitou a primeira demarcação esta
belecida pelo Papa Alexandre VI, através da Bula 
Inter Caetera, de 3 de maio de 1493, que determinava 
serem portuguêsas as terras no lado oriental de um 
meridiano que passaria a 100 léguas a oeste das ilhas 
dos Açôres. Se não tivessem os portuguêses pelo menos 
uma suspeita da existência de terras nessa região, de 
que lhes serviriam mais duzentas léguas de água sal
gada no Atlântico?; 

c) Havia uma "política de segrêdo" em relação às viagens 
e descobrimentos. Em 1507, D. Manuel ainda proibia 
expressamente que as cartas marítimas contivessem in
dicações sôbre a navegação além de 7° de latitude sul. 
Esta política de segrêdo justifica-se pela concorrência 
das repúblicas italianas, preocupadas com as navega· 
ções portuguêsas, pois, na época do descobrimento do 
Brasil, Portugal já oferecia aos mercados europeus pi· 
menta e outras especiarias a preços inferiores aos co· 
brados pelos italianos; 

d) Não se pode admitir que Cabral desrespeitasse ordens 
reais navegando fora de rumo um mês inteiro, sabendo· 
se que levava pilotos experimentados e capitães leais 
a D. Manuel. Não se arriscaria, evidentemente, a levar 
1.500 homens através do Atlântico a não ser através 
de rotas recomendadas ou secretamente sugeridas; 
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e) Não houve tempestades e as correntes marítimas do 
Atlântico não são suficientes para desviarem uma 
grande frota da já conhecida rota das índias, a ponto 
de fazê-la atingir a costa brasileira na altura da baía 
Cabrália .. O excessivo afastamento do gôlfo da Guiné, 
pelo receiO das calmarias, por si só poderia provocar 
um grande desvio, porém não uma mudança total na 
rota seguida an~eriorment_: por_ Vasco da Gama. Após 
ter tocado na Ilha de Sao Nicolau, no arquipélago 
de Cabo Verde, o descobridor do caminho marítimo 
para a índia tomara o rumo sul; Cabral velejou para 
oeste. Esta mudança de rumo indica que a armada 
de 1500 tinha outras incumbências antes de dobrar o 
cabo da Boa Esperança e atingir a índia. 

O descobrimento do Brasil não foi obra do acaso embora 
não se possa dizer seguramente que os portuguêses tivessem 
certeza da existência da terra que já lhes pertencia pelo Tra· 
tado de Tordesilhas. Exigindo mais 200 léguas no seu acôrdo 
co~ ?s espanhóis,_ D. João li quis apenas aumentar suas pro· 
habilidades. Enviando a armada de Cabràl, D. Manuel veri
ficou quão acertada fôra a exigência do seu antecessor. 

A carta de Pêro Vaz de Caminha.- Pêro Vaz de Caminha 
home~ letrado e arguto, ia na esquadra de Cabral com destin~ 
a Cahcut. Narrou, em famosa carta dirigida a D. Manuel, 
todo o descobrimento, dando-nos portanto um inestimável do· 
cumento. * É pitoresca a descrição feita por Caminha da re
cep~ã.o de Cabral aos dois indígenas que foram a bordo da 
capitanea ancorada na baía Cabrália: 

"O Capitão, quando êles vieram estava sentado em uma ca
deira aos pés uma alcatifa por estrado; e bem vestido, com um 
colar de ouro mui grande ao pescoço. E Sancho de Tovar e 
Simão de Miranda e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e ~ós 
outr~s que aqui na nau com éles íamos, sentados no chão nessa 
alcatzfa. Acenderam-se tochas. E êles entraram. Mas .nem 
sina_l de ~ortesia fiz.e.ram, nem de querer falar ao Capitão; nem 
a nmguem. Todavza um d~les fitou o colar do Capitão, e co
meçou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depo·is 

( •) Há uma edição didática e acessível dêste documento: Carta a El-Rei 
D. Manuel, intr. e notas de Leonardo Arroyo. Dominus Editôra, São }'aulo, 1963. 
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para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. 
E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo ace
nava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá tam
bém houvesse prata ! 

Mostraram-lhe um papa~aio pardo que o Capitão traz. con
sigo; tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como 
se os houvesse ali. 

Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso d~le. 

Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram m~do dela e 
não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como 
espantados. 

Deram-lhes ali de comer; pão e peixe coz.ido, confeitos, 
fartens (bolos), mel, figos passados. Não quiseram comer da
quilo quase nada. E se provava.-n alguma coisa, logo a lança
vam fora. 

Trouxeram-lhes vinho em uma taça; mal lhe puseram a 
bôca; não gostaram dêle nada, nem quisera'Trz mais. 

Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada 
um o seu bochecho, mas não beberam; apenas lavavam as 
bôcas e lançaram-na fora. 

Viu um dêles umas contas de rosário, brancas; fêz sinal 
que lhas dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pesco
ço; e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava 
para a terra e novamente para as contas e para o colar do Ca
pitão, como se daria ouro por aquilo. 

Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos! 
Mas se ~le queria dizer que . .. levaria as contas e mais o colar, 
isto não queríamos nós entender, porque não havíamos de dar! 
E depois tornou (a entregar) as contas a quem lhas dera. E 
então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir". 

Caminha foi nosso primeiro etnógrafo e nosso primeiro 
historiador. Preocupou-se com as possibilidades econômicas da 
nova terra descoberta, que descreve com seu estilo claro e ele
gante. 

Veja-se, por exemplo, o final de sua carta: 

"Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais 
contra o sul vimos, até outra ponta gue contra o norte vem, 
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nós dêste porto houvemos visto, será tamanha que haverá nela 
bem vinte ou vinte e cinco léguas por costa. Tem, ao longo 
do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, 
delas brancas; e a terra por cima tôda chã e muito cheia de 
grandes arvoredos. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, mui
to chã e muito formosa. 

Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande porque, 
a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, 
que nos parecia muito longa. 

Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem 
prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. 
Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e tem
perados, como os de Entre Doiro e Minha, porque neste tempo 
de agora os achávamos como os de lá. 

Aguas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das 
águas que tem. 

Porém o melhor fruto, que dela se pode tirar me parece 
que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente 
que Vossa Alteza em ela deve lançar. 

E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para 
esta navegação de Calicut, isso bastaria. Quanto mais dispo
sição_ para se nela cumprir e faz.er o que Vossa Alteza tanto 
deseJa, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. 

E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do 
que nesta ~erra vi. E, se algum pouco me alonguei, Ela me 
perdoe, pozs o desejo que tinha de tudo vos diz.er me fêz assim 
pelo miúdo. 

E pois que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que 
levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço fôr, 
Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a Ela peço 
que, por me fazer graça especial, mande vzr da ilha de São 
Tomé a Jorge de Osório, meu genro - o que d'Ela receber~ 
em muita mercê. 

Beijo as mãos de Vossa Alteza. 

Dêste Pôrto Seguro, da vossa Ilha de V era Cruz, hoje, sexta
feira, primeiro dia de maio de 1500. 

Pêra Vaz de Caminha 
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2 - Etnia brasileira: o índio 

Origem do índio brasileiro. - As semelhanças físicas entre 
nossos indígenas e os povos do Extremo Oriente constituem 
um fato evidente. A descrição feita por d'Orbigny do índio 
guarani é relativamente válida para o mongol asiático: "côr 
amarelada, ligeiramente misturada de vermelho pálido; esta
tura regular (1,62 m); face cheia, circular; fronte não incli
nada; nariz curto, estreito; bôca pouco saliente, lábios del
gados; ângulo exterior; arcadas zigomáticas, pouco manifestas; 
cabelos negros, corredios, consistentes; barba tardia, não fri
sada, escassa; dentes sadios, regularmente implantados e difi
cilmente cariáveis". Admitida essa identidade antropológica, 
duas indagações podem ser feitas: a) seria o homem 
americano descendente dos povos orientais ou êstes é que seriam 
descendentes dos povos americanos? b) Poderia ter-se proces
sado em ambos uma evolução paralela, apresentando os habi
tantes do Oriente e do Ocidente mais ou menos as mesmas ca
racterísticas ? Dessas indagações surgiram duas grandes cor
rentes científicas: o monogenismo e o poligenismo. 

O monogenismo. - Segundo o monogenismo o homem teria 
surgido e evoluído numa determinada região da terra, Ásia ou 
Oceânia, daí irradiando-se para a Europa, África e América. 
Para atingir a América, o homem através de sucessivas correntes 
migratórias poderia ter percorrido os seguintes caminhos: 

a) HIPÓTESE ASIÁTICA. Atravessando o estreito de Bhering 
que separa a América da Ásia; 

b) HIPÓTESE MALAIO-POLINÉSIA. Partindo das ilhas da Po
linésia (Oceânia) e navegando de ilha em ilha até che
gar à costa andina da América; 

c) HIPÓTESE AUSTRALIANA. Surgindo na Austrália, e nave
gando de ilha em ilha, teria penetrado no continente 
americano pelo mesmo caminho admitido pela hipótese 
malaio-polinésia - ou através do continente Antártico 
e da Terra do Fogo; 

d) AuToCTONISMO. O homem teria surgido na própria 
América, invertendo-se então a direção dos caminhos 
anteriormente apresentados. 
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Entêrro indígena, segundo gravura de Rugendas. O cerimonial variava de grupo 
para grupo, porém sempre tinha certos elementos básicos do primitivismo de nosso 

selvagem. 

Um dos grandes argumentos do monogenismo é a lei bioló
gica segundo a qual "todo ser orgânico aparece numa zona li
mitada do globo tanto mais restrita quanto mais complexo 
fôr êsse ser". 

O poligenismo. - Admite o poligenismo a lenta evolução 
dos animais em todos os continentes, e, conseqüentemente, o 
aparecimento gradativo do homem em várias regiões. As dife
renças fundamentais entre as raças humanas seriam resultantes 
principalmente das diversas origens do homem. 

Segundo a corrente poligenista, o homem poderia ter sur
gido também a própria América, independentemente do homem 
que surgiu na África, na Ásia ou na Oceânia. 

Já foram admitidas as mais variadas hipóteses a respeito 
do indígena americano, segundo as quais, descenderiam os nos
sos selvagens de fenícios, chineses, egípcios, etc. O problema ain. 
da não foi solucionado. A respeito das origens do indígena 
brasileiro existem apenas teorias. 
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O estágio neolítico do indígena brasileiro.- Um dos fatos 
mais interessantes a respeito da origem dos índios brasileiros é 
a J?equena quantidade de utensílios de pedra lascada que nos 
deixaram. É certo que o selvagem brasileiro passou pelo perío
do chamado . ~aleolítico no qual ainda não sabia polir pe
dras para utilizá-las como armas, machados, raspadeiras, etc. 
No paleolítico o homem limita-se a obter, através de golpes 
bruscos, fragmentos e pedras com formas mais ou menos agu
das que lhe possam ser úteis para a confecção de armas e 
objetos anteriores ao arco e à flecha. 

Duas explicações podem ser dadas para o diminuto número 
de pedras lascadas existentes no Brasil: a) as pedras lascadas 
pelo homem podem ser confundidas com outras fendidas natu
r~lm~nte; . b) muitos dos nossos selvagens, ao penetrarem no ter
r~tóno hoJe ~~upad~ pelo Br_asil, já haviam ultrapassado o pe
nodo paleolztaco, pms ao pohr as pedras de que se utilizavam, 
estavam em pleno neolítico. 

_Os, grandes ~u.pos indíge~as. - A primeira classificação 
do mdigena brasileuo nos foi dada pelos jesuítas, baseada 
apenas na obser~a~ão das_ lín&"uas usadas pelos selvagens, em 
algu~a~ caractensticas mais _evide_n_tes e na área de localização. 
?s I?dws da costa. foram Identificados como tupis e os do 
I,nte_nor como tapuzas, ou como os denominavam os padres, 
zndzos da língua geral e índios da língua travada. 
.. D:ve~os ~~ sábio alemão Von den Stein a primeira clas

sifi~açao CientiÍica de nossos selvagens. Dividiu-os Von den 
Stem em quatro gru~os básicos, subdivididos em grupos me
~ores. 0~ grupos báSICOS OU nações eram OS seguintes: tupis, 
Jes (tapmas), nuaruaques e caraíbas. 

Os tupis dominavam principalmente o litoral embora 
o_cupassem também áreas no interior. Dividiam-se em tribos 
nvais ,como os_ p_otil?uares, tabajaras e caetés no Nordeste; tupi
na~bas e tupimq~ms na Bahia; tamoios no Rio de Janeiro e 
canJÓS e tapes mais para o Sul. Formavam, em seu conjunto, 
um grande e complexo étnico-lingüístico conhecido pelo nome 
de tupi-guarani. 

. Mais atras~dos ?o que os tupis, os jês localizavam-se prin
CI_P~li?ente no mtenor e dentre as inúmeras tribos em que se 
dividi~~ merecem registro especial os aimorés, os goitacás e 
os canns, contra os quais os colonos travaram terríveis e cons
tantes lutas. 
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Os nuaruaques espalhavam-se pela Amazônia e tornaram
se famosos pela sua adiantada cerâmica, cujo estilo mais 
expressivo é o "marajoara", assim designado por terem sido 
encontrados na ilha de Marajó magníficas peças de barro curio
samente ornamentadas. 

Os caraíbas também habitavam a Amazônia e muito con
tribuíram na formação étnica das populações do norte da 
América do Sul e da América Central. 

Alguns costumes indígenas. - Apesar de seu atraso cul· 
tural, o índio tinha em alta conta a necessidade de seu asseio 
pessoal. Banhava-se freqüentemente nos rios, duas, três vêzes 
por dia. A higiene doméstica ficava a cargo das cunhãs (mu
lheres), mas a lavagem da rêde de dormir era trabalho mas
culino. De maneira geral a mulher trabalhava mais do que o 
homem, pois a ela cabia o plantio, a preparação dos alimentos 
e os cuidados com a prole. 

A produção artística era sobretudo masculina; consistia 
na fabricação de armas, instrumentos de música e adornos. 
Além da caça e da pesca, os trabalhos esporádicos que exigiam 
grande fôrça eram também masculinos, como por exemplo, a 
construção da oca, o levantamento da cêrca de pau-a-pique em 
tôrno da aldeia, a construção de canoas, etc. Mas, de maneira 
global, a índia é que representava o principal valor econômico 
e técnico. Um pouco bêsta de carga e um pouco escrava do 
homem. Porém superior a êle na capacidade de utilizar as 
coisas e produzir o necessário à vida e ao confôrto comuns, 
diz Gilberto Freyre. 

Como a taba geralmente mudava de local, aproximada
mente de quatro em quatro anos, pouca atenção dispensavam 
os índios às suas malocas feitas de materiais perecíveis. Ao 
se mudarem, abandonavam-nas simplesmente. A cerâmica, rela
tivamente desenvolvida, era comumente pintada com desenhos 
lineares em vermelho e prêto e mostra certo espírito artístico. 
Os índios da ilha de Marajó destacam-se pelo seu estilo deco
rativo, chegando mesmo a usar figuras humanas em baixo-re
Iêvo. O estilo marajoara é a mais desenvolvida de nossas ma
nifestações artísticas nativas. 

fiá semelhanças evidentes entre a cerâmica marajoara. e a 
cerâmica dos indígenas andinos. É provável que os nossos 
aruaques tivessem aprendido a bem trabalhar o barro e a orna
mentá-lo, com grupos indígenas do Peru e da Bolívia. 
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T upi-Gtwra n is 

Cariris 

Tucanos Panos 

Nuanwques 

~ Caraíhas 

EEEm3 Jes· 

~ Nhambiquaras - Bororos - Carajás 

Distribuição geográfica dos mais importantes grupos indígenas. 

A "couva~e". - As informações que nos deixaram Jean 
de Lery, Gabnel Soares, Hans Staden as crônicas jesuíticas do 
século XVI e os modernos estudos de antropologia cultural 
mostram-nos outros aspectos interessantíssimos da vida dos nos
sos índios. Um dos mais estranhos é, sem dúvida, a couvade. 
Segun_do _êste costume, quando a índia dava à luz uma criança, 
o pai ficava de repouso, com resguardo e dieta. Tem 
sido objeto de muita controvérsia a origem e o significado da 
couvade. Talvez representasse uma identificação do homem à 
mãe de seu filho, uma prova de solidariedade, ou a demonstra
ção pública da paternidade da criança. 

Alimentação dos nossos indígenas. - A mandioca cons
tituía a base d a alimentação indígena; era o seu trigo. Os 
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primitivos colonos portuguêses adotaram-na sem restrições. Di
zia por exemplo Gabriel Soares: "e ainda que a mandioca é 
mais sadia e proveitosa que o bom trigo, por ser de melhor 
digestão, e por se averiguar por tal, os governadores Tomé de 
Sousa, D. Duarte e Mem de Sá não comiam no Brasil pão de 
trigo por se não acharem bem com êle e assim o fa:zem outras 
muitas pessoas". 

Permaneceram em nossa culinária o beiju, a tapioca, os 
bolos de curimã ou carimã. Do milho, preparavam as nossas 
índias as conhecidas canjica (acanjic), pamonha (pamuna ), e 
uma bebida fermentada , o abatí-i ou cauim. 

Os índios excediam-se no uso da pimenta e, juntamente 
com os africanos, que dela também muito gostavam, contri
buíram para a formação de alguns pratos tipicamente brasi
leiros, de sabor extremamente picante. 

Os legumes não agradavam aos selvículas. A variedade de 
nossas frutas, contudo, alargava seu regime alimentar; o caju, 
o mamão e o araçá eram muito procurados. 

Os "curumins". - As crianças (curumins), quando pe
quenas, eram carregadas às costas das índias que assim s.e 
movimentavam nas suas atividades agrícolas ou industriais, sem 
maiores preocupações. Quando mais crescidas, distraíam-se 
com brinquedos de . barro repre~entando animais; em algumas 
tribos, pequenas aves domésticas, vivas, serviam de divertimen
to para os garotos indígenas. A bola já era conhecida e jogada 
de cabeça, rebatendo-se com as costas, o que obrigava os joga
dores muitas vêzes a se deitarem de bruço no chão para não dei
xá-la cair. Aos europeus, pareceu-lhes fôsse a bola indígena, de 
madeira, muito leve; era contudo de caucho ou de látex de 
mangabeira (1). 

Quando atingiam a puberdade, os meninos iam para as 
"casas sagradas dos homens". Eram casas vedadas às mulheres; 
nelas guardavam-se as gaitas e os maracás das danças religiosas 
ou guerreiras, nos quais mãos femininas não podiam tocar. Aí 
iniciavam-se os jovens nas artes e técnicas da tribo, aprendendo 
dos mais velhos tudo o que sabiam sôbre a caça, a pesca, o can-

(I ) Observou o jesuíta Fernão Cardim referindo-se ao espírito desportivo dos 
índios da época de Cabral que "raramente q uando jogam se desconcer tam, nem 
desavenhem por coisa alguma, e raramente dão u ns nos outros" e que não era 
uso ·· chamarem nomes aos pais e mães ... 
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to e a guerra. Imbuíam-se assim dos mitos religiosos, compene
travam-se de sua superioridade sôbre as mulheres e tornavam-se 
guerreiros e membros ativos da tribo. 

A guerra e a antropofagia. - Quando necessitavam de 
novos campos de caça, em virtude do escasseamento de animais, 
ou quando desejavam terras m ais férteis, os indígenas valiam
se da solução que lhes parecia mais simples: a guerra. Desen
volvia-se assim, geração após geração, um ideal guerreiro de 
masculinidade, com seus padrões de coragem e fôrça. Era muito 
grande a solidariedade entre os membros de uma mesma tribo: 
a ofensa dirigida a um, atingia a todos. O grupo sentia neces
sidade de se fazer respeitar, pois de sua fôrça e de seu prestígio 
dependia, muitas vêzes, sua própria existência. Já observara 
João de Azpilcueta, em 1555, que os nossos indígenas tinham 
"tal lei entre si que, recebendo o menor dêles uma injúria dos 
cristãos se juntavam todos a vingá-la". 

Porém a acentuada solidariedade grupal entre os indígenas 
era fonte também de cÕnflitos entre as tribos. Casos pessoais 
transformavam-se em casos tribais e o espírito de vingança, ali
mentado de p ai a filho, dava às causas econômicas das guerras 
mais uma forte motivação. 

A antropofagia entre nossos indígenas não tinha razões 
econômicas. Não era provocada pela ausência de alimentaç~o. 
Os índios devoravam seus semelhantes por dois motivos: 

a) VINGANÇA. Na execução a vítima era geralmente insul
tada e retorquia com bravura, gritando que também 
já havia devorado muitos membros daquela tribo que 
agora iria executá-la, que a morte não a intimidava e 
que futuramente os seus iri am vingá-la aprisionando 
e matando seus inimigos; 

b) CULTO DOS ANTEPASSADOS. Em algumas tribos jês devo
ravam-se também os próprios membros da tribo gue fa
leciam de morte natural. Mas somente a família do 
morto tomava parte na cerimônia. Julgavam os índios 
que assim não somente assimilavam as virtudes e quali
dades do parente falecido, como também davam-lhe sim
bolicamente uma sepultura d igna, isto é, os corpos de 
seus descendentes e colaterais. 
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Os tupis eram apenas andrófagos, nunca devorando mulhe
res, certamente por não desejarem adquirir qualidades e vir
tudes femininas. 

Uma das provas de que a antropofagia era resultante de 
um processo cultural é o cerimonial da execução. O índio, com 
raras exceções, demonstrava grande coragem durante as soleni
dades que antecediam sua execução. O sacrifício realizava-se, 
geralmente, na praça ou ocara; aí chegava o vencido, prêso por 
muçuranas (cordas de algodão ou embira) em tôrno do pes
coço ou da cintura. Os vitoriosos desafiavam-lhe o orgulho, 
tentando humilhá-lo com insultos à sua tribo. Atingido o pri
sioneiro no que lhe era tão caro, sua gente e sua bravura, res
pondia-lhes com altivez dizendo que nada temia e relembrava 
os inimigos que havia devorado. 

Havia danças. Formava-se então um cortejo no qual a ví
tima, depois de ter sido levada a diversos locais da taba, vol
tava para a praça. 

Logo tinha início nôvo ritual. Soltavam-no e insistiam para 
que fugisse. Êle tentava, mas, aos primeiros passos era nova
mente amarrado por muçuranas. Vendo-se sem a mínima espe
rança de liberdade, iniciava o prisioneiro o seu canto de morte. 
Cantava seus feitos na guerra, as glórias conseguidas e ameaçava 
seus adversários de vingança e represálias de sua tribo. Pro
metia-lhes que receberiam igual tratamento por parte dos seus. 

Com intrepidez assistia aos preparativos finais: . acendia-se 
a fogueira onde seria moqueado, aproximava-se o executor que 
agitava ameaçadoramente um tacape enfeitado com penas. 

Entre a vítima e o carrasco havia ainda um longo diálogo. 
Finalmente era desferide um grande golpe sôbre a cabeça do 
prisioneiro que tombava por terra. Não terminava aí a trágica 
cerimônia. Cabia às velhas da tribo cuidarem do morto; cum
pria-lhes limpar, esquartejar e retalhar a vítima. 

fndios das tribos aliadas eram convidados para o macabro 
banquete. Todos comiam da carne do selvagem abatido. Quan
do havia muita gente faziam-se caldos com carne e ossos, de ma
neira gue todos recebessem sua porção. 

A cunhãmembira. - Como você pôde observar, pela lei
tura do trecho anterior, todos os membros da tribo participavam 
das cerimônias de antropofagia e até convidados especiais ha
via para o fúnebre banquete. É interessante notar, também, 
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Tipos indlgenas brasileiros 
Em cima, criança apinagé tocando chocalho. Os apinagés pertencem ao ramo jê. 
Embaixo, índ io canela tocando um pri mitivo instrumento de sôpro. Fotografi a 

tirada nos limites de Goiás com o Maranh ão. 

que dias antes da execução do prisioneiro, êste era muito bem 
tratado. Ofereciam-lhe até uma espôsa que, algumas vêzes, 
dava à luz, meses após a execução do prisioneiro. Deveria 
então entregar a criança a um parente mais próximo para que 
~ste a matasse numa solenidade denominada cunhãmenbira, 
(festa do filho do inimigo), onde seria a primeira a comer 

a carne do próprio filho. Mas nem sempre isto acontecia, pois 
o instinto matemo era, muitas vêzes, mais forte que as tradi
ções da tribo e a índia tentava obstar a cunhãmembira, fazendo 
com que a tribo adotasse seu filho definitivamente, ou fugia 
com a criança. 

Religião. - Em virtude de suas limitações, a religião indí
gena era rudimentar e essencialmente ligada à idéia de magia. 

Admitiam os nossos índios uma trindade superior com
posta por Guaraci (o sol, mãe de todos os homens), ]aci (a lua, 
criadora dos vegetais) e Perudá ou Rudá (deus do amor e da 
reprodução). Havia também, para nossos selvagens, divindades 
menores que auxiliavam a trindade Guaraci-Jaci-Rudá. 

Rudá tinha forma humana, vivia nas nuvens e seu trabalho 
principal, proteger o amor, era muito solicitado. As invo
cações a Rudá eram feitas ao pôr do sol ou da lua, estendendo 
a índia o braço direito na direção em que julgava estar o seu 
amado (2). Contava o deus do amor com três auxiliares: 
Mboia-arara (protetor das virgens), Caititi (a lua nova) e 
Coiré (a lua cheia), encarregado de despertar saudades. 

Muitos eram os auxiliares diretos de Guaraci: Anhangá 
(deus da caça), Caapora (deus da floresta), Uauira (deus dos 
peixes), Uirapuru (deus dos pássaros). As divindades auxilia
res de Jaci eram Saci-pererê (protetor dos vegetais), Boitatá 
(o fogo fátuo), Urutau (a noite) e Boiuna (serpente deusa das 
águas). 

O ]urupari era um espírito mau. Provocava pesadelos nos 
homens e apertava a garganta das crianças de noite. Tupã 
(Tupã-cununga} o trovão e Tupã-beraba} o raio) eram divin

dades sem importância. 

(2) O General Couto de Magalhães recolheu esta invocação a Rudá: O Rudd , 
que estds no céu e que amas as chuvas. . . faze com que t le por mais mulheres 
que tenha, as ache feias; faze com que t le se lembre de mim esta tarde quando 
o !Ol se ausentar no ocidente. 
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Representação das divindades indígenas. - As divindades 
indígenas variavam de região para região e, também, de época 
para época. De maneira geral, porém, tinham as seguintes 
representações: 

O Uirapura tinha forma de pássaro. O Anhangá aparecia 
como um veado branco com olhos de fogo. O índio que 
perseguisse um animal que estivesse amamentando sua cria, 
arriscava-se a encontrar o Anhangá cujo aparecimento po
deria provocar febre e loucura. O Caapora era uma espécie 
de macaco gigantesco que cavalgava um porco imenso. Quem 
o encontrasse, tornava-se infeliz e mal sucedido, em qualquer 
empreendimento. Daí a expressão "caipora" que passou ao 
nosso vernáculo. 

O Uauira era um bôto terrível, perseguidor e enganador 
das índias. O Saci-pererê era um pequeno índio tapuia, defei
tuoso de uma perna e de barrete na cabeça. É muito popular 
no nosso folclore e apresenta-se hoje com as mais diversas carac
terísticas: de côr preta, com uma só perna, fumando cachimbo, 
etc. Ao que parece tinha a missão de defender os vegetais. A 
Boitatá) era uma pequena cobra de fogo que se podia trans
formar em um grande toro de madeira em brasa, capaz de 
matar os que incendiavam inutilmente os campos. Certamente 
era o fogo-fátuo. 

O Curupira era outra divindade protetora das florestas . 
r.ste pequeno gênio, amigo das árvores, deu origem a uma infi
nidade de lendas brasileiras, tanto no Norte como no Sul. Aquê
les que derrubassem ou estragassem as árvores, sem motivo 
justo, perdiam-se na floresta ou nos campos, sem achar o ca-· 
minho de casa. 

Espíritos maus, a côr vermelha e os feiticeiros. - O índio 
temia sobretudo os espíritos maus que lhe poderiam entrar no 
corpo, pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos ou pelos cabelos. 
Para se prevenir, protegia as partes vulneráveis com enfeites, ba
toques, pedras, ossos e dentes de animais que muitas vêzes lhe 
desfiguravam o rosto. 

A côr vermelha era também considerada como boa proteção 
contra os espíritos. Von den Stein observou que os bororos pin
tavam o cabelo de encarnado para tomarem parte em danças 
e cerimônias fúnebres, ocasião em que se julgavam mais expos-

46 

tos à influência do espírito do morto ou de outros espíritos. 
O sábio alemão notou também, quando observava uma ceri
mônia na qual os índios do rio Xingu esconjuravam um me
teoro ali caído, que, prudentemente, todos estavam pintados 
com o vermelho vivo do urucu. 

Os doentes, considerados sempre como possuídos por maus 
espíritos, eram obrigados a danças exaustivas nas quais, com 
o suor, sairia também a causa do mal. Estas danças eram 
acompanhadas com espancamentos. Para Gilberto Freyre, vá
rios jogos infantis brasileiros, entre os quais o da "peia quei
mada" ou "peia quente" e o da "manja", são reflexos do com
plexo de flagelação existente entre nossos primitivos selvagens. 

O feiticeiro (pagé) desempenhava papel importante nas 
danças curativas e nas atividades gerais da tribo. Era, no dizer 
espirituoso de Capistrano de Abreu, quem "curava os doentes, 
dava ou tirava a saúde, roubava e escondia a alma de quem o 
ofendesse". Surgia, sem dúvida, entre os mais inteligentes 
e seu prestígio, em parte, derivava do fato de conhecer, ervas 
curativas e de impressionar pelo aparato de seu cerimonial 
mágico-religioso. 

Eram os feiticeiros grandes embusteiros ou crentes sinceros 
como os outros selvagens? Embora tivessem plena consciência 
das vantagens e prestígio de seu cargo, e conseqüentemente, 
o cercassem de mistério, os pagés eram tão crentes como os ou
tros membros da tribo. Primitivos que eram não podiam fugir 
à cultura de seu grupo. · 

Organização social dos nossos indígenas. - Nossos índiO& 
viviam agrupados em "nações" que se subdividiam em tribos, 
dirigidas por um tuxaua a quem ooedeciam os chefes guerreiros 
ou morubixabas. 

Uma cêrca de pau-a-pique (caiçara) limitava externa
mente a taba) constituída por diversas malocas) habitações cons
truídas com madeira e fôlhas de árvores. Em cada maloca 
habitavam de 50 a 200 pessoas, agrupadas em subdivisões in
ternas. Havia forçosamente promiscuidade. 

No centro da taba ficava a ocara) praça onde o tuxaua 
reunia o nheengaba) conselho para decidir os negócios impor
tantes da tribo. Quando faltava caça na região, o nheengaba 
aconselhava ao tuxaua a mudança da taba para outro local, 
fato freqüente, pois nossos índios não haviam ainda atingido 
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a fase de domesticação de animais arrebanháveis e sua agricul
tura era rudimentar. 

O casamento era geralmente monogâmico, embora os chefes 
tivessem tantas espôsas quantas pudessem sustentar. Entre os 
tupis eram comuns os casamentos entre primos, o casamento 
avuncular (tio materno com sobrinha) e o por levirato (viúva 
com o cunhado), aumentando assim a solidariedade da família, 
pela endogamia. Quando um jovem desejava esposar uma 
môça de outro grupo, trabalhava para seu futuro sôgro por 
algum tempo. 

Noutras tribos o candidato ao casamento devia passar 
por algumas provas onde pudesse dar demonstração de seus 
dotes de fôrça e de agilidade; entre os carajds, por exemplo, 
era considerado apco para o matrimônio o jovem que carre
gasse um tronco de madeira pesadíssimo e entre os curinas, os 
noivos tinham que suportar uma tremenda surra de chicote. 

Os feridos no campo de batalha, as viúvas ou os filhos de 
heróis da tribo tinham direito a usar o pariuate-rã, cinto de 
algodão feito pelo próprio tuxaua e ornado com dentes de guer
reiros inimigos. O pariuate-rã era um símbolo de bravura ou 
insígnia indicando que o seu portador era da famflia de um 
bravo que morrera lutando pela tribo. Seus possuidores esta
vam dispensados de trabalhar; o índio ou a índia que o pos
suísse seria sustentado pela tribo. 

As línguas indígenas. - A língua mais falada pelos indí
genas era o tupi ou nheengatu, idioma aglutinante (3), hoje bem 
estudado e conhecido. O tupi não tem os sons "f", "l" e "r" 
forte. O "r" mediai e o "t" ?ão abundantes (4). 

Os graus dos substantivos e dos adjetivos são determinados 
pelas partículas "etê" ou "guaçu" (aumentativas), mirim (di
minutiva) e be (comparativa). 

Exemplo típico da forma aglutinante do tupi é o pronome 
pessoal "jendê" (nós), é formado de "jê" (eu) e "ndê" (tu). A 
terra em que viviam, designavam os tupis pelo nome de Pin
dorama. 

(3) O português e quase todos os idiomas europeus não s:io aglutinantes; 
s:io linguas de flexão. 

(4) Existe muita semelhança entre o tupi e o guarani. Distinguem-se uma 
da outra apenas como o espanhol do português, entendendo, mais ou menos 
o lndio que falasse tupi, um outro que falasse guarani. 
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Para que você tenha um ligeira idéia da língua tupi, trans
creveremos um trecho da conhecida fábula indígena sôbre a 
sagacidade da rapôsa que conseguiu enganar uma onça, disfar
çando-se com fôlhas sêcas, para assim beber água tranqüila
mente. 

Micura iauret~ - A rapósa e a onça 

Micura 

A rapósa 
iuiri 

de nóvo com 

cei ana oikó. 

s~de fd estava. 

Opeteca iepe cumlí 

Bateu uma de sorva 

iua oiumutuúma reté cicaata cumâ ina recé oiré iereo 

espofou-se árvore, besuntou-se bem resina de sorveira com e 

cahá xiríca recé oçó i quará keté . Iauraeté oxip·fa ramé 

fólhas s~cas em, e foi da água póço a . A onça vzu quando 
nhãhã Auáta indé : 

aqu~le animal disse: 

Ixé cahá xirica. 

Eu sou o bicho fólha-s~ca. 

Iauraeté onhehe: - R e ú teunoné, repúri pu pé, xa mahã 

A onça disse: -De beber antes pule da água dentro eu ver 

arlíma in ti iíri raro é ne piréra. 

para n4o bóitJ se ti!U couro. 

Ahé opúri ãna; piréra in ti ui ri ui ri ãna, cecé cicãtã 

Ela pulou seu couro não boiou porque resina 

in ti oiuticu pu pé. la ué tenhe micura óú quáu 

não se derreteu na água dentro. Dessa forma a rapósa beber pó de 

amãna ára ocika catu ramé. 

água da chuva o tempo chegou até quando. 

Sendo ágrafos (5) não possuíam os nossos indígenas litera
tura, mas possuíam um rico fabulário e lendas pitorescas que 
hoje fazem parte de nosso folclore. Os temas dominantes são 
naturalmente os animais, as árvores e o amor. 

Escravidão e diferenças de cultura. - Enquanto o colono 
português exigiu do índio que abatesse árvores, tranportasse 
toros de pau-brasil para seus navios, caçasse, pescasse e lutasse 

(5) Agralo, que ainda não conhece a escrita. 
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contra as tribos inimigas, a escravidão indígena prosperou, pois 
não se criaram propriamente modificações no modus vivendi do 
selvagem. Quando, porém, pretendeu transformar o índio em 
escravo agrícola - plantador de cana-de-açúcar, segregado nos 
engenhos, sem o estímulo da caça, da pesca, da mata e da luta
o colono compreendeu que pouco ou nada conseguiria. A quase 
impossibilidade de se transformar o seminômade índio em agri
cultor rotineiro, gerou uma nova escravidão que estudaremos 
mais adiante: a escravidão negra. 

Embora tenham todos os nossos indígenas os traços básicos 
do primitivismo, não formava o índio brasileiro um todo, uma 
cultura homogênea. Costumes, crenças, conhecimentos, arte, 
var~avam muito de grupo para grupo. Havia índios de pele 
mais escura e de pele mais clara, mais altos e mais baixos, mais 
adiantados e mais atrasados. A influência, pois, do indígena 
na formação do povo brasileiro é variada e assimétrica. 

Não servindo o índio para o trabalho rotineiro da cana
de-açúcar, desempenhou, contudo, um papel de destaque no 
Brasil colonial, como inimigo, aliado ou escravo. Foi o guia, 
o ~anoeiro, o caçador e o guerreiro dos bandeirantes. Na língua, 
deixou-nos quase tôda nossa toponímia e uma infinidade de 
têrmos designativos de alimentos, árvores e animais. 

Influiu poderosamente na nossa etnia. As uniões de bran
cos com índias, a princípio ilegítimas, com o tempo tornaram
se legais e recomendadas, e os mamelucos, delas originários, 
ufanavam-se de sua descendência nativa, fenômeno que ainda 
hoje pode ser observado. 
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UNIDADE 111 

O CICLO DO PAU-BRASIL 

1 - As primeiras explorações 

As primeir~s expedições. - Embora Portugal não se 
preocupasse mmto com a nova terra descoberta, pois a tndia 
continuava a ser uma grande fonte de riqueza, algumas expedi
ções exploradoras foram enviadas ao Brasil. 

A primeira expedição oficial partiu de Portugal em maio 
de 1501. Comandada por Gaspar de Lemos, contou também 
com o célebre pilôto florentino Américo Vespúcio, que já esti
vera no Nôvo Mundo com navegadores espanhóis. Além de 
fazer o reconhecimento do litoral brasileiro, do cabo de S. Ro
que até Cananéia, a expedição de Gaspar de Lemos deu nome a 
diversos acidentes de nossa costa, entre os quais, o cabo de Santo 
Agostinho, rio S. Francisco, baía de Todos os Santos, Rio de 
Janeiro, Angra dos Reis, etc. 

Em 1503, uma expedição, comandada por Gonçalo Coelho, 
dirigia-se ao Brasil. Novamente vinha com os portuguêses, 
Américo Vespúcio, o pilôto mais instruído e experimentado de 
seu tempo, grande pessimista em relação às possibilidades eco
nômicas do Brasil. Diria êle em sua famosa carta dirigida a 
D. Manuel: "pode-se dizer que nela não encontramos nada de 
proveito, exceto infinitas árvores de pau-brasil, cana-fístula, as 
de que se tira a mirra, e outras mais maravilhas da natureza 
que serão longas de referir". Sem ouro, entretanto, o Brasil pa
receu-lhe apenas um país bom para aguada e aprovisionamento 
de navios, com uma natureza edênica e clima ameno. 

A madeira de tingir. - Nossos indígenas conheciam o 
pau-brasil pelo nome de ibirapitanga. Cientificamente, o pau
brasil está classificado como caesalpinia echinata, Lamarclt. 
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Atinge a altura de 8 a 12 metros e o tronco, em média, chega 
a 80 em de diâmetro. Seu cerne é vermelho vivo, com manchas 
escuras. Era encontrado nas matas costeiras desde o Rio Grande 
do Norte ao Rio de Janeiro. 

Os portuguêses já conheciam uma variedade do pau-brasil 
existente na índia (caesalpinia sappan, Linneu), e dela se 
serviam para extrair uma tinta de côr vermelha, muito procura
da no Ocidente. O "lignum brasile", como se chamava na 
Idade Média a madeira de tinturaria, já devia seu nome à côr 
de brasa que originou o designativo verzino em italiano, brésil 
em francês e brasil em português. 

Gabriel Soares informa que o melhor pau-brasil, (caesal
pinia crista) era o encontrado em Pernambuco, de onde saíam, 
aliás, grandes carregamentos. Os holandeses, no século XVII, 
o conheciam pelo nome de "pau-de-pernambuco". 

Foi a famosa madeira de tingir, nossa primeira riqueza (1) 
explorada por Portugal e objeto de intenso contrabando por 
parte de marinheiros franceses. 

Exploração do pau-brasil. - A exploração do pau-brasil 
era rudimentar e realizada com a ajuda dos indígenas que, em 
troca de miçangas e quinquilharias, derrubavam as árvores com 
ferramentas fornecidas pelos portuguêses e as empilhavam na 
orla marítima, prontas para o embarque. Jean de Léry, em 
sua conhecida Voyage au terre du Brésil, assinala que as achas 
e toros de pau-brasil eram carregados nos ombros, pelos selva
gens, em caminhadas de 15 a 20 léguas. 

No famoso Diálogo das Grandezas do Brasil o cronista põe 
na bôca de seu interessante personagem, Brandônio, a seguinte 
descrição de como se explorava o pau-brasil: "O modo é êste: 
vão-no buscar doze, quinze, e ainda vinte léguas distante da 
capitania de Pernambuco, aonde há o maior concurso dêle; 
porque se não se pode achar mais perto pelo muito que é bus
cado, e ali, entre grandes matas, o acham, o qual tem uma 
fôlha miúda e alguns espinhos pelo tronco; e êstes homens 
ocupados neste exercício, levam consigo para a feitura do pau 

(I) Costuma-se dividir a história econômica do Brasil colonial em três ciclos 
sucessivos: ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar e ciclo da mineração. A expressllo 
"ciclo", no entanto, não significa que a atividade econômica, que lhe dá nome , 
seja exclusiva. Outras, em menor escala, coexistem como se observa no ciclo do 
pau-brasil, onde, além da extração da madeira de tingir, explora-se também o 
algodllo nativo e algumas sementes oleaginosas. 
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muitos escravos da Guiné e da terra, que, a ~olpe de machado, 
derribam a árvore, a qual depois de estar no chão, lhe tiram 
todo o branco; porque no âmago dêle êstá o brasil, e por êste 
modo uma árvore de muita grossura vem a dar o pau, que a 
não tem maior de uma perna; o qual depois de limpo se ajunta 
em rumas, onde o vão acarretando em carros por pousas, até o 
porem nos passos, para que os batéis possam vir a tomar". 

Monopólio e arrendamento. - O sistema geralmente em
pregado nas atividades comerciais ultramarinas dos portuguêses 
era o monopólio real. Logo após a volta da expedição de 
1501, determinou D. Manuel que o comércio do pau-brasil 
fôsse "monopólio da coroa". Sendo porém o pau-brasil um pro
duto medíocre, comparado às especiarias que vinham da índia, 
preferiu o monarca português entregar a uma emprêsa par
ticular a exploração de sua possessão na América. Pelos têr
mos do arrendamento, comprometia-se o arrendatário Fernão de 
Loronha, cristão-nôvo, enriquecido no comércio das especiarias, 
a enviar anualmente seis navios à Terra de Santa Cruz, explo
rar 300 léguas da costa, construir uma fortaleza, mantê-la por 
sua conta durante três anos e pagar I /5 do valor da madeira 
extraída ao soberano português. 

Ao que parece, o arrendamento do Brasil não foi um bom 
negócio para Fernão de Loronha (2). Pelo menos não cum
priu as cláusulas estipuladas e em breve ;~bandonou a extração 
da madeira. O arrendamento a particulares, cujo único obje
tivo era o lucro, havia deixado a terra à mercê de piratas es· 
trangeiros, sobretudo franceses e espanhóis. 

2 - A concorrência estrangeira 

A concorrência francesa. - O lucro com a venda do pau
brasil era grande, porém seu comércio muito arriscado em vir
tude dos atos de pirataria dos franceses e dos perigos das traves
sias oceânicas. Não era, pois, o melhor negócio da época. 
Porém, se não era muito rendoso para os portuguêses, compara
tivamente a seus interêsses econômicos na África e na índia, 

(2) A ilha que hoje tem o nome de um seu descendente, antigamente deno· 
minada ilha de São Jollo, lhe foi doada em 1504 por documento real, onde se 
diz que "a achou e descobriu", o que sugere a idéia de ter sido a expediçllo 
de 1503 financiada por ê)e. 
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o mesmo não sucedia aos mercadores e corsários franceses 
que, não dispondo de escolha, podiam dedicar-se com razoávei~ 
lucros à exploração das costas brasileiras. 

Concorrendo com os portuguêses, mercadores franceses par. 
tindo de Honfleur, Dieppe e Saint-Malo, aqui apareciam em 
busca de pau-brasil, alegando que havia liberdade nos mares 
e que não era vedado aos súditos franceses o comércio com 
as colônias portuguêsas. Além dos mercadores, corsários fran
ceses e espanhóis também freqüentavam nossas costas, e, desem
barcando, procuravam agradar aos indígenas com bugigangas e 
gestos cordiais, conseguindo dessa forma fazer carregamentos 
consideráveis de madeiras de tingir e de outros produtos tropi
cais. Francisco I, rei de França, responderia a uma reclamação 
de Portugal sôbre os entrelopos franceses nas costas brasileiras, 
dizendo: - "O sol brilha para todos e desconheço a cláusula do 
testamento de Adão que dividiu o mundo entre portuguêses e 
espanhóis". 

Mais hábeis no trato com os indígenas do que os portu
guêses, os franceses gozavam de maior simpatia. Daí o comen
tário de Capistrano de Abreu em seus Capítulos de História 
Colonial: "durante anos ficou indeciso se o Brasil ficaria pet · 
tencendo aos peró (portuguêses segundo a denominação in
dígena) ou aos mair (franceses)". 

Estimulados os indígenas pela procura da ibirapitanga por 
parte dos franceses, a fim de evitar o trabalho de cortá-la, mui
tas vêzes ateavam-lhe fogo na parte inferior. Não eram raros, 
assim, os incêndios que, n" floresta, destruíam animais e pre
ciosas essências. 

A expedição de Cristóvão Jaques. - Convencido D. 
João III da inutilidade de suas reclamações à França, resolveu 
policiar nossas costas enviando Cristóvão Jaques que, entre 1516 
e 1519, e de 1526 a 1528, tentou, afundando navios franceses, 
prendendo e matando seus tripulantes, obstar o tráfico de pau
brasil para a França. 

As violências de Cristóvão Jaques de pouco ou nada vale
ram. Os indígenas, bem tratados pelos franceses, continuavam a 
negociar a madeira de tingir, indistintamente, com todos os 
europeus que lhes aparecessem. Paralelamente, piratas francese~ 
capturavam navios portuguêses; em 1551 estimava-se em mais 
de duzentas o número de naus aprisionadas. 
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\ Embora no início do século XVI os portuguêses ainda esti
vessem deslumbrados com o lucro que obtinham no comércio 
com a lndia, a madeira que deu nome à nossa terra, conhecida 
e cobiçada por estrangeiros, obrigou-os a colonizá-la. Caso con
trário ... talvez até a perdessem. 

Do pau-brasil ao açúcar. - Os concessionários do mono
pólio real do pau-brasil, que sucederam a Fernando de Loro
nha, parece que não obtiveram muito sucesso, em virtude do 
contrabando. 

Codificando as disposições existentes sôbre o comércio do 
pau-brasil e acrescentando uma minuciosa regulamentação, 
apareceu em 1605 o "Regimento do Pau Brasil" que vigorou 
durante muito tempo. Em 1606, o arrendatário estava sendo 
processado por dever à Fazenda Real vultosa quantia, e é evi
dente que o pau-brasil não deu à Coroa uma arrecadaç~o capaz 
de custear as despesas com a defesa da terra onde era obtido. 

O esgotamento das matas costeiras provocou a decadência 
do comércio da madeira tintorial que continuou a ser explorada 
esporàdicamente. Durante a ocupação holandesa, ainda expor
tara~ os batavos 6 000 000 de libras-pêso de madeira. Entre
tanto no século XVIII, em Pernambuco, já não existia pau
brasil na zona costeira, em virtude da devastação contínua das 
matas. 

Embora as exportações durem até o século passado e figu
rem no primeiro orçamento do Brasil Independente (1823), o 
açúcar que começa a fixar o homem à terra, torna-se, pouco 
a pouco, muito mais importante do que a extração de madeiras 
tintoriais. 

A descoberta das anilinas relegou finalmente o pau-brasil 
a simples madeira de construção. Hoje é rara e a maioria 
dos brasileiros nem a conhece. 

~ - Expedição de Martim Afonso de Sousa 

A primeira expedição colonizadora. - Colonizar o Brasil 
ou perdê-lo para os franceses, foi o dilema de Portugal. Em 
1530, Martim Afonso de Sousa partia de Lisboa com instruções 
sôbre a posse da terra, a doação de sesmarias e fundação de 
feitorias. Quatrocentos homens, mudas de plantas e instrumen
tos agrícolas mostraram claramente o nôvo sentido da expedi
ção: colonizar. 



Martim Afonso de Sousa, comandante da primeira expedição colonizadora enviada 
ao Brasil, e donatário da Capitania de São Vicente. 

Ainda em viagem, Martim Afonso de Sousa aprisionou três 
navios franceses abarrotados de pau-brasil. Na Bahia foi rece
bido pelo famoso Diogo Alvares Correia, o Caramuru, náufrago 
português que, vivendo entre os indígenas desde muito tempo, 
pôde prestar-lhe valiosa colaboração. 

Deixando três homens na Bahia com instrumentos agrí
colas e sementes, Martim Afonso de Sousa velejou para o sul, 
atingindo a baía de Guanabara, onde se demorou três meses. 
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Entusiasmou-se Martim Afonso com as promessas que lhe 
foram feitas por um tal Francisco Chaves, de trazer 400 escravos 
carregados de ouro e prata, do interior do Brasil. Deu-lhe 
oitenta homens e alguma ajuda. É possível que Chaves conhe
cesse o roteiro de Aleixo Garcia que tinha ido até os contra
fortes andinos. A superioridade da civilização inca havia ge
rado nos nossos índios do planalto uma série de narrativas fan
tásticas e talvez Francisco Chaves estivesse impressionado pelas 
mesmas. Nunca mais se ouviu falar da expedição. Talvez os 
carijós tenham trucidado todos os seus membros. 

São Vicente. - Dirigindo-se mais para o sul, Martim 
Afonso de Sousa atinge o Prata. Aproximadamente à altura 
do Chuí, naufraga a nau capitânea, salvando-se Martim Afonso 
numa tábua. Pêro Góis e Pêro Lopes recebem a incumbência de 
entrar pelo estuário do Prata para explorar a região e assinalar 
a posse portuguêsa da mesma, com os padrões de pedra que, 
para isso, levavam. Pêro Góis gastou um mês nessa exploração 
e em seguida reuniu-se novamente à esquadra de Martim Afonso 
de Sousa, em S. Vicente. 

Fundou Martim Afonso de Sousa duas vilas nas ilhas de S. 
Vicente e Santo Amaro. Preferindo as ilhas, acautelava-se o 
capitão das surprêsas do continente. 

No limiar do planalto aventurou-se, entretanto, a fundar 
S. André da Borda do Campo, cuja administração entregou hà
bilmente ao chefe indígena Tibiriçá e a João Ramalho, portu
guês que lá encontrou vivendo entre os indígenas e que muito 
o ajudou. 

Como teria Ramalho chegado ao Brasil ? Degrêdo? Fuga ? 
Seja como fôr, é fato que prestou inestimável ajuda àquela pri
meira tentativa séria de colonização. Nóbrega elogiou-o numa 
de suas cartas. 

Havia começado a colonização. Estabeleceu-se o próprio 
Martim Afonso com um engenho. Brás Cubas, seu escudeiro, 
funda o povoamento de Santos que, mais tarde, como vila, 
absorveria a povoação de S. Vicente. Tentava-se o açúcar no 
Brasil. Enriquecia Martim Afonso de Sousa. 
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4 - Etnia brasileira: o branco 

O português antes do descobriment~ ~o Bra~il. - ~ p~r
tuguês, antes do descobr!ment~ do B:asil, Já ha_v1a sofndo m
tenso processo de misCigenaçao raCial. Já vimos, _logo na 
Unidade I, que aos antigos iberos juntaram-se post:n~rmente 
os celtas. Os celtiberos, assim formados, sofreram mCidental· 
mente influência grega e fenícia. Posteriormente os romanos 
deram-lhes os traços mais fortes de sua cultura: língua, cos· 
tumes e religião. 

Na Idade Média, povos germânicos (suevos, alan?s e visi
godos) deixaram também marcas importantes na etma portu
guêsa. Os mouros (berberes de cultura árabe) ao penetrar 
. na Península Ibérica, influíram poderosamente no. complexo 
racial-cultural lusitano. Ainda hoje se nota certa d1fer_ença na 
população portuguêsa; no Norte de Portugal predommam os 
tipos alourados de olhos castanhos, e no. S~l, os more~~s de 
cabelos escuros. f.stes constituem uma maiOna onde é muda a 
influência africana. 

Daí a fácil m.iscibilidade do português com o negro e com 
0 índio no Brasil, onde formaria uma sociedade patriarcal com 
características muito próprias. 

O português no Brasil. - o_ português no .Brasil encon
trou-se numa região de baixa dens1d~de, demográflc~. Na_ época 
dos descobrimentos, todos os nossos md1genas reumdos nao pas
savam de 3 ou 4 milhões. 

No período colonial, além de muitos ~migr~ntes vindos ~e 
Portugal, estabeleceram-se também no Brasil muitos colonos vm
dos dos Açôres e das ilhas de Cabo Verde. Port1;1g:I, na époc? 
dos descobrimentos, teria pouco mais de um mtlhao de hab~
tantes, vivendo do comércio, das especiarias asiáticas, com agri
cultura insuficiente e nenhuma indústria importante. Já fOra 
mais povoado. Segundo o historiador portugu~s C?sta Lôbo, cu 
guerras, as epidemias, as misérias, a expulsão d~s JUd~us. e dos 
mouros, bem como as excursões náut1cas, hav1am dtmmuído 
a população do país. 

A grande maioria dos colonos portuguêses que vieram para 
o Brasil era composta da plebe da penín~ula. Uns poucos 

egressos da grande e pequena nobreza viveram como senhoreJ e 
fidalgos . Em todos, porém, dominava o desejo de fazer fortuna 
fácil nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro, ou no 
comércio, para depois voltar à Metrópole "ricos e hon
rados". Destinando-se a passar no Brasil apenas alguns anos, 
enquanto enriqueciam, os portuguêses do século XVI não se 
internaram pelo sertão, limitando-se a ocupar a costa. Inti
midava-os a presença dos belicosos tapuias do interior e os mis
térios da mata atlântica. Além di·sso, as hostis escarpas do Pla
nalto Brasileiro não os estimulavam muito, aumentando-lhes a 
disposição de permanecerem no litoral, mantendo fácil contato 
por mar com a Metrópole. Daí dizer o cronista Frei Vicente 
do Salvador: "Sendo grandes conquistadores de terras, não se 
aproveitam delas, mas contentam-se de as andar arranhando 
como caranguejos" . 

Ao mesmo tempo que novas levas de colonos portuguêses 
chegavam ao Brasil, os indígenas iam desaparecendo pela guer
ra, escravidão ou doenças que contraíam em contato com o 
branco. Se não fôsse a Companhia de Jesus, o colono portu
guês teria dizimado completamente as tribos indígenas. Foi 
no branco jesuíta que o índio se protegeu contra o colono bran
co, dado sempre à violência e, muitas vêzes, à corrução. 

Unidade religiosa. - As condições tropicais do nosso país 
desiludiram muitos portuguêses que haviam julgado ser a vida 

'na nova terra, muito fácil. Outros foram obrigados a mudan
ças na organização social e política que traziam; muitos colonos 
que aqui se tornaram grandes senhores rurais, não tinham pela 
terra nenhum amor nem gôsto pela sua cultura. Não tinham 
tradição agrícola, pois como muito bem observou Gilberto 
Freyre, "o que restava aos portuguêses do século XVI da vida 
rural, era uma fácil horticultura e um doce pastoreio; e como 
outrora entre os israelitas, quase que só florescia entre êles a 
cultura da oliveira e da vinha". 

Com muito zêlo, porém, foi transplantada pelo branco por
tuguês sua expressão cultural mais intensa: o catolicismo. O 
zêlo religioso protegia a colônia de elementos capazes de p~r
turbar a união que a Coroa mantivera até então com a Igrep. 
Handelmann observa que para ser admitido como colono, no 
Brasil do século XVI, só havia uma condição: ser cristão. Gil
berto Freyre registra também o costume de subir um religioso 
a bordo a fim de examinar a fé de cada imigrante. 



A unidade religiosa, assim conseguida, auxiliava Portugal 
a realizar uma colonização sem aquelas tend~ncias separatistas 
dos inglêses em suas colônias. 

Enriquecimento e moral na colônia. - Havendo falta de 
mulheres brancas, os colonos, mesmo os de boa estirpe, procura
vam companheiras entre as selvagens, em uniões que os jesuítas 
procuravam tornar legais pelo casamento. Nem sempre o con
seguiam, como se observa pelas cartas de Nóbrega e Anchieta. 

Os brancos, bem sucedidos na aventura colonial, tomavam
se potentados que contrastavam com a penúria dos índios man
sos e a indigência dos negros escravos. Diz-nos um cronista, re
ferindo-se ao tipo do português enriquecido: "andava em ca
deirinhas ornadas de sanefas de sêda, forradas de veludo verme
lho e cobertas de damasco". Candelabros de prata e bronze, 
serviços finíssimos de louça da índia e da China eram comuns 
nas grandes casas da Bahia. · 

As cavalhadas vistosas escondiam, segundo o pessimista e 
severo Paulo Prado, a devassidão, a indisciplina e o · viver des
regrado, desenvolvendo em plena anarquia moral e social os ger
mens da desmoralização e depravação de costumes trazidos da 
Metrópole já decadente. Em Pernambuco não era diferente 
o modo de viver dos potentados brancos. "Desdourou-se esta 
terra com grande desafôro" dizia Frei Manuel Calado, con
tando que um senhor de engenho desesperado com tanta cor
rução, colocou-se no meio da Rua Nova, em Olinda, excla
mando em voz alta: Onde estão os irmãos da Santa Casa de 
Misericórdia, tão zelosos das obras de caridade e do serviço 
de Deus? Venham aqui para dar sepultura à Justiça, que mor
reu nesta terra e não há quem a enterre honradamente I A 
justiça em Pernambuco, acresceo ta Frei Manuel Calado, era 
feita com "varas muito delgadas" e "como lhe punham os de
linqüentes nas pontas quatro caixas de açúcar, logo dobravam". 

Transoceanismo e aclimatação do português. - O europeu, 
em vias de enriquecimento, era dotado do que já se chamou de 
transoceanismo, isto é, desamor à terra na qual enriquecia e 
desejo de fazer fortuna o mais depressa possível para desfrutá
la no além-mar. Gandavo observou, contudo, que os velhos 
acostumados ao país não mais queriam voltar para a Europa. 
Paulo Prado julga que êsses homens, aos quais se referia o cro
nista Gandavo, eram certamente "os que constituíam a estrutu-
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ra básica racial, os primeiros colonos - degredados, desertores, 
náufragos - · gente da Renascença, que o crime, a ambição ou 
o espírito aventureiro fizera abandonar a Europa civilizada. 
Apresentava um produto humano fisicamente selecionado, ten
do resistido a~s perigos, tribulações e sofrimentos da longa e 
áspera travessia. Ao se instalar no país virgem tinham con
seguido vencer a hostilidade da natureza e adaptar-se às con
dições de uma nova existência. Nesta, tinham aceitado, mais 
ou menos, a mentalidade e a moralidade ambientes e aprendido 
com o aborígine os processos da caça, de pesca e de rudimentar 
agricultura que forneciam o milho, o cará e a mandioca à sua 
escassa alimentação". Eram os pobres, ou como diria Capis
t~ano de Abreu, ~~ralmente já mestiços e essa como que mes
tiçagem lhes permitm, na luta em que sucumbiam os fracos e 
os tímidos, a fácil adaptação à vida colonial. 

Brancos no Nordeste. - No Nordeste, o engenho de açú
car criou uma aristocracia rural de brancos ibéricos onde tam
bém colaboraram os judeus, pois coincidiu com o desenvolvi
mento da indústria açucareira a implantação dos tribunais do 
Santo Ofício em Portugal (1536), e, conseqüentemente, a emi
gração de muitos israelitas para o Brasil. Fixaram-se os judeus 
na área que, naquela época, parecia a mais promissora, a costa 
do Nordeste, onde contribuíam, aliás, com melhoramentos nos 
processos industriais usados até então na fabricação do açúcar. 

Embora se registrem casamentos entre holandeses e mu
lh~res l.us~-b~asileiras, a _inf.luência flamenga na etnia brasi
leira foi dimmuta. Rcstrmgm-se à área urbana do Recife e o 
predomínio étnico português, acabou por absorver completa
mente a pequena contribuição nórdica. 

Outros contingentes brancos na formação do povo bra
sileiro. - Com a diminuição do tráfico negreiro, coincide, na 
segu?da metade do século XIX, a entrada no Brasil de grandes 
contmgentes europeus, sobretudo de alemães que totalizaram 
cêrca de 200 000 imigrantes, no período compreendido entre 
1850-1871. 

Italianos, sírio-libaneses e eslavos, através de sucessivas le
vas de imigração, estimuladas e organizadas pelo govêrno bra
sileiro, deram posteriormente ao nosso país característica es
pecial de ser o único país tropical onde os brancos constituem 
maioria absoluta. 
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LEITURA SUPLEMENTAR 

A Europa depois dos descobrimentos. - Quando as especiarias come
çaram a chegar à Europa através do Atlântico, dilatou-se o centro comer
cial do mundo. Os grandes centros de atividades comerciais não se limi
taram mais às cidades italianas; Lisboa, Sevilha, Cádiz, Bordéus, Nantes, 
Dieppe, Saint-Malo, Amsterdã, Bristol, Liverpool e Londres passaram 
também a controlar o grande comércio marítimo das especiarias. 

Em Lisboa, escreve o historiador português J- Lúcio de Azevedo, 
"tôda a mercadoria desembarcava para os armazéns, na Ribeira, perten
centes à casa da índia, sôbre os quais se alçava o Palácio Real. Ali foi 
de 1505 em diante o solar do govêrno. Como qualquer mercador da 
escola antiga, D. Manuel estabeleceu a residência no local de seu comércio. 
Por baixo, nas lojas, sentia o rumor dos fardos que se arrastavam, das 
caixas que se abriam; de cima, olhando o pôrto, assistia ao surgir e ao 
largar das frotas, vigiava os desembarques". 

O pau-brasil, o açúcar e, posteriormente, o ouro iriam enriquecer 
os mercados europeus. 

A prosperidade das classes dominantes elevou de maneira rápida e 
acelerada os seus padrões de vida_ A difusão da riqueza pelo ouro vindo 
do continente americano, a quantidade imensa de novos produtos alimen 
tícios e artigos de luxo, até então estranhos aos europeus, provocaram uma 
verdadeira revolução comercial de ampla repercussão social, pois as classes 
médias da Espanha, da Holanda, da Inglaterra e de Portugal tiveram os 
seus modos de vida e o seu consumo profundamente mgdificados_ 

O afluxo de metais preciosos provocou o deaejo incontrolável de 
luxo e ostentação. Portuguêses e espanhóis, detentores de um grande 
comércio marítimo, entraram, no entanto, em gradativa decadência. Co

merciantes estrangeiros colheriam os frutos dos grandes descobrimentos, 
ao mesmo tempo que a exploração das colônias se faria quase sempre de 
maneira irracional. A regulamentação excessivamente estreita do comércio 
colonial, que favorecia o contrabando, o custo elevado dos comboios, a 
exploração cruel da mão-de-obra indígena e negra, limitaram as imensas 
possibilidades que possuíam a Espanha e Portugal de se conservarem 
donos de grandes impérios coloniais. 
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UNIDADE IV 

OS PRIMóRDIOS DA COLONIZAÇÃO 

I - O sistema das capitanias 

. . A índia t~rna-se um problema. - Pouco a pouco as espe
c!a_:Ias das !ndias foram se tornando mercadoria de fácil aqui
siçao na mao. dos concorrentes de Portugal. O pau-brasil, por 
sua vez,_ cont~nuava_ a ser contrabandeado pelos franceses, cada 
vez mais afoitos e Já organizados em companhias, para maior 
segurança de suas operações. 

Em carta a Mart_i~ Afonso de Sousa, D. João III apreensi
va~ente fala do aprisiOnamento da nau francesa Pelerine que 
te~Ia desembarcado em _Perna~bu~o 30 homens, cujos primeiros 
cuidados foram destrmr a feitoria portuguêsa ali existente e 
explorar a terra. Até então os franceses apenas contrabandea
vam;_ a~ora fundavam feitorias e preparavam-se para colonizar 
e resistir. 

A índia, antigamente fonte de riquezas, transformara-se em 
sorvedouro_de dinheiro. D. João III é obrigado a lançar mão 
de empréstimos para a manutenção de seus funcionários e sol
dados no país das especiarias. Pobre e endividado, Portugal não 
se achava em condições de explorar suas terras na América 
apenas co~ os recu~sos da coroa. Atribulado e compelido a 
toma~ medidas d_rásticas, D. João III viu-se na contingência de 
col?ruzar o Br~sil com recursos de particulares, valendo-se do 
regime das capztanias hereditárias. 

_ As c~pitanias hereditárias. - As capitanias hereditárias 
nao constituíam uma experiência nova. Haviam sido usadas 
como sistema de colonização nas ilhas da Madeira Açôres Cabo 
Verde e São Tomé. ' ' 
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As capitanias compreendiam, no Brasil, grandes áreas tra
çadas paralelamente, limitadas ao oeste pela linha demarcatória 
do Tratado de Tordesilhas e a leste, pela costa do Atlântico. 

A coroa transferia ao donatário das capitanias, geralmente 
pertencente à pequena nobreza, muitos de seus direitos reais 
a trôco de alguns tributos. As relações entre donatário e coroa 
eram estipuladas através de um contrato denominado foral. 
No fora! se estabeleciam os direitos e os tributos de cada dona
tário. 

De maneira geral podia o donatário da capitania: 

a) escravizar índios e vendê-los sem tributo algum; 
b) exercer jurisdição cível e criminal em suas terras, po

dendo condenar à morte escravos e homens livres. Ape
nas os nobres escapavam à sua alçada. Em casos de 
traição ou heresia, contudo, poderiam ser condenados 
a degrêdo; 

c) fundar vilas e nomear ouvidores e tabeliães: 

d) conceder sesmarias, lotes destinados à agricultura; 
e) receber 50% do pau-brasil e do pescado; 
f) receber a dízima (10%) do quinto (20%) pago à co

roa pelas pedras e metais preciosos; 
g) tributar a navegação nos rios; 
h) cobrar tributos de tôdas a5 salinas, moendas d'água e 

quaisquer outros engenhos existentes na capitania. Por 
direito lhes pertenciam, não sendo lícito a ninguém 
construí-los sem sua licença. 

A capitania era hereditária, inalienável e indivisível. Os 
donatários, porém, não eram proprietários de suas capitanias 
como errôneamente se tem divulgado. Através das cartas de 
doação e dos forais não recebiam a propriedade da terra 
e sim grandes podêres políticos, judiciários e administrativos, 
e, obviamente, vantagens econômicas. 

Donatários e capitanias. - A primeira capitania dona
tária criada em território brasileiro fôra a de São João (Fer
nando de Noronha), concedida ainda no reinado de D. Ma
nuel I, em 1504. 
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D. João III, o Colonizador. Em seu reinado 
(1521-1557) foi organizado no Brasil o sistema 
das capitanias hereditárias. 

O sistema geral das capitanias, porém, foi desenvolvido en
tre 15M_ e 1536, quando D. João III criou 14 capitanias para 12 
donatános. A desproporção expli·ca-se pelo fato de Martim 
Afonso de Sousa e seu irmão Pêro Lopes de Sousa haverem 
recebido cinco lotes que perfaziam 180 léguas de costa. -

. São os seguintes os donatários com suas respecuvas capi
tanias: 

Maranhão (l.a), com 50 léguas de costa, doada a Aires da 
Cunha que se associou ao famoso escritor João de Barros. 

Maranhão (2.a), com 75 léguas de costa, adjudicada a Fer
nando Alvares de Andrade, tesoureiro-mor do Reino. 

Ceará, de 40 léguas, doada a Antônio Cardoso de Barros. 
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Rio Grande, de 100 léguas, doada a João de Barros, sócio 
do donatário da Capitania do Maranhão. 

Itamaracá, com 30 léguas de costa, doada a Pêro Lopes 
de Sousa. 

Pernambuco ou Nova Lusitânia, com 60 léguas de costa, 
doada a Duarte Coelho, navegador e antigo comandante na 
As ia. 

Bahia de Todos os Santos, com 50 léguas, doada a Francisco 
Pereira Coutinho, militar que já servira na índia. 

Ilhéus, com 50 léguas, concedida a Jorge de Figueiredo Cor
reia, escrivão da Fazenda Real. 

Pôrto Seguro, com 50 léguas de costa, doada a Pêro de 
Campos Tourinho, homem rico e com grande experiência ma
rítima. 

Espírito Santo, também com 50 léguas de costa, doada a 
Vasco Fernandes Coutinho, militar que servira no Oriente. 

São Tomé, doada a Pêro de Góis, um dos companheiros de 
Martim Afonso de Sousa na famosa expedição de 15110. 

São Vicente, com 100 léguas de costa, porém dividida em 
dois lotes (São Vicente e Rio de Janeiro) doada a Martim 
Afonso de Sousa. 

Santo Amaro, com apenas lO léguas e encravada na ca
pitania anterior, concedida a Pêra Lopes de Sousa. 

Santana, com 40 léguas, também doada a Pêro Lopes de 
Sousa. 

D. João lll cedeu também as ilhas da Trindade e ltapa
rica como capitanias. A Ilha da Trindade foi doada em 15119 
a Belchior Camacho. A de Itaparica foi transformada em 1556 
em capitania, em lavor de D. Antônio de Ataíde, conde de Cas
tanheira. Outra sesmaria da capitania da Bahia de Todos os 
Santos também foi transformada em capitania, com o nome de 
Peroaçu, Paraguaçu ou Recôncavo da Bahia; foi um prêmio 
dado a D. Alvaro da Costa, filho do nosso segundo governador 
geral D. Duarte da Costa, pelo seu esfôrço na luta contra os 
indígenas. 
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Brasão de Martim Afonso de Sousa. 

2 - São Vicente e Pernambuco 

A Capitania de S. Vicente. - Martim Afonso de Sousa, 
depois de esperar inutilmente pelo regresso da expedição que 
confiara a Francisco Chaves, voltou a Portugal, deixando à 
frente de sua capitania o padre Gonçalo Monteiro, Pêro Góis 
e Rui Pinto. 

A capitania vicentina, como observou Almeida Prado, "di
vergiu desde os seus primórdios das demais do Brasil, pelo fato 
de dirigir os seus filhos para o interior da colônia, ao invés 
de medrar na orla costeira dependente do oceano, de onde era 
possível receber socorros e escoar a produção". 

Foram difíceis os primeiros anos da capitania. Espanhóis 
vindos do Paraguai e estabelecidos no Iguape invadiram e sa-
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queatam S. Vicente. Ao mesmo tempo os tupinambás não 
davam trégua aos colonos. Em combate morre Rui Pinto. 

Em 1545 o destino de S. Vicente estava nas mãos de Brás 
Cubas, protegido de Martim Afonso. Durante sua administra
ção, Brás Cubas guerreou contra os tamoios e fundou a vila de 
Santos que, possuindo melhor pôrto que S. Vicente, em breve 
suplantou a antiga vila fundada por Martim Afonso. 

Martim Afonso de Sousa não mais regressou ao Brasil. 
Nas mãos hábeis e diligentes de Brás Cubas sua capitania pros
perou. Dezesseis anos após sua fundação já contava com seis 
engenhos e mais de seiscentos colonos. 

Pernambuco. - Duarte Coelho, donatário da capitania 
de Pernambuco, era homem experimentado, de grande energia 
e formidável capacidade de trabalho. Estêve na China como 
diplomata; na índia, como comerciante de especiarias: na Áfri
ca, como técnico militar e no Brasil, em 1531, comandando uma 
exposição guarda-costa contra os contrabandistas franceses de 
pau-brasil. 

A região costeira da capitania doada a Duarte Coelho, em 
1534, já era relativamente conhecida pelos europeus. Os ir
mãos Pinzón nela estiveram antes de Cabral. Depois do des
cobrimento português, uma ou duas feitorias já haviam sido 
fundadas para melhoria das relações com os selvagens e con
seqüente lucro comercial com a extração tranqüila do pau
brasil. 

A feitoria fundada pelos franceses que vieram na famosa 
nau Pelerine não durou muito. Pêro Lopes de Sousa, quando 
voltava à Europa em 1532, atacou-os, substituindo a guarnição 
do pequeno forte por êles erguido, por elementos portuguêses 
às ordens de Paulo Nunes. 

Ao chegar em Pernambuco, Duarte Coelho já encontrou 
o núcleo deixado por Pêro Lopes. Procurando um local mais 
aprazível e seguro para se estabelecer definitivamente, Duarte 
Coelho teria atingido o local denominado, pelos indígenas, 
Marim, aí fundando a futura vila de Olinda. O nome Marim 
ou mair-i significa, segundo Varnhagen, água ou rio dos fran
ceses e indica que foram os franceses que ali primeiramente se 
estabeleceram. O nome Olinda ter-se-ia originado de uma 
exclamação de embevecimento do capitão-mor ou de alguém 
da capitania: 6 linda! Varnhagen, contudo, acha ridícula esta 
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hipótese, preferindo admitir ser Olinda nome de alguma quinta 
ou burgo português da época e lembra ser também o nome de 
um personagem da novela de cavalaria O Amadis de Gaula, 
de leitura muito em voga. 

O primeiro grande problema da capitania de Pernambuco 
foi naturalmente a indiada. Duarte Coelho, inteligentemente, 
procurou captar a amizade dos mais influentes chefes indígenas 
como Itabira, Itagibe e o famoso Uiraubi (depois Arcoverde). 

A capacidade de organização de Duarte Coelho e a paz 
conseguida com os índios fizeram prosperar a capitania; as 
primeiras amostras de açúcar seguiram para Portugal. O perigo 
de ataques indígenas não estava, contudo, de todo afastado. 
Em 1548, a próspera localidade de Igaraçu (l) é sitiada e salva 
milagrosamente pela tripulação de um navio chegado a Per
nambuco que, heroicamente, conseguiu levantar o d~1co inJJ
gena. Desta tripulação fazia parte Hans Staden, a quem deve
mos a descrição do ocorrido. Hans Staden, que mais tarde 
seria prisioneiro do gentio em S. Vicente, deixou-nos interes
santes observações sôbre a vida e os costumes dos selvagens. 

Duarte Coelho adquiriu fama de severo e rigoroso com os 
delinqüentes em sua capitania. Dizia o donatário em uma 
de suas cartas: "meu costume he, senhor, ser aspero no repre
hender e moderado no gastygar". Não sendo apenas um co
merciante ou explorador, tendo resolvido fazer de sua capi
tania sua terra definitiva, incomodava-lhe, por certo, o contra
bando e a presença de desajustados e criminosos que se refu
giavam na vizinha capitania de Itamaracá. 

Indo à Europa, Duarte Coelho contratou com altos comer
ciantes a construção de obras para o fabrico do açúcar em troca 
de concessões e trouxe capatazes já experimentados na Madeira 
e nos Açôres. Mas, sendo o custo da montagem de um engenho 
de açúcar muito elevado, o capitão-mor assinala em carta, que, 
em 1550, Pernambuco possuía apenas cinco engenhos "moente; 
e correntes". 

O primeiro engenho de Pernambuco foi o de N. S. dn 
Ajuda, mais tarde chamado Forno da Cal, em Olinda. 

O pau-brasil constituiu também um dos produtos de enri
quecimento da capitania. Contudo, não mais havendo árvores 
na costa, e sendo necessário ir buscá-las no interior, desinteres-

(I) Atualumn!' çidaae a., 111~smo no111e. 
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sou-se o capitão-mor de sua extração e, em 1546, escrevia ao 
seu rei: "está muito longe pelo sertão a dentro e mui trabalhoso 
e mui perigoso de haver e mui custoso e os índios fazem-no de 
má vontade". 

A capitania duartina, embora teoricamente avançasse até 
a linha demarcatória do tratado de Tordesilhas, pràticamente 
se limitou à costa por três motivos: 

a) exigüidade de colonos; 

b) receio de ataques indígenas; 

c) esterilidade do sertão em virtude de sêca.s periódicas. 

A fraqueza de Portugal e sua pequena população impu-
nham muita cautela e desaconselhavam uma penetração pro
funda pelo interior. Ao contrário, o poderio espanhol per
mitia que velhas civilizações como a asteca e a inca, apesar 
de protegidas por sua interiorização, fôssem destruídas a ferro 
e fogo. Assim, a bem sucedida capitania pernambucana con
centrou tôda sua fôrça produtiva e militar na costa, permitindo 
contudo, aos seus colonos, a conquista da Paraíba, chave das co
municações com o Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e 
Amazônia. 

Ao findar o século XVI, Pernambuco possuía mais de 60 
engenhos e vivia intensamente, na nossa história econômica, o 
ciclo do açúcar, que será especialmente estudado mais adiante. 

3 - Tentativas de colonização 

Itamaracá. - Itamaracá, doada a Pêro Lopes de Sousa, 
não contou com seu donatário. Mandou êste seu loco-tenente, 
João Gonçalves, assumir a direção da capitania. Na ilha q~e 
deu nbme à capitania, fundou João Gonçalves a pequena vila 
de Conceição. 

Morrendo Pêro Lopes num naufrágio nas costas africanas, 
Itamaracá entrou em decadência. 

Bahia de Todos os Santos. - Entre Pernambuco e Bahia 
dominavam os índios. Francisco Pereira Coutinho, donatário 
da capitania da Bahia não pôde, pois, contar com a ajuda de seu 
vizinho e amigo Duarte Coelho. 
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O donatário chegou ao Brasil em 1536. Fundou uma vila 
no outeiro que se chamaria Santo Antônio da Barra. Recebeu 
apoio de Diogo Alvares, o Caramuru. 

Caramuru era um náufrago que possivelmente teria atin
gido as costas da Bahia em 1510. Segundo os cronistas, 
escapara ao massacre dos indígenas enchendo-os de pavor com 
um tiro de espingarda. Vivendo posteriormente entre os sel
vagens, amansou-lhes um pouco os costumes e casou-se com 
uma jovem bugre, filha de um dos principais morubixabas. 

Em virtude de um poema de Frei José de Santa Rita Du
rão, escrito em 1811, divulgou-se também' a idéia de que Cara
muru significava filho do trovão, nome dado a Diogo Alvares 
pelos índios aterrorizados com seus tiros de espingarda. Na ver
dade raramuru é apenas o nome tupi de um peixe das costas 
b41iana$ (moréia) e que, obviamente, foi dado àquele náufrago 
aprisionado na praia. 

As lutas entre colonos e indígenas levariam ao fra
casso a capitania. O próprio donatário morreu trucidildo 
pelos tupinambás. 

Espírito Santo. - No Espírito Santo, Vasco Fernandes 
Coutinho, que partira de Portugal com a melhor das intenções, 
não conseguiu muito êxito. Duarte de Lemos, um dos prin. 
cipais colonos, se desaveio com o donatário e outros não lhe 
respeitaram a autoridade. Coutinho era um homem bom, po· 
rém sem energia e sem qualidades de comando. O excesso de 
bebidas levou-o ao descrédito; sua capitania conheceu a desor· 
dem e a anarquia. 

Santo Amaro, Santana e São Tomé. - As capitanias de 
Santo Amaro e Santana também pertenciam a Pêro Lopes de 
Sousa. Nenhuma das duas prosperou. 

A capitania de S. Tomé doada a Pêro de Góis situava-se 
entre Espírito Santo e S. Vicente. No comêço ia regularmente, 
tanto que socorreu a capitania de Vasco Fernandes. A ausência 
do donatário, por ocasião de uma viagem à Europa, arrui. 
nou-a; os goitacás arrastaram-na com seus ataques. 

Desanimado, Pêro de Góis retirou-se para a capitania do 
Espírito Santo e de lá regressou novamente à Europa. Pêro de 
Góis era um homem do mar e da aventura. Anteriormente 
havia acompanhiloo Martim Afonso de Sousa em sua famosa 
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expetlição de 1530. Voltou ao Brasil com o 1.0 governador 
geral, Tomé de Sousa, em cujo govêrno ocupou o cargo de 
capitão-mor da costa. 

O drama das capitanias do norte. - As capitanias da 
costa norte não foram colonizadas, apesar da heróica tentativa 
nesse sentido. Três donatários - Aires da Cunha, João de 
Barros e Fernando Alvares de Andrade - associaram-se, orga· 
nizando uma frota armada com dez navios e novecentos ho
mens, comandada pelo próprio Aires da Cunha. 

Depois de tocar em Pernambuco, onde recebeu ajuda de 
Duarte Coelho que lhe ofereceu alguns intérpretes, Aires da 
Cunha velejou em direção ao norte, atingindo as costas do 
Rio Grande do Norte (que constituía o seu lote) juntamenk 
com João de Barros. A oposição dos potiguares, aliados aos 
franceses ali estabelecidos, foi tremenda. 

Resolveu Aires da Cunha tt>ntar melhor sorte mais ao nor
te, dirigindo-se ao Maranhão, nas terras do terceiro sócio, Fer
nando Alvares de Andrade. Naufragou e pereceu com tôda a 
tripulação. 

Outros membros da expedição tentaram ainda colonizar 
o Maranhão. Os índios a princípio colaboraram, mas não tar
daram a queimar e destruir a pequena vila de Nazaré, obrigando 
os colonos a embarcar, deixando de vez a terra. 

A infelicidade e o infortúnio perseguiram ainda os colonos. 
Um dos caravelões da expedição foi aportar na ilha de S. Do
mingos, onde seus habitantes aprisionaram todos os tripulantes, 
inclusive os dois filhos de João de Barros. 

Aires da Cunha morrera e seus companheiros, João de Bar
ros e Fernando Alvares de Andrade, perderam seus bens na 
malfadada emprêsa. Fracassara inditosamente aquela primeira 
tentativa de colonização do Norte. 

As "Capitanias da Coroa". - Houve também "capitanias 
da Coroa", solução dada pelo govêrno português ao problema 
da impossibilidade de manutenção de algumas donatarias im· 
portantes nas mãos de seus titulares. Assim, no século XVI, 
surgiram as seguintes capitanias da Coroa: 

a) Bahia de Todos os Santos, escolhida como sede do go· 
vêrno-geral e adquirida por compra ao herdeiro do 
primeiro donatário. 

73 



b) São Sebastião do Rio de janeiro, formada por terras 
que foram conquistadas aos tamoios e franceses, e antes 
pertencentes à capitania de São Vicente. 

c) Paraíba e Rio Grande do Norte, abandonadas por seus 
legítimos donatários. 

EXERCíCIO DE ANALISE HISTóRICA 
SôBRE AS CAPITANIAS HEREDITÁRIAS 

Fracassou o sistema das capitanias ? - Para que voe~ possa res
ponder a esta pergunta, é necessário que considere atentamente os se
guintes fatos: 

l) Os donatários não recebiam ajuda da córte. Pelo contrário. 
Deveriam reservar ao rei o monopólio do pau-brasil, 20'7o (quinto) dos 
metais e pedras preciosas e I0'7o (dizimo) de todos os produtos. Redu
zidos aos seus próprios recursos, dificilmente poderiam ser bem sucedidos. 

2) Muitos donatários, chegando ao Brasil, desinteressavam -se por com
pleto. Lembre-se da capitania do Ceará na qual nenhuma colonização foi 
feita. Noutras, tôdas as tentativas falharam_ 

3) Para bem administrar as capitanias deveriam os donatários colo
nizar a terra, defendê-Ia contra as emboscadas e depredações feitas cons
tantemente pelos índios nas lavouras e povoados, controlar a indisciplina 
dos colonos e reprimir a pirataria estrangeira. Nem sempre, porém, 
houve energia, habilidade e prudência necessárias à boa administração 
das capitanias. 

4) Devido à grande extensão do território, a dificuldade de exploração 
por conta própria dos donatários era enorme. Comunicarem-se entre si era 
extremamente difícil, sendo quase impossível socorrerem-se mutuamente, 
no caso de um ataque indígena ou pirataria. 

Mesmo quando a distância não era muito grande, dificilmente um 
donatário estava em condições financeiras de prestar auxílio a outros. 

5) As comunicações com o Reino também eram difíceis e a nostalgia 
da pátria aumentava com a tristeza da terra rude e sem divertimentos. 
Degredados e aventureiros de tôda sorte, que aqui vieram como colonos, 
muitas vêzes "só faziam mal e dano, nenhum bem e fruto faziam à terra", 
como dizia Duarte Coelho em uma de suas cartas. A escravidão dos 
índios para trabalho agrícola causava constantes tumultos, tornando-os 
cada vez mais agressivos. Cobras venenosas, ambição desenfreada e do
enças matavam em índices alarmantes. 

6) Não havendo um sistema judicial bem organizado para repri~ir 
ou castigar criminosos, êstes fàcilmente fugiam, sendo normalmente aceitos 
para trabalhar em qualquer outra capitania. 

As capitanias apesar de tudo evitaram, com o povoamento do litoral, 
que estrangeiros se estabelecessem no Brasil. Isso era vital para os 
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portuguêses. f. necessário considerar-se também que Pernambuco e São 
Vicente prosperaram. A colônia portuguêsa, que tanto necessitava de 
ajuda oficial, foi finalmente motivo de maior preocupação no Reino, 
criando-se aqui um govêrno-geral. 

Se deseja uma resposta completa é conveniente também a leitura 
do capítulo seguinte. 

A CENTRALIZAÇÃO 

4 - Govêrrw de Tomé de Sousa 

O govêmo-geral. - A colônia nascente, assaltada por pi
ratas e contrabandistas franceses, com os indígenas sempre em 
revolta, não havia correspondido ao que se esperava dela, ape
sar do heroísmo português. Um registro de 1544 indica descon
soladamente que "o Brasil não somente não rendeu nada de 
vinte anos até agora o que soía; mas tem custado a defender e 
povoar mais de 80 mil cruzados". O regime das capitanias, po
rém, não havia sido um fracasso completo, pois, Pernambuco e 
S. Vicente continuavam a prosperar. 

A criação de um govêrno-geral não extinguia as capitanias 
hereditárias. Completava o sistema. Obstaria os desmandos 
e abusos dos donatários, atenderia às capitanias atacadas por 
estrangeiros ou por indígenas, fiscalizaria a cobrança dos direitos 
da coroa e conciliaria interêsses de colonos e donatários. 

A carta régia de 7 de janeiro de 1549, nomeando Tomé 
de Sousa, escolhia a Bahia como sede do govêrno-geral por ser 
o ponto mais central em relação às outras capitanias. Dizia D. 
João 111 no documento: "Vendo Eu quanto cumpre ao serviço 
de Deus conservar as capitanias e povoações que tenho nas 
minhas terras do Brasil, ordenei, ora de mandar fazer uma 
fortaleza e uma povoação grande e forte na baía de Todos os 
Santos por ser para isso o mais conveniente lugar que há nas 
terra do Brasil, para daí se dar favor e ajuda às outras povoa
ções, e se ministrar justiça, e prover nas coisas que cumprem 
a meu serviço, e aos negócios da minha fazenda, e ao bem das 
partes e pela confiança que tenho em Tomé de Sousa . . . " 

Tomé de Sousa, 1.0 Governador do Brasil. -Antecedera 
a vinda de Tomé de Sousa ao Brasil um navio com colonos, 
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mantimentos e sementes. Chegou Tomé de Sousa à Bahia a 
29 de março de 1549, acompanhado por cinco caravelas, um 
bergantim e navios de comboio que conduziam 600 degredados, 
muitos colonos e seis jesuítas chefiados pelo padre Manuel 
da Nóbrega. Trouxe também um documento importante, 
O Regimento de 17 de dezembro de 1548, composto de 48 arti
gos nos quais a Coroa determinava minuciosamente o que de
veria ser feito em relação à instalação da sede do govêrno, 
concessão de sesmarias, organização do comércio, defesa do terri
tório, tratamento que deveria ser dado ao índios e aos cor
sários, etc. 

Instalou-se Tomé de Sousa como podia. Tendo gasto todo 
o mês de abril no desembarque de mercadorias e ferramentas, 
na exploração das redondezas e em outras providências indis
pensáveis iniciou provàvelmente a 1.0 de maio a construção da 
cidade do Salvador. Numa terra cobiçada por franceses e ata
cada por índios, convinha situá-la em terreno escarpado, mais 
no interior do gôlfo, para melhor defesa e proteção aos navios. 

O governador concedeu várias sesmarias e a cidade cresceu. 
E com ela cresceram também os problemas. Não havendo mu
lheres brancas, colonos e degredados acasalavam-se com as ín
dias, complicando as boas relações mantidas até então com os 
tupinambás e dificultando o trabalho dos jesuítas. Dizia Nó
brega em uma de suas famosas cartas: - "Todos se me escusam 
que não têm mulheres com quem casem e conheço eu que ca
sariam se achassem com quem". D. João III atendeu à suges
tão enviando môças para casarem no Brasil. Povoava-se a 
Bahia. 

A farinha vinha de Pernambuco ou era obtida dos índios 
que possuíam roçados na enseada de Tatuapara. O algodão 
era nativo e servia de troca entre brancos e selvagens. 

Enquanto progredia econômicamente a colônia o provedor
mor andava pela costa confiscando dos particulares toros em
pilhados de pau-brasil, prontos para embarque; a madeira 
era privilégio de el-rei . 

Se bem que as relações com os indígenas fôssem razoáveis, 
Tomé de Sousa teve de usar o máximo de violência para repri
mir a antropofagia. Havendo quatro colonos perecidos às mãos 
dos selvagens, encarregou o provedor a Pêro Góis de vingá-los 
e exemplificar os selvagens, amarrando dois dêles à bóca de um 
canhão e disparando em seguida. 
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A capitania da Bahia pertencia por direito ao filho do pri
meiro donatário. O malôgro da capitania deixara-o paupérrimo. 
Cedeu-a à Coroa mediante uma renda de quatrocentos mil réis 
anuais. 

A administração de Tomé de Sousa. - A cidade fundada 
por Tomé de Sousa recebeu o religioso nome de "Cidade do 
Salvador". Foram construídas a casa do Govern ador, a casa da 
Câmara, a Matriz, a Sé do futuro Bispado, a casa dos Contos, 
a Alfândega e o Colégio dos Jesuítas. 

Na administração do govêrno era auxiliado Tomé de Sousa 
por um ouvidor-mor, um provedor-mor e um capitão-mor. 

O ouvidor-mor foi Pêro Borges, homem extremamente se
vero, a quem foi entregue a administração da justiça. Como 
provedor-mor, encarregado dos negócios da Fazenda, veio o ex
donatário da capitania do Ceará, Antônio Cardoso de Barros. 

Pêro de Góis, homem afeito à vida marítima, antigo dona
tário da capitania de S. Tomé (Paraíba do Sul), foi encarre
gado da defesa, recebendo o cargo de capitão-mor da costa. 

Havia autonomia nos setores da Justiça e da Fazenda. Mas 
em se tratando de assunto de interêsse geral , o governador, o 
ouvidor e o provedor deliberavam, como se constituíssem um 
Conselho. 

Em 1552, Tomé de Sousa empreendeu uma viagem através 
das capitanias, inspecionando sua administração, providencian
do a distribuição de armamentos e resolvendo os problemas 
mais urgentes. Referindo-se à inditosa capitania do Espírito 
Santo dizia em carta nosso governador: - "é a melhor capitania 
e a mais abastada que há nesta costa mas está tão perdida como 
o capitão dela que é Vasco Fernandes Coutinho". Encantado 
com a natureza do Rio de Janeiro assinala com o sabor da lin
guagem da época: - "tudo é graça o que dêle se pode dizer ... 
Parece-me que V. A. deve mandar fazer ali uma povoação hon
rada e boa; porque já nesta costa não há rio em que entrem 
franceses senão neste. E tiram dêle muita pimenta; e fui sa
bedor que um ano tiraram cinqüenta pipas; e tirarão quanto 
quiserem; porque os matos a dão .. . " 

Em S. Vicente preocupa-se com a reconstrução e o alarga
mento da fortaleza de Bertioga, bastião contra os índios. Tomé 
de Sousa entregou o comando de Bertioga a Hans Staden, um 
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aventureiro alemão, a quem já deviam os portuguêses, em Per
nambuco, oportuno auxílio por ocasião de um ataque indígena. 

Hans Staden como "bombardeiro" ficou residindo e co
mandando o forte. De uma feita, quando se aventurou ao 
mato à procura de um índio, que o servia e que se perdera, foi 
aprisionado pelos tupinambás, que, por pouco, não o executa
ram. Como prisioneiro conviveu entre êles muito tempo, dei
xando-nos, depois, interessante relato, misto de aventura e de 
etnografia, no qual narra suas peripécias no Brasil. 

A esperança de ouro no sertão levou aventureiros das capi
tanias do Sul a se afastarem bastante da costa e acabarem por 
exercer comércio com os espanhóis, no Paraguai. Tomé de 
Sousa proibiu essas entradas a fim de evitar conflito com a Es
panha e, sobretudo, para não dar oportunidade à escravização 
dos indígenas do interior e pretexto de falsas "guerras justas". 
Porém, ao regressar de sua viagem, os rumores da existência 
de muito ouro, cuja descoberta tanto lhe estava recomendada 
pelo monarca português, convenceram-no a enviar uma expe
dição comandada por Jorge Dias que conseguiu atingir o São 
Francisco. 

Tomé de Sousa havia sido nomeado para exercer o cargo 
durante três anos. Em 1551 já estava lembrando ao monarca 
a necessidade da nomeação de um nôvo governador pois sentia
se velho, cansado, e desejava reunir-se à sua espôsa e filha que 
deixara em Portugal. D. João li reteve-o no Brasil mais um 
ano e meio. Tomé de Sousa era eficiente, prudente e enérgico 
e a êle deve Portugal a preservação de sua colônia, tão cobi
çada pelos franceses. 

Deixou nosso primeiro governador, com saudades, a terra 
onde tão bem exercera seu mandato. Conta-nos frei Vicente 
do Salvador que um meirinho anunciou-lhe a chegada do nôvo 
governador, Duarte da Costa, ao que, emocionado, teria respon
dido Tomé de Sousa: - "Vêdes isso meirinho? Verdade é que 
eu o desejava muito, e me crescia água na bôca quando cuidava 
em ir para Portugal; mas não sei que é que me seca a 
bôca de tal modo que quero cuspir e não posso". 
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5 - Govêrno de Duarte da Costa 

O Segundo Governador-geral do Brasil. - A 1~ de julho 
de 1553 chegava à Bahia o substituto de Tomé de Sousa, Duarte 
da Costa, em companhia de seu filho Alvaro da Costa. Acom
pan~avam o nôvo governad?r alg~ns jesuítas entre os quais 
aquele a quem tanto devena mais tarde o Brasil: José de 
Anchieta. 

A administração de Duarte da Costa teve logo de inicio 
um grave problema: o desentendimento havido entre seu filho 
D. Alvaro da Costa e o bispo D. Pêro Fernandes Sardinha. 

D. ~!varo era exaltado, corajoso e de vida particular um 
ta?-to dissoluta. Ao qu~ parec~, o bispo teria criticado pu
b!I~ar_nente a conduta do JOVem filho do governador. A ci ade 
dividm-se em dois partidos por causa do incidente; ressenti
mentos contra o bispo e o governador aumentaram o conflito 
que o Padre Luís da Grã em vão tentou acalmar. 

Entre. os partidários de D. Alvaro havia alguns clérigos a 
que~ o_ bispo tentou prender por desobediência à autoridade 
eclesiástica. O governador, porém, determinou ao carcereiro 
que não recebesse "clérigo na cadeia sem sua licença"; ao mes
mo tempo, D. Álvaro, ajudado por alguns amigos, punha a 
ferros um cônego partidário do bispo. 

Aproveitan~o as desavenças internas da cidade, os índios 
atacaram repentmamente. O espírito fogoso de D. Alvaro teve 
entã? ensejo de s~ expandir no combate contra os selvagens. A 
alde~a atacante foi arrasada. Em seguida, com duzentos homens, 
partm D. Alvaro em socorro de Antônio Cardoso de Barros, 
cercado em seu engenho. Levantando o cêrco, destruindo mais 
três al~eias indígenas, os portuguêses levaram a melhor contra 
OS natiVOS. 

Pouco depois da vitória contra os selvagens, embarcou 
para Portugal o bispo D. Pêro Fernandes Sardinha, a chamado 
de D. João III, por certo receoso de novos conflitos entre o 
poder civil e o eclesiástico. Com êle iam Antônio Cardoso de 
Barros e mais cem pessoas aproximadamente. Na altura de 
Alagoas, desgraçadamente, a nau N. S. da Ajuda encalhou na 
costa, n_aufrag_an~ o, conseguindo contudo sua tripulação e seus 
passageiros atmglf a praia. Um perigo maior aguardava-os; os 
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caetés cruelmente trucidaram e devoraram todos, indutive D. 
Pêro Fernandes Sardinha, Antônio Cardoso de Barros, mulhe
res e crianças. 

A notícia do triste acontecimento abalou tôda a colônia. 
A repressão contra os indígenas foi severa. A colonização trans
formou-se em conquista, ajudada aliás pela rivalidade entre 
os indígenas que, assim, contribuíram para sua própria des
truição. 

6 - A invasão francesa 

Villegaignon. - Eram comuns em Salvador as notícias da 
presença de navios franceses nas costas brasileiras, contra?an
deando pau-brasil e traficando com os índios. Não podia o 
govêrno-geral obstar as visitas freqüentes de seus inimigos por 
falta de gente e de navios. Portugal já estava realizando uma 
emprêsa acima de suas possibilidades. 

Nicolau Durand de Villegaignon chegara à Guanabara em 
1555 com dois navios e estabelecera-se na ilha que hoje tem 
seu nome, construindo um arraial a que deu o nome de forte 
de Coligny, em homenagem ao chefe dos protestantes na Fran
ça, de quem Villegaignon havia recebido o mais decidido apoio. 

A ilha, onde o comandante francês se estabelecera, não pos
suía fontes de água potável o que obrigava seus ocupantes a 
se dirigirem continuamente ao continente. Além disso, os ví
veres escasseavam pois não vinham reforços da França. Pouco 
a pouco, aumentava o descontentamento entre os franceses. Vil
legaignon era um homem severo, de formação puritana, e tal
vez tratasse seus comandados com excessivo rigor. Um dêles 
tentou encabeçar um motim; foi imediatamente executado e 
desbaratada a conspiração. 

Entrementes, chegava uma armada de refôrço comandada 
por Bois-le-Comte, sobrinho de ViUegaignon, trazendo 290 pes
soas entre as quais dois teólogos calvinistas. A rivalidade en
tre católicos e protestantes gerou cenas de violência que Ville
gaignon tentou coibir com o máximo de energia. Os hugue
notes (2) apelidaram-no o Caim da América. 

(2) Nome pelo qual eram conhecidos os protestantes franceses. 
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Desiludido do futuro da colônia retirava-se Villegaignon 
para a França em 1559, facilitando assim a operação militar 
dos portuguêses para desalojar os franceses. 

Com Villegaignon, havia embarcado também para o Brasil 
o franciscano André Thevet que voltou logo no ano seguinte, 
mas nos deixou um célebre livro intitulado "As singularidades 
da França Antártica", onde coligiu suas observações sôbre cos
tumes e originalidades dos silvícolas. 

Con: ~ois-le-Comte também veio um escritor- o jovem pas
tor calvxmsta Jean de Lery - a quem devemos uma "Histoire 
d'un voyage fait en terre du Brésil autrement dite Amérique". 

7 - Govêrno de Mem de Sá 

O terceiro governador-geral do Brasil. - Ao contrário 
dos seus antecessores, Mem de Sá era homem ligado ao fôro e 
às letras. Era irmão do conhecido poeta Sá de Miranda e 
bem cedo atingiu o lugar de desembargador. 

Foi nomeado governador-geral do Brasil em 1556, pelo 
prazo de três anos, somente chegando à Bahia em dezembro de 
1557. Ao assumir Mem de Sá seu govêrno, Portugal mudara 
de soberano. Falecera D. João III, extinguindo-se assim a di
nastia de Avis. Assumira a regência do reino a rainha viúva 
D. Catarina, pois o herdeiro D. Sebastião, seu neto, tinha 
apenas três anos e cinco meses de idade. 

Mem de Sá identificou-se perfeitamente com os jesuítas. 
Era homem de fé e começou por fazer os "exercícios espiri
tuais" da ordem inaciana em companhia de Nóbrega. A con
selho dêste fêz reunir os índios em aldeias que se chamaram 
missões (ou reduções), disciplinando-lhes a vida e o trabalho, 
coibindo a antropofagia, transformando morubixabas em mei
rinhos da tribo. 

Nem todos os bugres se curvavam ante o pode-rio e a orga
nização dos brancos. A rebeldia e os ataques sucediam-se. Os 
indígenas rebeldes, sobretudo os de Espírito Santo, sofreram 
a mais dura repressão. Em uma das expedições para 
reprimi-los e "reduzi-los" nas missões, perdeu a vida o pró
prio filho do governador, D. Fernando de Sá, morto a fle
chadas. O terror provocado pelas repetidas incursões dos bran-
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cos convenceu muitas tribos da necessidade de uma paz com os 
portuguêses. 

Outro grande problema da administração de Mero 
de Sá seria a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. 

A expulsão dos franceses. - Com reforços recebidos de 
Portugal, em 1560, iniciava Mem de Sá a operação militar que 
iria afastar do Brasil os franceses comandados por Bois-le
Comte, o sucessor de Villegaignon. 

Acompanhava Mero de Sá um francês fugido do forte Co
ligny, Jean de Coynta, letrado, que se dizia Senhor de Boulés e 
que muito ajudou nosso governador mostrando-lhe os sítios 
vulneráveis e as imprevidências de seus patrícios. Desembar
cados na Guanabara e auxiliados pelos índios e moradores de 
S. Vicente, começaram os portuguêses o ataque ao reduto dos 
franceses. Bombardeando 48 horas o forte Coligny, consegui
ram tomá-lo, fugindo os franceses para o continente. 

Ao terminar a luta estavam os portuguêses com vários na
vios avariados e sem pólvora. Preferiu Mero de Sá retirar-se 
para São Vicente, ao invés de perseguir o inimigo já embre
nhado com seus aliados nativos. Em São Vicente ordenaria 
Mero de Sá, talvez a conselho dos jesuítas, que se mudasse a 
vila de Santo André para junto do colégio de Piratininga. 

Reparada a frota, voltou à Bahia. Ao passar pelo Espft"ito 
Santo aceitou a renúncia do donatário Vasco Fernandes, já can
sado e desanimado com o fracasso de sua gleba. A capitania 
voltava à Coroa. Mero de Sá nomearia para sua administração 
Belchior de Azevedo. 

Chegando à Bahia cuidou Mem de Sá da administração, 
enquanto os franceses e seus aliados índios recomeçavam o trá
fico e as hostilidades contra os portuguêses. 

Atendendo às solicitações de Mem de Sá e compreendendo 
mesmo que os franceses só seriam expulsos definitivamente se 
Portu~al empreendesse a colonização do Rio de Janeiro, D. 
Catanna resolveu, para êsse fim, enviar uma expedição com:m
dada por Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral. 

Nóbrega e Anchieta tentaram atrair os índios tamoios co
mo aliados dos portuguêses. Os tamoios, insuflados pelos fran
ceses desalojados do forte Coligny, estavam atacando os co
lonos, e seus chefes, confederados em Iperoigue, preparavam 
uma grande operação guerreira contra os portuguêses. 
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A situação era particularmente grave, porque os chefes indí
genas que haviam sido expulsos da Guanabara após a derrota 
dos franceses, obstavam o mais possível o acôrdo e a pacificação 
sugeridos por Nóbrega. 

Finalmente o acôrdo foi feito. Cunhambebe, célebre por 
seu poder e ferocidade, antigo aliado dos franceses, tomava o 
partido dos portuguêses. Assim, os tamoios dividiam-se e os 
franceses não mais contavam com os de lperoigue (Ubatuba). 

. Preocupados, os franceses prepararam-se militarmente para 
as mcertezas do futuro, estabelecendo-se em novas posições. 

A fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 
Estácio de Sá. - Atingindo o Rio de Janeiro, logo à che
gada, aprisionou Estácio de Sá uma nau francesa. Não quis 
usar a tática de seu tio que havia utilizado a artilharia dos 
navios contra o forte Coligny, permitindo aos franceses refugia
rem-se nas matas do continente. Preferiu, ao invés de entrar 
na barra, desembarcar na enseada situada entre o Pão de Açú
car e o morro Cara de Cão, fundando assim a 1.0 de março de 
1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, cujo nome 
era uma homenagem a D. Sebastião, rei de Portugal. 

A "cidade" era uma simples cêrca de pau-a-pique prote
gendo casas de palha. Dois longos anos vão decorrer na luta 
c~n~ra os fra?~eses. Faltava aos portuguêses gente para um 
rapido e decisivo ataque ao reduto francês. Além disso as 
opiniões dos diversos chefes divergiam. ' 

Os p_a?res da Companhia de Jesus ansiavam por uma ci
dade fortificada dentro da baía da Guanabara, pois, se os fran
ceses não fôsse~ expulsos, em breve sofreria Piratininga o 
ataque dos ín.di.os do ~a.le do P_araíba precàriamente em paz 
com os portugueses. Dtzia Anchieta em carta ao seu superior: 

"Se agora se não leva a cabo esta obra e se abre mão d6la, tarde 
ou nunca se tornará a cometer". Por seu lado, os militares 
analisando a operação sob o ponto de vista estratégico, acha
vam temerário o ataque com os poucos recursos existentes. 

Sabendo por Anchieta, que viajara à Bahia para se ordenar 
sacerdote, da situação difícil em que se encontrava seu sobri
~ho Estácio de Sá, M~ d~ Sá obt~ve da Côrte três galeões que, 
JUntamente com maiS Oito navws que andavam na costa, 
formaram a esquadra de auxílio que o levou pessoalmente à 
cidade de S. Sebastião. Comandava a esquadra Cristóvão Car-
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doso de Barros, filho do donatário da capitania do Ceará e 
provedor-mor, Antônio Cardoso de Barros. 

Com o auxílio recebido Está cio de Sá - que já resrstrra 
a numerosos ataques de índios e franceses - preparara-se final· 
mente para realizar uma grande investida. Tinham os fran
ceses fortes posições entre as quais o reduto de Uruçumirim 
(atual praia do Flamengo) e Paranapuã (atual Ilha do Gover
nador) de onde haviam desalojado os índios maracajá e da 
qual expediam as canoas que infestavam a baía. 

A 20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião, investiram 
os portuguêses contra o reduto de Uruçumirim, tomando-o 
depois de encarniçado combate. Uma seta envenenada atingira 
Estácio de Sá no rosto. Um mês depois morria o bravo coman
dante. 

Logo em seguida foi atacada a ilha, que resistiu dois dias, 
fugindo finalmente seus defensores franceses e tamoios para 
as bandas de Cabo Frio. 

Decidiu Mem de Sá escolher outro local para núcleo da 
cidade de São Sebastião, optando, então, por um morro que se 
projetava na grande baía da Guanabara (3). 

Mem de Sá governou o Brasil durante 14 anos. Seus 
engenhos de açúcar enriqueceram-no, porém em 1560 já se sen
tia cansado e saudoso da pátria e dizia em carta à Rainha: 
"sou velho, tenho filhos que andam desagasalhados ... " So
mente dez anos depois lhe atendia a Rainha, nomeando D. Luís 
de Vasconcelos para o cargo de governador-geral do Brasil. 

A vinda de D. Luís Fernandes de Vasconcelos, porém, es
tava marcada com o signo da tragédia. A frota que conduzia o 
nôvo governador compunha-se de seis navios e nela vinham 
quarenta jesuítas. No meio do Atlântico apareceram os corsá
rios franceses Jacques Sore e Jean Capdeville que aprisionaram 
o navio em que viajavam os religiosos e lançaram todos êstes ao 
mar. Foram os quarenta mártires do Brasil. 

O navio que conduzia D. Luís de Vasconcelos foi arribar 
em São Domingos, nas Antilhas. Voltou aos Açôres e, quando 
novamente se dirigia ao Brasil, foi atacado e abordado por três 
navios cors.ários. Morreu o governador combatendo de espada 

( 3) Antigo morro de São Januário, depois denominado morro do Castelo. 
Demolido posteriormente, deu lugar à atual Esplanada do Castelo, local próximo 
ao Aeroporto Santos Dumont. 
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na mão, antes de tomar posse do govêrno da terra que lhe fôra 
confiada. 

Em 1571, Mem de Sá, sem substituto, já estava bem doente. 
A 2 de março de 1572 falecia na Bahia onde foi sepultado. 

Provisoriamente assumiu o govêrno o ouvidor-mor Fernão 
da Silva. enquanto não chegava um nôvo governador-geral. 

8 - A divisão do Brasil em dois governos 

Govêrno do Norte e govêrno do Sul. - A política colonial 
de D. Sebastião, o nôvo soberano português, orientou-se no 
sentido de subdividir a administração, como já fizera na índia 
e na África. Em 1572, dividiu o Brasil em dois govêrnos, com 
sedes na Bahia e no Rio de Janeiro, sendo designados D. Luís 
de Brito para o Norte e D. Antônio de Salema, para o Sul. 

D. Antônio de Salema era jurista, professor da Universi· 
dade de Coimbra. No Rio de Janeiro, como os franceses con
tinuassem a contrabandear pau~brasil com os tamoios em Cabo 
Frio, D. Antônio de Salema, a conselho de Cristóvão de Barros. 
organizou um pequeno exército de quatrocentos brancos e sete
centos índios e dispôs-se a bater os franceses e seus aliados. 

Os franceses foram vencidos e oito a dez mil tamoi.os 
aprisionados. 

D. Luís de Brito foi antes de tudo um preador de índios. 
Não se compreende tal política. Durante os cinco anos de seu 
govêrno estêve em constantes "guerras justas" contra os nativos, 
recrudescendo a animosidade contra os portuguêses, tão hàbil
mente contornada pelos jesuítas. Os selvagens foram desbara
tados a ferro e a fogo. 

Atraído pelas possíveis riquezas minerais, D. Luís de Brito 
promoveu expedições ao interior, que segundo Frei Vic:nte do 
Salvador, eram mais "para buscar peças (escravos índzos) do 
que pedras". Foram explorados o rio Doce e o S. Francisco. 

Os inconvenientes do regime de govêrno dual levaram D. 
Sebastião a aceitar a antiga forma de um só govêrno-geral, 
nomeando como governador, Lourenço da Veiga, para o período 
compreendido entre 1 578 e 1581. 
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Em 1580 a política européia, lançando Portugal nas mlo& 
da Espanha, desviaria também a história política e adminis
trativa do BrasiL 

D . Sebastião. - O jovem monarca português lançou Por
tugal, em 1578, numa absurda cruzada que, não somente lhe 
roubou a vida, como possibilitou que a coroa enfraquecida aca
basse nas mãos dos espanhóis. Pensando apenas em realizar 
grandes feitos militares, indignara D. Sebastião a insistência de 
seus cortesãos para que escolhesse uma espôsa, se não para 
ajudá-lo a governar, ao menos, para através de seus des
cendentes, continuar o reinado fecundo da dinastia de Avis. 

O delirante D. Sebastião preocupava-se apenas em passar 
à história como um valoroso perseguidor de infiéis. Já em 
1574, aparecera no norte da África provocando os mouros. Seu 
sonho, no entanto, era a realização de uma grande campanha 
militar que infligisse aos berberes a mais completa derrota de 
tôda a história muçulmana. Debalde o seu tio, o cardeal D . 
Henrique, tentou demovê-lo, chamando-lhe a atenção para a 
necessidade de cuidar do comércio e da navegação com o Bra
sil, obstado pelos corsários. 

Não atendendo aos sábios conselhos do cardeal e me
nosprezando as sugestões da Câmara de Lisboa e de sua avó 
D. Catarina, em 25 de junho de 1578, D. Sebastião, acompa
nhado de dezoito mil homens, embarcava para sua aventura 
na África. 

Após o desembarque, D. Sebastião encetou uma marcha 
imprudente à procura das tropas inimigas. Quando chegou 
em Alcácer-Quebir, os soldados portuguêses já estavam semi
mortos de fadiga; mesmo assim, quis D. Sebastião enfrentar 
as tropas de Muley-Moluco. 

Como a!llargamente assinalou um historiador português, a 
desgraça não estava só em ser D. Sebastião um louco; mas so
bretudo, em ser um louco onipotente. O desastre deu-se no dia 
4 de agôsto de 1578. As fôrças portuguêsas foram esmagadas e 
D. Sebastião, enfurecido, lançou-se no meio das fileiras sarra
cenas desferindo golpes a torto e a direito, desaparecendo em 
seguida para nunca mais ser visto. 

A catástrofe de Alcácer-Quebir deixava vago o trono por
tuguês. No dia 29 daquele mesmo mês o cardeal D. Henrique, 
tio-avó de D. Sebastião, era aclamado rei de Portugal, 

86 

UNIDADE V 

O CICLO DO AÇúCAR 

1 - O açúcar na economia colonial 

Origem da cana-de-açúcar. - A cana-de-açúcar (saccha
rum officinarum) é originária da 1ndia, sendo conhecida 
muito antes de Cristo. Da índia e da China passou à Pérsia, 
na época de Alexandre, e daí para a Síria, Egito e Sicília. 
No século XIV, o infante D. Henrique introduziu-a na ilha da 
Madeira, dando a Portugal um produto que faria fortunas e 
que, sozinho, rendeu no Brasil mais do que todos os outros reu
nidos, inclusive a mineração. 

Antes de sua divulgação na Europa, era o açúcar um pro
duto raro e misterioso. Carlos V deixara até em seu testamento 
alguns quilos de açúcar, juntamente com seu ouro e suas jóias. 
No século XVI, contudo, seu uso generalizou-se; deixou de 
ser usado como medicamento, ou requinte culinário de fabri
cação pouco conhecida, para popularizar-se. 

A cana-de-açúcar no Brasil. - Alguns historiadores apre
sentam Martim Afonso de Sousa como o introdutor da cana
de-açúcar no Brasil, que, certamente a teria trazido da ilha da 
Madeira. Em 1516, quatorze anos antes, entretanto, D . Manuel 
já assinara um alvará mandando distribuir "machados e en
xadas e tôdas as ferramentas às pessoas que fôssem a povoar o 
Brasil e que procurassem e elegessem um homem prático e 
capaz de ir ao Brasil dar comêço a um engenho de açúcar; que 
se lhe desse uma ajuda e também todo o cobre e ferro neces
sário e mais coisas para o fabrico do ditQ engenho". Informa 
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Luis Amaral (l) que, em 1526, a alfândega de Lisboa já cobrava 
impostos de entrada ao açúcar brasileiro. Como em 1526 já 
existia uma feitoria em Itamaracá (2) é provável que nela te· 
nham sido plantadas as primeiras canas-de-açúcar em solo bra
sileiro. Convém considerar, também, que nada impedia que 
Duarte Coelho houvesse plantado algumas canas nas proximi
dades da região que, anos depois, receberia como donatário, 
pois ali estivera antes com as esquadrilhas guarda-costas. 

O primeiro engenho, porém, de que se tem notícia certa 
e comprovada, foi o instalado por Pêro e Luís de Góis, em 
1532, na capitania de São Vicente, nas proximidades do atual 
pôrto de Santos. No entanto, foi na Bahia e em Pernam
buco que a indústria do açúcar mais se desenvolveu. 

A zona do Recôncavo, na Bahia, era área de grande pro
dução. São Vicente preocupou-se mais com o bandeirismo, 
produzindo pouco açúcar relativamente à Bahia e a Pernam
buco. Bastaria dizer que Pernambuco, em 1585, já possuía 
66 engenhos. 

A sociedade patriarcal dos engenhos de açúcar. - O en
g~nho de açúcar não somente condicionou uma sociedade agrá
na com características típicas, que ainda hoje persistem no Nor
deste, como também, foi o grande elemento de fixação do ho
mem à terra e estímulo ao povoamento. Com muita razão 
assinala Manuel Diégues Júnior que "a vila ou cidade no 
Nordeste foi antes um prolongamento do engenho; nunca teve 
independência ou liberdade de ação; vivia sob a influência 
do engenho. A fôrça todo-poderosa daquele tipo de ruralismo 
marcou a formação dessa área, de maneira peculiar. É essa 
in~uência, a da vida rural, que se projeta por tôda a história 
regwnal, tornando-se sua constante, não interrompida nem 
mesmo com o domínio holandês, pois, apesar do caráter urbano 
da ocupação flamenga, a influência do engenho, em mãos de 
portuguêses ou de luso-brasileiros, continuou forte e poderosa" . 

Ter 
pródiga. 

um canavial era relativamente fácil pois a terra era 
Mas, ter um engenho exigia muito capital para a 

(1) História Geral da Agricultura Brasileira, Companhia Editora Nadonal 
S. Paulo, 1958. 

(2') Atualmente wsta norte de Pernambuço. 
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U':' engenho de açúcar no Brasil colonial (Rugendas). A produção de açúcar 
fOI sobretudo escravocrata e daí ter dito Antonil que os escravos eram 

"as mãos e os pés do senhor de engenho". 

epoca. Daí, u imen~ssante livro do jesuíta Antonil (3) "Cul· 
tura e OpuUncia do BrasilN, escrito há 260 anos, começar com 
as seguintes palavras: "O ser senhor de engenho he título a 
que muitos aspirão, porque traz consigo, o ser servido, obede
cido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, homem de 
cabedal e governo; bem se pode estimar no Brasil o ser senhor 
de engenho, quanto proporcionadamente se estimão os títulos 
entre os fidalgos do Reino". 

Andreoni iniciou seu capítulo sôbre as relações entre bran
cos e negros na área do açúcar afirmando que "os escravos são 
as mãos e os pés do senhor de engenho". Embora admita a 
escravidão, revolta-se d jesuíta italiano ao constatar a realidade 
de um provérbio da época segundo o qual eram necessários 
apenas três "P" para o escravo: pão, pau e pano. E numa 

(~) Antoni.l ~ pseudônimo do jesulta italiano João Antônio Andreoni. 
~u ltvro pub_hcad? em 1711, em Lisboa, foi imediatamente apreendido. A 
obra de An~oml, CUJO titulo compl_eto ~ . "Cultura e Opulência do Brasil por StUU 
Drog~ e Mtnas' ~ um estudo mmto mmuooso, e às v~zes pitoresco, da ec:onomia 
colomal _ do sb:ulo XVI. 
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espécie de queixume diz: "prouvera a Deus que t~o abundante 
fôsse o comer e o vestir como é o pau, dado por qualquer coisa 
pouco provada ou levantada". Sentiu também o arguto jesuíta 
que a vida do mulato nos engenhos era bem melhor do que a 
do negro e registra outro adágio: "O Brasil é o inferno dos 
negros, purgatório dos brancos e paraíso dos mulatos". 

Antonil é também muito minucioso sôbre tudo o que se 
refere ao plantio da cana e à indústria do açúcar. Veja, por 
exemplo, êste trecho do seu famoso livro, ao descrever os pe
rigos dos trabalhos na moenda: "O lugar de maior perigo, que 
ha no engenho, he o da moenda: porque se por desgraça a 
escrava, que mete a cana entre os eixos, ou por força do 
somno, ou por cançada ou por qualquer outro descuido, metteu 
desattentamente a mão mais adiante do que devia; arrisca-se 
a passar moída entre os eixos, se lhe não cortarem logo a mão, 
ou o braço apanhado, tendo para isso junto da moenda hum 
facão, ou não forem tão ligeiros em fazer parar a moenda, di
vertindo com o pejador a água, que fere os cubos da roda, de 
sorte, que dêem de pressa a quem padece de algum modo o re
médio. E este perigo he ainda maior no tempo da noite, em 
que móe igualmente como de dia; posto que se revezem as que 
mettem a canna por suas esquipações: particularmente, se as 
que andão nesta ocupação forem boçaes, ou acostumadas a 
se embriagarem". 

O senhor branco produziu açúcar através dos braços ne
gros de seus escravos. A própria miscigenação racial, que o 
ambiente do engenho permitia e estimulava, gerou aos poucos, 
um dos elementos básicos no desenvolvimento da economia 
açucareira e na sua demografia: o mulato. Lembra Gilberto 
Freyre que muitos dêles se tornaram mestres de açúcar, maqui
nistas, marceneiros e carpinteiros de engenhos. 

Não foi o engenho de açúcar somente um centro social 
pelos hábitos, costumes e expansão demográfica que criou. 
Foi também um centro político; muitos senhores de engenho 
exerciam funções públicas de destaque no Nordeste colonial. 
Muitos foram até rebeldes. 

Necessitamos, agora, saber como eram os antigos engenhos. 

Os primitivos engenhos de açúcar. - Aproveitavam os 
engenhos cursos d'água ou fôrça animal. Os movidos por bois 
chamavam-se trapiches. As moendas eram de madeira e delas 
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corria o caldo da cana, entre calhas, para um grande tacho, de 
onde era retirado em vasilhames de cobre para as caldeiras. De
pois de fervido, o caldo era conduzido à "casa de purgar" e 
depositado em fôrmas de barro. Ali realizava-se uma operação 
importante: o mestre "dava o ponto" no açúcar e o branquea· 
va. Sob sua vigilância é que se completavam as operações da 
fabricação. O "mestre de açúcar" era, pois, um personagem 
importante no pequeno feudo em que se constituía cada en
genho. 

Além do açúcar, os engenhos fabricavam aguardente, sub
produto de grande consumo na colônia, porque era com êle 
que se adquiriam escravos nas costas africanas. Os pequenos en
genhos ou engenhocas dedicavam-se sobretudo à fabricação de 
aguardente, pois as instalações requeridas eram mais simples 
e menos dispendiosas. Diz Caio Prado Júnior, referindo-se ao 
assunto, que a aguardente era uma "produção mais democrática 
do que o aristocrático açúcar". A indústria do açúcar foi sobre
tudo escravocrata; nela o escravo era o fundamento econômico 
e o eixo de todo o sistema de trabalho. Muitas vêzes, até o 
"mestre de açúcar" era um escravo, como se pode verificar nos 
anúncios de escravos fugidos, nos quais os senhores de enge
nho prometiam boas recompensas a quem os cupturasse. Es
cravos, diz Manuel Diégues Júnior, "eram os trabalhadores do 
eito, os cortadores de cana, os que de enxada na mão labutavam 
na terra de sol a sol; escravos ou cambiteiros, os carreiros que 
levavam nos cambitos ou nos carros de bois as canas para a casa 
da moenda; escravos eram os moendeiros, os tombadores, os 
bagaceiros, os caldeireiros, os purgadores, os tacheiros. As ati
vidades do engenho estavam assim entregues aos escravos, não 
sendo de estranhar por isso fôssem êles as mãos e os pés do 
engenho, de que falou o cronista". 

O primeiro dia de moagem, no início de cada colheita, 
chamava-se botada e começava com uma benção das moendas, 
pitorescamente narrada por Gilberto Freyre: "O sacerdote pri
meiro dizia missa; depois dirigiam-se todos para o engenho. 
os brancos debaixo de chapéus-de-sol, lentos, solenes, senhoras 
gordas, de mantilha. Os negros, contentes, já pensando em seus 
batuques à noite. Os moleques dando vivas e soltando fo
guetes. O padre traçava cruzes no ar com o hissope, aspergia 
as moendas com água benta - muitos escravos fazendo ques· 
tão de ser também salpicados pela água sagrada. Seguiam-se 
outros gestos lentos do padre. Frases em latim. As vêzes, dis-
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Usada primeiramente pelos indígenas, a mandioca representou papel importante 
na alimentação colon ia l. Na fotog rafia acima vemos um flagrante de seu prep:uo , 

segundo uma gravura de Rugendas. 

curso. Depois de todo êsse cerimonial, é que se colocavam en
tre as moendas as primeiras canas maduras, atadas com laços 
de fita verde, encarnada ou azul. Só então o trabalho come
çava nos engenhos patriarcais. Foi assim desde o século XVI". 

Segundo as minuciosas informãções de Antonil, o açúcar 
era acondicionado, para embarque, em fortes caixas de madeira, 
calafetadas com barro e forradas com fôlhas sêcas de bananeira. 

A casa-grande. - A "casa-grande" era mais do que a resi
dência do senhor de engenho. Era o símbolo do sistema pa
triarcal escravocrata das regiões onde se plantava açúcar. De 
preferência construída nos locais mais elevados, arejada e 
vasta, desenvolvia-se em sentido horizontal procurando adaptar 
o velho tipo lusitano de habitação às condições do ambiente 
físico e social da Colônia. Diz Gilberto Freyre, inegàvelmente 
a maior autoridade no assunto, que "em tôrno dos senhores de 
engenho criou-se o tipo de civilização mais estável na América 
hispânica; e êsse tipo de civilização ilustra-o a arquitetura 
gorda, horizontal das casas grandes. Cozinhas enormes; vastas 
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salas de jantar; numerosos quartos para filhos e hóspedes; ca
pela; puxadas para acomodação dos filhos casados; caman
nhas no centro para a reclusão quase monástica das môças sol
teiras; gineceu; copiar; senzala. O estilo das casas grandes -
estilo no sentido spengleriano - pode ter sido de empréstimo; 
sua arquitetura, porém, foi honesta e autêntica. Brasileirinha 
da silva. Teve alma. Foi expressão sincera das necessidades, 
dos interêsses, do largo ritmo de vida patriarcal que os pro
ventos do açúcar e o trabalho eficiente dos negros tornaram 
possível". 

A senzala foi o oposto da casa-grande. Dela nos deixou 
Vauthier esta expressiva descrição: "Essa multiplicidade de 
portas baixas e estreitas, as paredes de barro desmoronando-se 
aqui e acolá, trapos dependurados aos esteios que sustentam o 
telhado e formam, na frente da construção, uma pequena ga
leria coberta, negrinhas pulando ao sol, uma ou outra cabeça 
encarapinhada que se mostra por instantes à sombra de uma 
porta, tudo vos dirá claramente que estas são as habitações 
dos escravos". 

Grandeza e decadência do açúcar. - Durante mais de 
século e meio, o açúcar foi o principal produto agrícola da 
Colônia e mais do que isso, a base de sua economia. No 
Nordeste, os engenhos multiplicaram-se para o norte e para 
o su l, sempre próximos ao mar, pois, no interior, a zona semi
árida do sertão nordestino mostrava-se hostil ao plantio da 
cana. Em sua expansão para o norte a indústria canavieira 
parou no Rio Grande do Norte em virtude das zonas arenosas, 
impróprias na época a qualquer forma de agricultura. Al
guns núcleos esparsos desenvolveram-se no Pará e no Ma
ranhão. 

A Bahia foi o grande centro produtor de açúcar. A hos
tilidade dos índios, a princípio, fêz com que os engenhos se 
estabelecessem preferencialmente em tôrno da baía de Todos 
os Santos onde havia maior segurança e melhor solo. Na 
costa meridional baiana (Pôrto Seguro, Ilhéus), contudo, er
gueram-se também engenhos e fabricm~-se açúcar. Nos mea
dos do século XVII a Bahia já contava com 300 engenhos e no 
comêço do século XIX ainda liderava a produção colonial. 

O açúcar brasileiro sofreu dois grandes impactos no pe
ríodo colonial. Em Pernambuco, no século XVII, a guerra 
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contra os holandeses arrasou engenhos e terras. Na Bahia, 
no século XVIII, a emigração para a regi~o das minas tirou· 
lhe braços tradicionalmente ligados à cultura da cana. 

A partir do fim do século XVI já estavam enriquecendo 
muitos senhores de engenho, que procuravam imitar os po· 
tentados europeus. Todos os cronistas fazem referências ao 
luxo das áreas enriquecidas pelo açúcar. Frei Manuel Ca
lado dizia, por exemplo, que "na cabeça das mulheres de 
Olinda parecia ter chovido uma chuva de pérolas, rubis e dia
mantes". Enquanto o Nordeste enriquecia, o Sul permanecia 
pobre, pois não dispunha do massapl fértil e estava mais 
afastado dos centros consumidores europeus, fato importante 
numa época em que a navegação era difícil e demorada. 

A imprevidência do senhor de engenho nordestino, pou
co se importando com despesas improdutivas e aferrado à mo
nocultura açucareira, levou-o até a reagir contra a legislação 
que o obrigava a plantar mandioca e outros alimentos. Nos 
núcleos urbanos havia sempre insufici~ncia alimentar e, no 
século XVIII, o problema tornou-se particularmente grave. 
Um senhor de engenho chegou a dirigir-se às autoridades di
zendo: - "Não planto um só pé de mandioca, para não cair 
no absurdo de renunciar à melhor cultura do país pela pior 
que nêle há". Compreende-se, diz Caio Prado Junior, "o 
problema da carestia e da falta de alimentos não existia para 
êles; e convinha-lhes muito mais plantar a cana, embora 
pagassem preços mais elevados pelos g~neros que consumiam. 
E como eram êles que detinham a maior e a melhor parte das 
terras aproveitáveis, o problema da alimentação nunca se re
solveu nem se resolverá convenientemente. A população co
lonial, com exceção apenas das classes mais abastadas, viverá 
sempre num crônico estado de subnutrição. A urbana natural
mente sofrerá mais; mas a rural também não deixará de sentir 
os efeitos da ação absorvente e monopolizadora da cana-de
açúcar que reservava para si as melhores terras disponíveis". 

Até meados do século XVII o Brasil foi o maior pro
dutor mundial de açúcar. Nessa época, o açúcar da América 
Central e das Antilhas, começou a concorrer com nosso pro
duto. Porém outra riqueza daria sangue nóvo à colônia: a 
mineração. 
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2 - Produtos secundários do ciclo do açúcar 

O fumo. - Além do açúcar, figura também na economia 
colonial como produto de exportação, o fumo. 

O tabaco é de origem americana e Cristóvão Colombo já 
o encontrou largamente difundido em nosso continente. O 
nosso conhecido Hans Staden observou e descreveu uma ceri
mônia realizada pelos índios brasileiros antes de partirem para -
a guerra, na qual o fumo tinha lugar de destaque. Nossos 
índios fumavam desbragadamente: os feiticeiros usavam o ta
baco em suas funções religiosas e os outros por deleite e passa
tempo. 

Em Portugal o fumo foi introduzido por Luis de Góis, 
pouco depois de os espanhóis o terem levado de suas colônias 
para a Espanha. Um embaixador francês, Jean Nicot, levou
o à côrte de Henrique 11 da França e desde então formaram
se os dois grandes grupos que ainda hoje existem: os taba
gistas e os antitabagistas. 

O fumo na história da economia colon:ial talvez seja 
mais do que um produto secundário. Servia de moeda para 
a aquisição de escravos nas costas africanas, desempenhando, as
sim, um papel histórico de grande importância. Se a man
dioca destacava-se na economia de subsistência da colônia em 
virtude das dificuldades de importação de alimentos da Eu
ropa, o fumo, servindo de escambo na África, trazia para o 
Brasil o negro que fêz a grandeza do açúcar. 

A Bahia era o grande centro produtor de fumo, parti
cularmente no Recôncavo e na vila de Cachoeira. Nos come
ços do século XVIII exportávamos anualmente grandes quanti
dades de fumo. Até aí, o fumo era mais importante do que a 
pecuária. Tinha razão, pois, Antonil quando dizia ser o ta
baco "um dos gêneros de maior estimação que hoje sai desta 
América Meridional para o Reino de Portugal e para outros 
reinos e repúblicas de nações estranhas". 

O gado. - Embora tenha sido a pecuária, no período 
colonial, uma atividade secundária, vivendo em função do 
açúcar e da mineração. teve contudo uma importância consi
derável no desbravamento e no povoamento das caatingas do 
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Nordeste e das campinu do Sul. Foi a criação de gado que 
nos deu "a segunda dimensão da terra brasileira" na feliz 
expressão de Nélson Werneck Sodré, interiorizando 'o homem 
branco, antes mesmo da mineração. 

No Nordeste a pecuária realizou o milagre ·de abastecer 
os núcleos de povoação situados na costa, desde o Maranhão 
até a Bahia. Através de um polígono sêco, com poucos rios, 
de vegetação predominantemente arbustiva e sobretudo cactá
ce~, ir~adiou-~e. a. _pecuária para diversas regiões partindo de 
d01s nucleos mrCiars: Pernambuco e Bahia. 

Os maiores criadores de gado na Bahia eram as famílias 
Garc~a d'Avila e Guedes de Brito. A conquista de Sergipe, 
em fms do século XVI, dera aos baianos uma imensa área 
logo distribuída em sesmarias e utilizada para criação de gado: 

Embora os índios muitas vêzes reagissem aos primeiros 
contatos com o branco que lhes invadia as terras para se esta
belecer com fazendas criatórias, posteriormente adaptaram
se bem ao trabalho da pecuária, mais livre e mais de acôrdo 
com suas tradições nômades do que a lavoura canavieira. 

Da ~ahia espalharam-se fazendas de criação em direção ao 
S. Francrsco, povoando-se, no século XVII, seu curso médio. 
Pouco a pouco o grande rio encheu-se de fazendas, estabelecidas 
por baianos, que se tornaram tão numerosas a ponto de ser o 
S. Francisco durante muito tempo, chamado de "rio dos Cur
rais". A expansão baiana ocupou o que Capistrano denominou 
"~ertão de dentro" (atual território do Estado da Bahia), atin
gmdo a margem esquerda do S. Francisco (que pertencia a 
Pernambuco), alcançando posteriormente o sul do Piauí, do 
Maranhão e do Ceará, confluindo-se aí com a corrente de po
voamento vinda de Pernambuco. 

De Pernambuco saía o gado que iria reproduzir-se nas 
fazendas da Paraíba e do Rio Grande do Norte. As fazendas 
estabeleciam-se preferencialmente às margens dos rios, razão 
pela qual é tão comum o nome "ribeira", na região nordestina. 

Fazendas de gado. - Mediam aproximadamente as fa
z~ndas de gado três léguas ao comprido de um rio, com meia 
legua de largura em cada margem. Separava as fazendas vizi
nhas uma área de ':proximadamente uma légua, onde ninguém 
levantava construçoes e nada plantava ou cnava; era apenas 
uma ampla divisa que evitava confusões nos rebanhos. 
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O trabalho era livre, pois nesses territórios imensos seria 
difícil uma vigilância eficiente sôbre os escravos. Quem dirige 
a fazenda é o vaquetro. O proprietário geralmente não tem 
apenas uma só fazenda; visita suas terras esporàdicamente e re
side nos grandes centros do litoral. Depois de quatro ou 
cinco anos de serviço é que o vaqueiro recebe o pagamento 
de seu trabalho: ~ de tôdas as crias nascidas sob sua adminis
tração. Podia assim estabelecer-se com sua própria fazenda. 

As invasões holandesas aceleraram a interiorização das 
fazendas de gado, pois muitos luso-brasileiros, fugindo aos fla
mengos estabelecidos na costa, internaram-se senão aden
tro e dedicaram-se à criação. Posteriormente a própria Me
trópole proibia (Carta Régia de 1701) o estabelecimento de 
fazendas criatórias numa faixa de dez léguas da costa; atendia 
aos pedidos dos senhores de engenho a quem desagradavam 
os estragos feitos pelo gado nos canaviais. Porém, ao que pa
rece, a Carta Régia de 1701 nem sempre foi respeitada. 

O Rio de Janeiro era abastecido nos chamados Campos 
dos Goitacás e S. Vicente recebia gado dos Campos Gerais 
que se alargavam para o sul dos atuais Estados de S. Paulo e 
Paraná. O gado sulino era muito superior ao nordestino que, 
subalimentado, não fornecia mais de 120 quilos por unidade. 
Porém, sendo o Rio de Janeiro e S. Vicente menos povoados 
que o Nordeste, suas necessidades eram mais reduzidas e a im
portância da "época do couro", como ;) chamou Capistrano de 
Abreu, conseqüentemente menor. 

Como muito bem assinalou o historiador Hélio Vianna 
"foi a criação de gado o motivo econômico da integração do 
sertão à formação brasileira. Tornando fixos os novos núcleos 
de população, em tão grande área espalhados, forneceu-lhes a 
autonomia que, embora permitisse o insulamento da vida ser
taneja, condicionou, também, a expansão pelo imenso terri
tório que viria unir, de modo efetivo, a dilatação litorânea 
antes processada pelo Nordeste e pelo Norte, à interna, que 
em busca das minas de ouro se realizou pelo Centro do país". 

O valor econômico da criação do gado pode ser avaliado 
pelas seguintes palavras de Capistrano de Abreu: "O gado 
vacum dispensava a proximidade da praia, pois, como as vf . 
timas dos bandeirantes (os índios), a si próprio transportava da~ 
maiores distâncias, e ainda com mais comodidade; dava-se bem 
nas regiões impróprias ao cultivo da cana, quer pela ingratidão 
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do solo, quer pela pobreza das matas sem as quais as fornalhas 
não podiam laborar; pedia pessoal diminuto, sem traqueja
mento especial, consideração de alta valia num país de popu
lação rala; quase abolia capitais, capital fixo e circulante a 
um tempo multiplicando-se sem interstício; fornecia alimenta
ção constante, superior aos mariscos, aos peixes e outros bi
chos de terra e água, usados na marinha. . De tudo pagava-se 
apenas em sal; forneciam suficiente sal os numerosos barreiros 
dos sertões". 

3 - Etnia brasileira: o negro 

Os portuguêses já usavam o negro como escravo, antes da 
colonização do Brasil, na Ilha da Madeira, Açôres e Cabo 
Verde. Embora a escravidão fôsse conhecida desde tempos 
muito remotos, é provável ter sido o costume árabe de escra
vizar negros e vendê-los, o que induziu diretamente os portu
guêses a imitá-los. 

A própria organização social dos negros facilitava aos seus 
captores o nefando comércio; a escravidão era a penalidade im
posta pelos juízes da tribo (sobas) para os mais diversos deli
tos. Os pais podiam vender os filhos, o rei escravizar os seus 
súditos e, numa guerra vitoriosa contra outra tribo, era subme
tida ao cativeiro grande parte da população da tribo vencida. 
Estimulavam os traficantes de escravos, chamados "tumbeiros", 
as rivalidades tribais e os ódios de família para obter mais fà
cilmente a mercadoria humana que iam vender na América. 
Compravam-na por miçangas de vidro, panos baratos, facões, 
fumo e cachaça. 

O índio brasileiro não se prestava à escravidão. Não es
tava acostumado ao trabalho agrícola estável e sedentário; 
além disso, contava com os esforços dos jesuítas em favor da 
manutenção de sua liberdade. O negro, ao contrário, já havia 
atingido na África a um estágio francamente agrícola, era re
sistente e não dispunha de protetores. 

A viagem dos negros capturados na Africa, para o Brasil, 
era dramática. Durante a travessia aproximadamente 40% da 
carga humana falecia nos porões dos navios negreiros que po
diam transportar de 300 a 500 "peças", nome dado aos infelizes 
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que haviam perdido a liberdade. As ~u_lheres e as crianças via
javam na coberta. _Os homens eram v1g1ado~ ~onstantemente e, 
a fim de evitar ma10r mortandade, seus apnswnadores os leva
vam para a coberta para que respirassem ar puro e se banhasse~. 
Muitos vinham acorrentados ou algemados e alguns presos, d01s 
a dois, pelo pescoço com uma dupla canga de madeira. Eram 
marcados nas costas, no peito ou nos braços, com ferro em 
brasa, como se fôssem animais. Os traficantes obrigavam tam
bém os pobres negros a dançarem, com a evidente intenção de 
livrá-los do torpor e da melancolia; mas o "banzo", u~a p_si:ose 
depressiva, provocada pelo sofrimento e _pela nos~alg1a, dmma
va-os. Alguns se atiravam ao mar. No fmal da v1agem, porém, 
havia sempre lucro. 

Embarcavam geralmente os negros em Lo anda (An_gola), 
onde os portuguêses já haviam or9anizado uma_ colôma, ou 
na contra-costa, isto é, no lado onental da Afnca, em. Mo
çambique. Eram comumente originá~ios_ d~ Guiné, do Congo 
e da Costa de Mina. Os portos prmC1pa1s de desembarque 
no Brasil eram a Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco, daí se
guindo os escravos para outras regiões do país. 

Grupos culturais africanos trazidos para o Brasil. - Cu~
turalmente, podemos dividir os negros trazidos para o Bras1l 
em três grupos: 

a) SunANESEs: Oriundos da Nigéria, do Daomé e da Costa 
do Ouro (iorubas, gêges e fanti-ashantis). 

b) GUINEANOS-SUDANESES ISLAMIZADOS: Representados pelos 
grupos fula, mandinga e haussá. 

c) BANTOs: Divididos em dois grandes grupos: angola-con
goleses e moçambiques. Eram os mais numerosos. 

Os sudaneses caracterizavam-se sobretudo pela sua eleva
da estatura. Diz espirituosamente Gilberto Freyre que no Se
negal "vêem-se negros tão altos que parecem estar a_n~ando 
de pernas de pau; tão compridos dentro de seus cam1soes ~~ 
menino dormir que de longe parecem almas de outro mundo . 
Na Bahia chegaram muitos negros do grupo sudan&; o~ n:'-gôs 
(iorubas) foram desde cedo preferidos. Eram os ma1s mte
ligentes e robustos e de melhor índole. Não sendo negros 
puros como os bantos, os sudaneses apresentam uma côr negro
azeitonada. 

99 



Uesembarque de escra vos no Rio de Janeiro, segundo uma gravura de Rugendas. 
Era mmto grande o lucro obt1do com o tráfico de escravos que enchiam os porões 

dos navios negreiros. 

Os bantos, mais atrasados que os sudaneses, influíram con
tudo em todos os aspectos de nossa vida por serem mais nume
rosos. Espalharam-se pelo Maranhão, Pará, Pernambuco, Ala
goas, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Antes dos traba
lhos de Nina Rodrigues, nossos historiadores e sociólogos jul
gavam até serem bantos todos os negros introduzidos no Brasil. 
O "exclus~vismo banto" desapareceu com os estudos do grande 
mestre baiano. 

Apareciam os bantos no Brasil sob as mais diversas deno
minações: angolas, congos, bengalas, caçanjes, angicos, etc. 
Sua religião admitia uma infinidade de deuses, espíritos bons 
e maus, representados em pedaços de madeira ou marfim, tôs
camente esculpidos. A principal divindade é o criador do uni
verso, cujo nome varia conforme a região onde é adorado; 
P.oderá ser Nzambi, M~rimo, Reza ou Molungo. Em Angola 
unha o nome de Zamb1. No Congo, Zambi-Ampugu. 

Nas macumbas atuais as divindades e espíritos africanos 
ainda são encontrados, embora sem as características primiti-
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vas e, muitas vêzes até, identificados com santos e santas da 
Igreja Católica. Assim, Santa Ana é Nanã e São João, Xangó. 
Nossa Senhora sofre um fenômeno ele sincretismo ( 4) e é apre
sentada como Iemanjá. O diabo identifica-se com Exu, o espí
rito do mal. 

O dirigente do culto, o quimbanda, é uma espécie de sa
cerdote-feiticeiro. Dita preceitos que são rigorosamente obser
vados pelos seus fiéis seguidores. Atualmente é o chamado 
"pai-de-terreiro" ou "pai-de-santo". 

Dos grupos negros maometanos (cultura guineano-suda
nesa islamizada), o mais importante no Brasil foi o dos "haus
sás", localizado principalmente na Bahia. Eram altos, fortes, 
usavam cavanhaque e tinham especial disposição para o co
mércio. Possuíam um apurado espírito de liberdade promo
vendo sempre revoltas de escravos contra seus senhores. Assi
nala o grande antropólogo brasileiro Artur Ramos que "em 
todos os grupos negros, da Bahia, onde existiam haussás, a 
revolta existia, pode-se dizer em estado latente". Depois da 
revolução negra de 1813 foram quase totalmente massacrados 
pelos brancos e seus sobreviventes, deportados. 

Entre nós, os negros maometanos tomaram a denomina
ção geral de malês. Naturalmente que misturaram seu culto 
maometano com as manifestações religiosas locais, isto é, com 
o catolicismo e com os cultos fetichistas de outros grupos ne
gros. Eram tidos como grandes feiticeiros, pois não se sepa
ravam de seus talismãs ou "mandingas". i\s mandingas eram 
geralmente fragmentos de versículos do Corão (5), escritos em 
pedaços de papel ou pequenas tábuas. 

O trabalho servil. - O trabalho dos negros nas fazendas 
e engenhos era árduo. Eram diretamente fiscalizados pelo 
"feitor", espécie de administrador agrícola, que à menor falta 
de um escravo, furto de um pequeno pedaço de rapadura ou 
punhado de farinha, fazia uso de um açoite de couro cru, 
chamado, na época, "bacalhau". Em caso de fuga, os castigos 
eram tremendos; um dêles era a novena que consistia no açoi
tamento do escravo, durante nove noites seguidas. Muitos mor
riam antes do término do castigo. 

( 4) Sincretismo, reunião de idéias ou crenças desconexas, até mesmo con· 
traditórias. 

(5) O Carão é o livro sagrado dos muçulmanos. 
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Para a captura dos negros que fugiam, ofereciam-se os 
capitães-do-campo ou capitães-do-mato. Trabalhavam por con
ta própria, cobrando dos senhores de engenho por "peça" cap
turada. Iam a cavalo e bem armados à caça dos escravos que, 
geralmente, se refugiavam nas matas. 

Mal alimentado, sofrendo castigos, sem higiene, o negro 
escravizado teve sua resistência física muito diminuída. Foi 
à custa do sacrifício da raça negra, lavrando o solo ou explo. 
rando minérios, que cresceu a civilização brasileira. 

Os quilombos. - Ao fugir dos engenhos, os negros orga
nizavam-se em quilombos, redutos onde podiam se defender 
das investidas dos capitães-do-mato e restaurar seus costumes 
africanos violentados pela escravidão. A invasão dos holandeses 
dera aos negros dos engenhos nordestinos uma magnífica opor
tunidade de fuga e de liberdade; cresceram assim os quilombos 
à margem da guerra luso-flamenga. 

Formavam os quilombos comunidades independentes. A 
estacada que isolava os quilombos era construída de grossos to
ros de madeira. Dêsses redutos negros saíam patrulhas para ata
car as povoações vizinhas, em busca de alimentos ou para 
concitar os escravos à tuga. A língua talada era uma mistura 
de vários dialetos africanos, impregnada de têrmos portuguêses. 
A justiça era severa; punia-se com a morte o homicídio, o adul
tério, o roubo e a deserção. A religião era um sincretismo: 
santos e divindades africanas misturavam-se a crendices e su
perstições. 

Possuíam os quilombos amplo serviço de espionagem nas 
localidades vizinhas. 

Palmares. - Organizaram-se muitos quilombos na serra 
da Barriga, em Alagoas, na região conhecida pelo nome de Pal
mares. Destacava-se sobretudo o quilombo de Macacos, famoso 
pelas suas fortificações, agrupando cêrca de 10 000 habitantes; 
seu chefe era Gangazuma que, tendo ascendência sôbre todos 
os outros, recebia o nome de Zombi ou Zumbi (6). Outros qui
lombos famosos foram os de Sucupira, Tabocas, Arutirene e An
talaquituxe. 

(6) Têrmo de origem africana que significa divindade, espJrito, senhor imor
tal; por extensão, aplicado ao chefe temporal dos quilombol~s. 
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Principais áreas de procedência e destino dos negros. 

Sabedores da existência de quilombos em suas novas 
terras, promoveram os holandeses uma expedição; enviaram 
em 1644, Rodolfo Baro, que, com índios tapuias, e soldados 
flamengos, conseguiu bater 6 000 negros que lutaram ferozmente 
por sua liberdade. Baro julgou haver destruído definitiva
mente o poder dos negros nos Palmares, porém muitos haviam 
conseguido fugir e, em pouco tempo, já estavam reorganizados. 
Em 1645 uma nova expedição holandesa atacava a região dos 
Palmares, fato bem documentado em virtude da existência de 
um "Diário da Viagem do Capitão João Blaer aos Palmares". 
Segundo o Diário, o "Nõvo Palmares" era constituído de 220 
casas e no meio delas erguia-se uma igreja, quatro forjas e 
uma grande casa de conselho" havendo entre os habitantes 
"tôda a sorte de artífices e o seu rei os governava com severa 
justiça". 

Quanto ao êxito da expedição, diz Blaer no seu Diário: 
"Queimamos o Palmares com tôdas as casas existentes em roda, 
bem como os objetos nelas contidos, que eram cabaças, balaios 
e potes fabricados ali mesmo; em seguida retiramo-nos vendo 
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que nenhum proveito mais havia a tirar". A verdade, no e -
tanto, é que os flamengos apenas destruíram roças e casas do 
Nôvo Palmar~. matando e capturando alguns negros velhos 
e doentes. O grosso da população havia fugido. 

Em 1675, já expulsos os holandeses, o governador D. Pedro 
de Almeida enviou outra expedição contra Palmares. O prin
cipal quilombo resistiu, porém finalmente foi incendiado, 
logrando, entretanto, os negros fugirem e refugiarem-se em 
plena mata. No ano seguinte uma nova expedição, comandada 
por Fernão Carrilho, era enviada; caçadas humanas e corre
rias nas matas caracterizaram esta expedição na qual muitos ne
gros foram mortos ou capturados: porém não destroçados de 
todo. 

D. Pedro de Almeida, temendo a continuação das guerri
lhas dos quilombolas, enviou-lhes um alferes para propor a 
paz. Eram oferecidas condições vantajosas aos antigos escravos: 
teriam suas próprias roças em áreas delimitadas, o principal 
chefe negro ficaria como "mestre de campo" de todos os nas
cidos nos Palmares e êstes serviriam como soldados quando 
a ocasião o exigisse. O Conselho Ultramarino opôs-se (7 de fe
vereiro de 1686), afirmando: "não convém que se admita a 
paz com êstes negros, pois experiência tem mostrado que esta 
prática é sempre um meio de engano". 

Nova expedição foi enviada aos Palmares. O próprio go
vernador de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, acom
panhou a nova entrada contra os negros. Como das vêzes 
anteriores, houve apenas uma vitória parcial. Os quilombolas 
refugiaram-se nas matas vizinhas. 

A destruição dos Palmares. - Em 1687, o bandeirante 
Domingos Jorge Velho propunha-se ao governador Souto 
Maior para dirigir uma grande e definitiva campanha militar 
contra Palmares. Resolveu o governador aceitar a ajuda e a 
experiência dos sertanistas de S. Paulo, porém as dificuldades 
foram tantas que só no govêrno do 16.0 governador de Pernam
buco, Caetano de Melo e Castro (1693-1699), organizou-se a 
expedição militar de Domingos Jorge Velho contra o heróico 
reduto. 

Domingos Jorge Velho a princípio havia calculado mal a 
resistência negra. No primeiro embate as perdas de ambos os 
lados foram numerosas; morreram cêrca de 800 homens e os 
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quilombolas resistiram. Sugeriu então o sertanista que se or
ganizasse um pequeno exército. Diria mais tarde Domingos 
Jorge Velho não ter sido "muito fácil nesse princípio pela 
pouca experiência que tinha das traças, astúcias e estratagemas 
dêsse inimigo e nenhum conhecimento das disposições dêstes 
países, mui fragosos e mal penetráveis ... " 

Seis mil homens tomaram parte na operação final contra 
o reduto dos Palmares - a Tróia Negra, como o chamou Oli
veira Lima. Dividiam-se os atacantes em três contingentes: o 
de Pernambuco sob o comando de Bernardo Vieira de Melo, 
o de Alagoas sob o comando de Sebastião Dias e o dos paulis
tas sob o comando de Domingos Jorge Velho. 

O grande quilombo dos Palmares caiu após anos de luta 
(1694). A investida final havia conseguido forçar, ao mesmo 
tempo, duas das três portas do quilombo, espalhando a confusão 
entre seus defensores. O cronista Rocha Pita afirmou, e outros 
repetiram, que o chefe negro Zumbi Gangazuma e seus prin
cipais guerreiros, vendo-se perdidos, lançaram-se de um alto 

' rochedo, preferindo o suicídio ao cativeiro. Que muitos se 
jogaram de uma elevação ao solo, não resta a menor dúvida, 
pois uma carta do governador de Pernambuco (18 de fevereiro 
de 1696), narrando o acontecimento, diz, referindo-se aos ne
gros, que "errando o caminho se despenhou grande parte dêles 
de uma rocha tão alta que se fizeram em pedaços". É provável, 
contudo, que conhecendo bem a região não ~tivessem os ne
gros "errando o caminho" e sim preferindo conscientemente 
a morte à escravidão. O fato se deu à noite e os atacantes 
brancos não puderam, conseqüentemente, observar bem aquêle 
último protesto dos quilombolas contra o cativeiro. Não é 
exato, contudo, que o famoso Zumbi Gangazuma se houves
se lançado também da elevação; ferido, com duas balas no 
corpo e acompanhado por alguns dos seus, conseguira fugir. 
Foi traído, a 20 de novembro de 1695, por um mulato, seu 
valido, que o entregou a André Furtado de Mendonça, cabo 
das tropas paulistas. Cortaram-lhe imediatamente a cabeça 
que, segundo o próprio governador de Pernambuco, foi colo
cada em "um pau no lugar mais público desta praça a satis
fazer os ofendidos e justamente queixosos, e atemorizar os 
negros que supersticiosamente julgavam êste imortal". Gran
de parte da população dos Palmares foi conduzida cativa para 
o Recife, onde nas festividades então realizadas, os escravocra
tas se regozijaram. 
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Influências do negro na civilização e na cultura bra/ 
leiras. - O regime da escravidão alterou profundamente as 
condições normais da vida cultural e social do negro africano. 
Os diversos negros que aqui chegaram - sudaneses, guineanos
sudaneses islamizados, bantos - foram dispersados pox di
versas áreas e conseqüentemente sofreram ativos processos de 
miscigenação e aculturação (7). A influência de determinado 
grupo negro é, pois, relativa. Tomado em conjunto, porém, o 
negro agiu na formação étnica, social e econômica do Brasil 
como um agente de transformação poderoso; sofreu, é claro, 
mais influências do que provocou, pois estava em posição de 
inferioridade em relação ao branco civilizado e dominador. 

A população brasileira hoje é composta de 12% de negros. 
Bastaria esta cifra para que se aquilatasse a contribuição étnica 
do negro na nossa demografia, e deve-se levar em conta que 
muitas pessoas de côr branca têm sangue negro nas veias. Daí 
Gilberto Freyre não ter vacilado em iniciar seu segundo vo
lume de Casa-Grande o/ Senzala com as seguintes palavras: 
"Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, 
quando não na alma e no corpo ... a sombra ou, pelo menos, a 
pinta do indígena e do negro". 

Forte influência negra sofreu nossa música; o samba e o 
maracatu denotam claramente a contribuição negra. Na for
m;;~ção do folclore brasileiro, desempenhou destacado papel 
a "mãe preta" contadora e criadora de histórias infantis. 

Na culinária devemos ao negro o uso do azeite-de-dendê 
e do leite de côco. Vatapá, caruru, acarajé e mungunzá são de 
origem africana. 

LEITURA SUPLEMENTAR 

"Nas sobreviv~ncias religiosas, podemos reconstituir algumas culturas 
de origem. A macumba dos negros brasileiros é religião e ritual mágico. 
Sobreviv~ncia de cultos africanos, a macumba transformou-se no Brasil e 

(7) Aculturação é o fenômeno de mudança ou transformação da cultura de 
um povo, quando em contato com outro de cultura diferente. 

Miscigenação é a modificação das características étnicas de uma raça em vir
tude de seu cruzamento com outra. Exemplo: o mulato é o produto da miscige · 
nação da raça negra com a branca. 

l06 

adquiriu formas novas, me»clando-se às crenças religio!lltl e má~cas que 
encontrou em seu nôvo território. 

Sua origem não é única. Diversos elementos contribuíram para a 
sua formação. Por êste motivo, a macumba brasileira não tem aqu~le 

caráter rígido e uniforme que lhe pretenderam atribuir vários escritores 
de imaginação. Tampouco é a dança ritual dos morros do Rio de Janeiro, 
exibida diante de turistas estrangeiros. 

A macumba é mais do que tudo isso: é a expressão da religioaidadc 
primitiva dos negros do Brasil, herdeiros dos seus antepassados do Conti
nente Negro. Até se pode afirmar que a macumba dos negros cariocas 
é a menos interessante dessas sobrevivências religiosas, tal seu grau de 
diluição, sua rápida transformação ao contato com a civilização do litoral. 

Chama-se candomblé, na Bahia, têrmo que, como macumba, significava 
primitivamente dança e instrumento de música, e, por extensio, passou 
a designar a própria cerimônia religiosa dos negros. Nos Estados do Nor
deste, as expressões xangó e catimbó são freqüentes, ao passo que no Norte, 
a religião dos caboclos começa a chamar-se pagelança, por influência cada 
vez mais do contingente ameríndio (de pajé, feiticeiro entre os índioa 
brasileiros). 

Os candomblés baianos e alguns xangós no Nordeste guardam u 
tradições sudanesas. São sobrevivências religiosas dos negros nagôs (iorubaa) 
e dos gêges (daomeianos) que introduziram na Bahia a religião doa 
arixds (santos africanos). 

Perseguidos pelos brancos, pela polfcia, os negros esconderam os 
segredos das suas práticas religiosas e mágicas, em pontos inacessíveis 
aos olhos px:ofanos. E, em zonas afastadas dos centros urbanos, no recôn
dito dos seus terreiros, guardaram a tradição africana. 

Houve assim a conservação de um verdadeiro candomblé, o culto eso
térico que por muito tempo permaneceu quase completamente desco
nhecido, fechado aos olhares e ouvidos curiosos. :F.ste candomblé, religioso 
e mágico, não deve ser confundido com as cerimônias exteriores, os fes
tejos profanos, afochés, como os chamam os negros, ou como estas múl
tiplas manifestações da macumba, para uso turístico, dos morros do Rio 

de Janeiro". 

Anua RAMOS, O n~gro na Civili%açáo Brasll~irts, Livraria Edltôra 
da Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janeiro. 19M. 
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UNIDADE VI 

A CONQUISTA DO CENTRO. O OURO 

- Entradas e bandeiras 

Rompe-se a linha de Tordesilhas. - Já assinalara o cro
nista Frei Vicente do Salvador, com uma ponta de ironia, que 
os colonos portuguêses no Brasil viviam, como caranguejos, 
na costa. No século XVII, porém, chegavam aos núcleos de 
população, espalhados na costa, fabulosas notícias a respeito 
das riquezas do sertão, organizando-se então expedições co. 
nhecidas pelos nomes de entradas e bandeiras. 

Convém, inicialmente distinguir entradas de bandeiras. 
As entradas eram expedições oficiais, custeadas pelo próprio go
vêrno colonial, enquanto as bandeiras eram promovidas por 
particulares. Houve contudo exceções, isto é, bandeiras or
ganizadas oficialmente e entradas dirigidas por particulares. 
Outra distinção entre entradas e bandeiras é o fato de se ter 
realizado o deslocamento das entradas dentro dos limites esta
belecidos pelo Tratado de Tordesilhas. As bandeiras, no en
tanto, ultrapassaram a linha de Tordesilhas, estabelecendo nos 
séculos XVII e XVIII. aproximadamente, o contôrno atual de 
nossas fronteiras. Disse com muita razão Gilberto Freyre que 
no litoral se estabeleceram os fundadores verticais do Brasil -
nossos primeiros senhores de engenho - podendo os bandei
rantes ser considerados como os fundadores horizontais do 
nosso país. 

Cobiça e aventura. - As expedições ao interior tinham 
c ará ter quase militar e compunham-se de portuguêses, mame
lucos e índios. O chefe da bandeira tinha poder absoluto sô
bre todos os seus membros. A disciplina era rígida e a longa 
caminhada, duríssima. Cada bandeirante levava o que jul-

108 

gava indispensável aos primeiros dias de viagem. Iam bem 
armados e os que não dispunham de escravos, carregavam suas 
próprias bagagens. O dia de partida de uma bandeira era 
um dia de renúncia e de esperança: renúncia ao mar que 
durante tanto tempo havia sido a principal paisagem da co
lônia, e esperança de enriquecimento muito rápido. O mo
mento de partir para o desconhecido era semelhante ao da 
saída das caravelas, na época dos descobrimentos. Os amigos 
despediam-se. A população local comovia-se. 

O duro regime das bandeiras. - Os bandeirantes usavam 
um gibão acolchoado de algodão para se defenderem melhor 
das flechas indígenas. J'v[uitos faziam testamento no dia da 
partida da bandeira. 

Eram abandonados à sua própria sorte os bandeirantes 
que adoeciam e não podiam mais prosseguir na expedição. 
Nas bandeiras seguiam aventureiros, índios, padres, mulheres, 
crianças e animais domésticos. É, como assinala João Ribeiro, 
"uma cidade que viaja com os seus senhores e governadores; 
nela não faltam as rixas e diferenças, mas o alvo principal e 
a esperança comum os põem de acôrdo e harmonia. De cami
nho, as crueldades que praticam são inauditas, os sacrifícios 
que exigem são terribilíssimos; os índios perdidos nas florestas 
se lhes agregam para não sucumbir ante a caudal que passa e 
tudo subverte". 

Orientavam-se os bandeirantes pela bússola e pelas conste
lações, e acolhiam àvidamente tôdas as lendas a respeito da 
existência de ouro, de pedras preciosas e de terras férteis. A 
caça e a pesca mantinham a bandeira alimentada. Quando 
começavam a escassear, plantava-se milho ou então atacavam-se 
as aldeias indígenas. A bandeira caminhava sob o signo da co
biça e da aventura. 

Os bandeirantes seguiam preferencialmente antigas trilhas 
indígenas ou cursos de rios. Não têm interêsse histórico as 
expedições que não deixaram sinais marcaPtes de sua passa
gem, pela ocupação ou descobrimento de terras, ou pela sim
ples abertura de vias de penetração. Deve, no entanto, ser re
gistrado que a primeira expedição ao interior de que se tem 
notícia foi a de Américo Vespúcio, em 1504, quando êste, acom. 
panhado de 30 homens, penetrou 40 léguas de Cabo Frio 
adentro, possivelmente para os lados de rio São .João ou de 
qualquer de sem afluentes. 
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As bandeiras constituíram uma página épica de nossa His
tória. Diria Viana Moog: "O bandeirante adentrava-se na 
mata, escalava montanhas, vadeava rios encachoeirados, trans
punha cumeeiras, lutava contra os ~ndios, escrav~zava-o~ ou os 
dizimava quando não podia escravizá-los, escrevia, enfim, no 
solo virgem da América o último capítulo de Os Lusíadas". 

A plenificação do heroísmo português no século XVI ha
via sido o lançar se aos mares à procura de novos mundos 
e de novas riquezas. Agora, a continuação da grande aventura 
atraía aos que se haviam fixado na co.sta e um gra~e argu
mento fazia arder os sonhos dos bandeirantes: se havia tanto 
ouro e prata nas possessões espanholas, por que não haveria 
também em terras portuguêsas ? 

As bandeiras paulistas.- O bandeirismo foi essencialmente 
paulista. Foi a própria configu:aç~o geográf~ca _de S. Paulo 
que gerou o movimento expan~IOmsta em. direçao ao oeste; 
muitos rios usados pelos bandeirantes paulistas, embora nas
cendo relativamente perto do litoral, correm em sentido con
trário ao mar, pelo fato de serem afluentes do Paraná. 

Há dois núcleos principais na irradiação colonizadora dos 
paulistas: São Vicente e S. Paulo de Piratininga. í.ste 
segundo núcleo deu origem a três focos importantes: Taub_até, 
Itu e Sorocaba. De S. Vicente saíam os colonos que ocupanam 
a costa tanto em direção ao norte, como em direção ao sul; 
Itanhaém, Iguape, Cananéia, Paranaguá, São Francisco, Des
têrro e Laguna são de origem vicentista. Atingiriam, também, 
o extremo sul do Brasil. 

De S. Paulo, os bandeirantes, seguindo o vale do Paraíba, 
acabam por atingir a serra da Mantiqueira e alca~çam as c~be
ceiras do rio das Velhas, do Paraopeba e do Sao Francisco. 
Correndo êstes rios em direção ao norte, chegam também até 
os sertões baianos e daí aos sertões do Nordeste. 

O Tietê também foi uma grande via de penetração. Se
guindo-o, os bandeirantes paulistas chegaram até o rio Paraná, 
e daí, então, tomaram os mais diversos destinos. 

Os bandeirantes paulistas tiveram uma função histórico
geográfica extraordinária: desbravaram sertões desconh~cidos, 
abrindo caminhos, estabelecendo roteiros e dando notÍCias de 
terras férteis. Pelos caminhos rasgados pelos bandeirantes, 
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seguiram colonizadores pioneiros para estabelecer, no que an
tes era o sertão inóspito, novos centros de riqueza e novos 
núcleos de povoamento e civilização. 

As bandeiras paulistas podem ser divididas em três ciclos: 

l) ciclo do ouro (obtido pela lavagem) e das pedras pre
ciosas. 

2) ciclo da caça ao índio (conquista do Sul). 

3) grande ciclo do ouro e dos diamantes (conquista de 
Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás). 

Procura-se ouro. - Havia relativamente pouco ouro na 
Europa antes dos grandes descobrimentos. Portugal, sobre
tudo, estava desprovido do procurado metal que era 
mercadoria para transações internacionais de grande vulto 
e símbolo tradicional da opulência. Não tinham os portu
guêses que aqui se instalaram prática em mineração. O ouro 
que entrava em Portugal, vindo da Guiné ou de Sofala era 
obtido através de transações comerciais e não pela explo;ação 
direta de areias auríferas, realizada pelos portuguêses (l ). 

Pode-se muito bem observar nos trechos da carta de Pêro 
Vaz de Caminha, transcritos na página 33, que era grande a 
preocupação dos portuguêses em achar ouro e prata. A des
coberta de ouro e prata no Peru havia-lhes incendiado a 
imaginação. Já o nosso primeiro governador-geral Tomé 
de Sousa, enganado pelo seu próprio desejo de encon
trar metais preciosos e pela deficiente cartografia da época, 
escreveria a Portugal dizendo "que esta terra Brasil e a do Peru 
he toda hum" . • O .ouro e os .diamantes, porém, só iriam apa
recer em abundanCia no Brasil, quase dOis séculos depois. 

. A quantidade extraordinária de prata que os espanhóis re
tiravam de suas possessões, induziu também os portuguêses a 
procurá-la, supondo-a mais fácil e mais abundante do que o 
ouro. Observa com muita argúcia o historiador brasileiro Sér
gi~ Buarque de Holanda que "em suma, o que no Brasil se 
cmda encontrar é o Peru, não é o Brasil. Por isso, o que saem a 
buscar em nossos sertões tantas levas de aventureiros, custo-

(1) Nllo obstante, em Adiça, perto de Lisboa, encontravam-se algumu veias 
aurí~eras, trabalhadas esporàdicamente, sem que os lucros dessem no entanto para 
cobnr 01 ~rastos da explora~o. 
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samente organizadas pelos governos, pois que os particulares 
preferem sempre andar atrás ele índios ele serviço, já n1io é 
tanto o ouro mas a prata. E nem são diamantes, são esme· 
raleias". 

Não foi portanto a inclinação agrícola que transformou o 
colono português em plantador de cana-ele-açúcar. Enquanto os 
espanhóis tinham a lavoura e o pastoreio, em suas novas terras, 
como atividades econômicas secundárias, pois os cobiçados me
tais foram logo encontrados e absorviam-lhes os in terêsses, ~s 
portuguêses obrigavam-se à agricultura da cana-d~-açúcar, pois 
no Brasil não apareciam metais nem pedras preoosas. 

Ciclo do ouro de lavagem. - Mem de Sá encarregara 
Brás Cubas, provedor da capitania, e Luís Martins, prático em 
mineração, de examinarem as modestas descobertas até então 
feitas em Caatiba. A expedição foi bem sucedida. Diz Brás 
Cubas, em 1562, que Luís Martins havia encontrado outro "tão 
bom como o de minas e elos mesmos quilates". Alguns anos 
mais tarde, Heliodoro Eobanos descobriria o tão procurado 
metal em Iguape, Paranaguá c Curitiba. Atraído por esta 
zona, em 1585, Jerônimo Leitão dirigiria também uma ban
deira. 

Outro governador-geral, D. Francisco de Sousa, pre-
ocupou-se apaixonadamente com a procura do ouro. Deslo
cou-se da Bahia para S. Vicente, trazendo em sua comitiva 
vários técnicos em mineração. Nada conseguiu. 

Não desaparecera, contudo, no século XVII, o mito da 
Itaberá-açu, a serra resplandecente de prata e de esmeraldas, 
o que levou o governador Afonso Furtado a aceitar as p~opost~s 
de Fernão Dias Pais. Saiu a bandeira de Fernão Dias Pais 
de São Paulo, em 1674, à procura das fabulosas esmeraldas. Pas
sando por Guaratinguetá, dirigiu-se ao centro do atual Estado 
de Minas Gerais. É a bandeira mais importante dêste ciclo. 

Fernão Dias Pais já era idoso e a grande viagem consumi
ra-lhe oito anos; havia percorrido um arco, compreendendo 
grande parte de Minas Gerais, o vale do Jequitinhonha,_ :u 
contra-escarpas da serra do Mar e, possivelmente, as cabeceiras 
do rio Doce. Enforcou o próprio filho que havia conspirado 
contra sua viela . Esgotou todos os recursos de que dispunha 
e finalmente mandou pedir à sua espôsa, em São Paulo, que 
vendesse todos os bens e lhe remetesse o indispensável para a 
continuação da jornada . 
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Finalmente achou as pedras verdes. Acreditou ser o ho
mem mais rico do mundo. Eram apenas turmalinas sem valor. 
Fernão Dias Pais morreu sem saber a verdade. Sua desco
berta tinha pouco ou nenhum valor econômico, mas, sua ban
deira havia revelado o roteiro para além da Mantiqueira, des
cortinado o Maciço Central. Abrira o "caminho do norte" 
através dos campos de Taubaté, substituindo as rotas do sul, tra
dicionais do bandeirismo paulista. 

Outras bandeiras. - O governador Afonso Furtado preo
cupou-se efetivamente em promover expedições à procura 
de riquezas minerais. Algumas explorações foram feitas no 
vale do São Francisco; não se descobriu a tão falada prata, 
sendo encontrados cristais de rocha e ametistas, sem valor co
mercial naquela época. A geografia da região, contudo, ficou 
menos incerta e um lento processo de colonização, iniciado 
pelos capuchinhos de Pernambuco, veio amenizar os novos as
saltos dos bandeirantes às aldeias indígenas. 

Durante os séculos XVI e XVII, numerosas expedições par
tiram das costas do Espírito Santo, Sergipe, Ceará e Bahia. 
As entradas organizadas no Espírito Santo visavam sobretudo 
à busca de esmeraldas. Destacam-se as de Diogo Cão (1596) 
e a de Agostinho Barbalho Bezerra (1664). 

Em Sergipe, o sonho dos bandeirantes era a prata. Deve 
ser registrada a expedição de Belchior Dias Moréia, neto de 
Caramuru, que passou oito anos no sertão. Outras entradas 
importantes foram: a de Sebastião Fernandes Tourinho (1572), 
Antônio Dias Adôrno (1574) e a de Gabriel Soares de Sousa 
(1592). Visavam também às cobiçadas pedras preciosas. 

No Ceará, destaca-se a expedição de Pêro Coelho de Sousa· 
(1603) que atinge a serra da Ibiapaba e as margens do 

Parnaíba. 
A demarcação do ciclo das bandeiras não deve ser tomada 

em sentido muito rigoroso uma vez que se pode registrar a 
existência de bandeiras escravistas e bandeiras à procura de 
ouro ou prata e pedras preciosas, numa mesma época. Houve 
até bandeiras com ambas as finalidades, como a de Antônio 
Rodrigues de Arzão. 

Ciclo da caça ao índio. - O século XVII inicia-se com 
o registro de várias expedições preadoras de índios. Roque 
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Barreto (1602-1604) aprisionou, no vale do no das Velhas, 
perto de 3.000 selvagens. 

Os jesuítas opuseram-se aos bandeirantes - "corsários sem 
lei e sem fé" - como diziam os padres que não concordavam 
com a escravidão indígena. Estavam realizando um grande 
trabalho de catequese, aldeando os selvagens em Guairá, Pa
raná, Uruguai e Tape. Reunidos e já domesticados, os sel
vagens das reduções jesuíticas constituíam, naturalmente, uma 
prêsa tentadora para os caçadores de escravos. 

Em 1628, uma formidável bandeira comandada por An
tônio Rapôso Tavares, descendo pela costa e subindo a Ri
beira-de-Iguape, atacava a província de Guairá sob a alegação 
de que aquelas terras pertenciam a Portugal e não à Espanha; 
os jesuítas e os índios que escaparam à "razzia" dos bandeiran. 
tes, fugiram para o Paraná e o Uruguai. 

Os jesuítas estabeleceram-se, em 1610, com duas aldeias 
ou "reduções", na margem esquerda do Paranapanema. Em 
breve evangelizavam e civilizavam também as terras perten
centes à Província do Paraguai. Bandeiras de caça ao índio, 
no entanto, como as de Diogo Quadros (1606), Manuel Prêto 
(1606, 1607), Pedro Vaz de Barros (1611 ), Sebastião Prêto 
(1612) e Lázaro da Costa (1615) fizeram incursões para apri
sionamento dos catecúmenos dos jesuítas. 

A partir de 1627, tornaram-se constantes e sistemáticos os 
ataques aos índios a quem os jesuítas, desesperadamente, tenta
vam proteger. Em 1629, uma grande e terrível bandeira (69 
paulistas, 900 mamelucos, 2 000 índios) lançava-se contra a 
região do Guairá, destruindo muitas reduções e expulsando os 
jesuítas Paraná abaixo. 

Na guerra movida aos índios, os bandeirantes entravam 
por terras castelhanas adentro, alargando fronteiras. Em 
1635, os bandeirantes, chefiados por Antônio Rapôso Tavares, 
atingiam o Rio Grande do Sul e, em 1641, já estava conquis
tada a região de Tape e aniquiladas as reduções do Uruguai. 

Finalmente, os dramáticos apelos dos padres inacianos le
varam a Coroa a permitir-lhes que armassem seus índios al
deados para melhor se defenderem das investidas das bandeiras. 

Decadência da caça ao índio. - A capitania de S. Vi
cente não era rica e sua economia estava longe de se comparar 
à próspera capitania de Pernambuco, enriquecida pelo 
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açúcar. A não ser rto caso de incursões às m1ssoes jesuítícas, 
o preamento dos índios não era dos melhores negócios; os en
genhos de Pernambuco constituíam ocupação mais rendosa. 
O trabalho pacífico de um ano na cultura do açúcar dava 
mais lucro do que uma expedição caçadora de escravos índios 
que, normalmente, impunha aos seus componentes imenso des
gaste físico e os obrigava a enfrentar mil perigos. 

Quando se deu a restauração lusitana em 1640, separan
do-se Portugal da Espanha, tornaram-se mais difíceis as pene
trações bandeirantes nas zonas espanholas. Além disso, no 
século XVII, a produção brasileira de açúcar entrou em crise 
em virtude da concorrência dos produtores das Antilhas, não 
se podendo pois adquirir muitos escravos. 

Pouco a pouco, as bandeiras transformavam-se em autên
ticas emprêsas comerciais. Aquêles que possuíam capital "ar
mavam" a bandeira, isto é, forneciam os meios necessários: ín
dios, armas, munições e demais apetrechos. Os lucros eram 
repartidos proporcionalmente entre a coragem do bandeiran
te e o capital do seu financiador. Entretanto, não era grande 
o valor de um escravo índio; era, em média, um quinto do 
africano. 

A atração do ouro geraria um nôvo ciclo do sertanismo: 
o grande ciclo do ouro e dos diamantes. 

Grande ciclo do ouro e dos diamantes. Somente no 
século XVIII é que realmente o ouro, a prata e os tão pw
curados diamantes foram encontrados em quantidades razoá
veis, atingindo então o movimento bandeirante o seu clímax. 
Dessa demora, contudo, resultou uma vantagem: a longa pro
cura das riquezas escondidas na selva e no sertão bravio levou 
os bandeirantes a penetrarem profundamente no continente, 
dilatando a influência portuguêsa. Se as tão procuradas ri
quezas houvessem sido logo descobertas, não teríamos trans
posto o meridiano de Tordesilhas. 

Foi o descobrimento das riquezas metálicas que promoveu 
o povoamento da região centro-meridional do Brasil. As con
seqüências dêsse processo logo se fizeram sentir: o Sul, em 
breve, preponderaria sôbre o Norte, mudando-se a capital do 
país, da Bahia para o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que os 
paulistas iniciavam a riqueza de São Paulo. 
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Em 1693, Antônio Rodrigues de Arzão descobre ouro na 
região do atual Estado de Minas Gerais. No ano seguinte, 
um dos companheiros de Fernão Dias Pais, Duarte Lopes, fêz 
qlgumas experiências nas areias de um ribeirão que de
ságua no Gurapiranga obtendo grande quantidade de ouro. 
Seu êxito animou vários paulistas entre os quais Manuel 
de Camargo, Miguel de Almeida e Jo~o Lopes de Camargo 
que organizam uma bandeira e encontram ouro em Itaverava. 
A bandeira foi atacada pelos índios quando pretendia atingir 
Casa da Casca, misterioso local onde se dizia haver ouro em 
grande quantidade. Miguel Garcia, genro de Manuel Ca. 
margo, que falecera no ataque dos selvagens, conseguiu no 
entanto alcançar e descobrir ouro em Gualacho do Sul, depois 
de contornar a serra de Itatiaia. 

Em 1694, Salvador Fernandes Furtado de Mendonça dera 
notícias de novas jazidas. Uma onda de expedições rumou 
para o nôvo Eldorado. Nela destacam-se a de Antônio Dias 
de Oliveira e a doPe. João de Faria (1698-1699), descobridoras 
de Ouro Prêto. 

O coronel Salvador Fernandes Furtado de Mendonça en
contrara ouro no Ribeirão do Carmo (Mariana). João Lopes 
de Lima completa suas pesquisas. 

Em 1700, Manuel Borba Gato, genro de Fernão Dias Pais, 
descobre as tão procuradas minas de Sabará e, daí em diante, 
multiplicaram-se os arraiais. O Anhangüera Júnior e seus fu
turos genros, João Leite da Silva Ortiz e Domingues Rodrigues 
do Prado, fixam-se em São José do Pará, Pitangui e Cer
cado (2). 

As novas jazidas das "Minas do Ouro" atraíram tanta 
gente de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que o govêrno 
foi obrigado a tomar medidas no sentido de não se despovoar 
a costa. O rush não parou e em breve descobria-se ouro em São 
João del-Rei e Caeté. 

Escrevendo, nessa época, dizia o jesuíta Antonil: "Das ci
dades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos 
e prêtos, e muito índios de que os paulistas se servem. A mis
tura é de tôda condição de pessoas: homens e mulheres; moços 
e velhos; pobres e ricos; nobres e plebeus; seculares, clérigos 

(2) Cercado foi, posteriormente, chamado Curral-del-Rei, distrito onde mais 
tarde seria construída Belo Horizonte. 
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e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm, 
no Brasil, convento nem casa". 

As monções. - As monções escreveram o último capítulo 
do bandeirismo. Eram expedições fluviais onde se conjugava 
o espírito aventureiro dos antigos marinheiros portuguêses 
com a habilidade de canoeiros índios. A preparação de uma 
monção se chamava "armação" e seus armadores agiam com 
as mesmas esperanças de seus antepassados que inverteram 
grandes capitais na construção de caravelas que poderiam tri
plicar seus haveres da noite para o dia. Representam as mon
ções, como bem assinala Sérgio Buarque de Holanda, uma 
das expressões mais nítidas daquela fôrça expansiva que pa· 
rece ser uma constante histórica da gente paulista. 

Ao longo do Tietê, fugindo aos remoinhos e cor
redeiras, sofrendo febres, intempéries e a vizinhança da mata 
desconhecida, os paulistas das monções usavam as pesadas ca
noas indígenas feitas de um só tronco de árvore. Contavam, 
porém, com alguns aperfeiçoamentos, tais como uma coberta 
de lona e às vêzes até com mosquiteiros para resguardar seus pas
sageiros das picadas de insetos. Quanto ao casco, informa 
Sérgio Buarque de Holanda que "se cortam os troncos em ge
ral nos meses que não têm r, durante a lua minguante, par
ticularmente em junho e julho, e no trabalho da escavação 
usam-se apenas machados, enxós, fogo e água, segundo o rude 
processo dos índios, processo que em nossos dias ainda é usado 
entre pescadores do litoral de São Paulo. O casco assim pre
parado deveria medir em espessura, quando muito, seis cen· 
tímetros. Para aumentar a segurança, durante as viagens, cos
tumavam os construtores rematar a borda com uma faixa 
adicional de madeira. A essa operação chamavam bordar a 
canoa. Desde o trabalho de falquear e escavar o tronco até 
os de bordar e encumeeirar a canoa, transportá-la no mato e 
lançá-la ao rio, consumiam-se de ordinário algumas semanas, 
raramente menos de um mês". 

Farinha, feijão e um pouco de toucinho constituíam a 
base da alimentação dos viajantes das monções. Ao cair da 
tarde, porém, as canoas aportavam nas margens ou nos bar
rancos dos rios, descendo então seus tripulantes para caçar 
ou colhêr frutos. Dormiam e no dia seguinte, bem cedo, pros
seguiam viagem. 
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As monções completaram a obra das bandeiras. Suas ca
noas carregadas de mercadorias, indo e vindo pelos rios, asse
guravam pouco a pouco a posse tranqüila de uma enorme 
área colonial. De Cuiabá vinha o ouro. De Pôrto Feliz safam 
e~peranças de enriquecimento. Entre relações comerciais, pon. 
tilhadas de mortes e de aventuras, o Brasil crescia. 

Mato Grosso e Goiás. - Mato Grosso deve seu descobri
mento à fase das monções através dos roteiros Tietê-Paraná
Pardo. Em 1719, Pascoal Moreira Cabral descobria ouro às 
margens do rio Coxipó-Mirim. Em 1722, Miguel Sutil achava 
a "Lavra do Sutil", onde uma capela do Senhor Bom Jesus 
assinalaria o local da fut.ura Cuiabá. 

O nome Mato Grosso derivaria de sua opulenta vegetação. 
Aparece pela primeira vez em 1735 e é devido aos irmãos Fer
nando e Artur Pais de Barros que, em companhia de Luís 
Rodrigues Vilar, fundaram às margens do Guaporé, em 1736, 
o arraial que mais tarde seria a cidade de Mato Grosso. 

O rush estabelecido em direção às novas fontes de 
ouro deparou-se com o decidido propósito dos indígenas caia
pós, guaicurus e paiaguás de obstar a invasão dos brancos. 
Para vencer a resistência dos índios goiás em mostrar o lo
cal de onde extraíam ouro, com o qual se enfeitavam as mu
lheres da tribo, Bartolomeu Bueno da Silva havia inflamado 
um pouco de aguardente, diante dos indígenas admirados, 
ameaçando fazer a mesma coisa com a água dos rios. Os 
índios apavorados cederam àquele Anhangüera (Diabo Velho) 
que conseguiu, assim, voltar do sertão fartamente provido de 
ouro. 

Um filho do Anhangüera, cognominado "o segundo 
Anhangüera", em 1722, iria percorrer o mesmo caminho do 
pai, achando novas jazidas de ouro e fundando a atual cidade 
de Goiás, antiga capital do Estado do mesmo nome. Ainda 
criança, Bartolomeu Bueno da Silva (Filho) ali estivera, meio 
século antes. Agora, esperava encontrar a serra dos Martírios 
maravilhosamente cheia de minas. Suas descobertas foram bem 
mais modestas - apenas seis ribeiros auríferos - mas, de qual
quer maneira, a região prometia. 

Por ordem de D. João V, o governador de São Paulo, conde 
de Sarzedas, foi pessoalmente a Goiás para fund•ar vilas, organi-
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zar a tributação e coibir os índios, porém logo faleceu no 
arraial de Traíras. D. Luís de Vasconcelos comple tou o tra
balho iniciado por Sarzedas: descobriu novas minas, ainda 
à procura das nunca encontradas minas dos Martírios. Po
rém o descobrimento de novas jazidas de ouro e diamantes 
fizeram de Goiás uma região independente. Em 1744, D. João 
V separava-a de São Paulo, elevando-a à posição de capitania 
geral. 

2 - Ciclo da mineração 

A descoberta do ouro. - Como você já observou, ao es
tudar as entradas e bandeiras, muitas foram as expedições 
que penetraram no interior seguindo trilhas indígenas e gui
ando-se por informações muitas vêzes fantásticas. A procura 
do ouro em terras brasileiras havia começado cedo. Já um 
tal de Aleixo Garcia, com alguns remanescentes da frota de 
João Dias Solis, acompanhado por muitos índios guaranis, ha
via penetrado no atual território de Santa Catarina, passando 
além do rio Paraguai e do Chaco, obtendo, aliás, grandes ri
quezas que perdeu na viagem de regresso. 

Revendo os acontecimentos principais da viagem de Mar
tiro Afonso de Sousa (pág. 55), você encontrará também no
tícia sôbre a expedição desaparecida de Francisco Chaves. O 
ouro, porém, só apareceu em Caatiba (atualmente Bacaetava) 
ou Jaraguá, conforme carta de Brás Cubas, datada de 1562, 
na qual referindo-se ao achado de Luís Martins, diz expressa
mente que êste fôra ao sertão buscar ouro e "quis Nosso Senhor 
o achou em seis partes, trinta léguas desta Vila, tão bom como 
o da Mina e dos mesmos quilates". 

Talvez, antes mesmo de Luís Martins, já houvesse sido des
coberto ouro no Brasil. Um dos inglêses que acompanharam 
Thomas Cavendish ao Brasil dizia que, em 1591, em Santos 
encontrara depósitos de ouro vindos de Utinga onde os por
tuguêses possuíam minas (3). Alguns autores apresentam 
Afonso Sardinha e Afonso Alvares romo os primeiros desco
bridores de ouro. Seja como fôr, realmente havia minas de 
ouro em S. Vicente, mas a Coroa desinteressou-se e, em 1618, di-

(3) Uma breve not íci a do ataque de Cavendish ao Brasil encontra-se na 
p<igina 131. 
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zia El-Rei no famoso Segundo R egimento das terras minerais do 
Brasil "não ter tirado delas proveito algum para a minha 
Fazenda". Em 1620, transferia para Monomotapa, na África, 
os mineiros que ainda restavam no Brasil. 

Os particulares continuaram, contudo, a tentar a sorte 
com o ouro. A exploração era rudimentar e de pouco lucro, 
porém, como observa Sérgio Buarque de Holanda, "se a expio· 
ração das minas era de pouco proveito, também era de pouco 
custo para os que aqui residiam, desde que aprenderam a 
identificá-las e localizá-las. O equipamento essencial para 
essa exploração, além do almocafre, que se podia substituir 
por ferramentas usuais até na lavoura, era a bateia - espécie 
de gamela de pau onde se lavavam, por meio de movimentos 
circulares apropriados, a terra e os seixos auríferos, deposi
tando-se ao fundo as partículas mais pesadas de metal - cuja 
falta se supria, por sua vez, com o prato de estanho usado nas 
refeições". 

Depois do descobrimento das jazidas entre Iguape e Pa
ranaguá, o ouro, no entanto, começou a dar algum resultado. 
Em 1649 já apareciam até gueixas à Câmara de São Paulo 
contra o contrabando do metal precioso. A Fazenda Real 
animou-se com as notícias que se espalhavam, de bôca em bôca, 
da existência de grandes riquezas auríferas e argentíferas, em
bora, em 1567, houvesse recebido apenas 456 gramas de ouro, 
que deveriam corresponder ao quinto (20%) da produção. 

As freqüentes denúncias de que os paulistas sonegavam 
os quintos reais levaram o govêrno a uma maior fiscalização e 
a realizar prospecções oficiais. O desengano foi total. As gran
des minas de ouro das "Gerais" só seriam descobertas por An
tônio Rodrigues Arzão. 

O ouro das Gerais. - A expedição do paulista Antônio 
Rodrigues de Arzão tinha avançado, em 1693, sertão adentro, 
para capturar índios. Encontrou ribeiros auríferos, chegando 
a apurar três oitavas do precioso metal. E mais teria alcan
çado, diz Sérgio Buargue de Holanda, "se não fôra o gentio 
que o forçou a romper o sertão com seus homens, rumo a 
capitania do Espírito Santo de onde se passou para S. Paulo, 
achacado e enfêrmo". Relendo o tópico sôbre as bandeiras 
do grande ciclo do ouro (pág. 115), você notará que, após o 
descobrimento de Arzão, sucedem-se as expedições e muitas 
regiões auríferas são encontradas. 
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Moeda de 20.000 réis, em ouro, 
cunhada em 1727. 

Após a descoberta de uma jazida, seu descobridor 
era obrigado, sob penas severas, a comunicar o fato ao Su
perintendente da Intendência das Minas. Funcionários di
rigiam-se então ao local e demarcavam o terreno, em dia e 
hora previamente anunciados. O descobridor da jazida esco
lhia então sua data (nome dado à terra onde se processaria 
a mineração) e a Fazenda Real reservava também uma para 
o govêrno (4). O restante era distribuído entre as pessoas que 
comparecessem. Qualquer um poderia participar da distri
buição desde que apresentasse escravos, cujo número, aliás, ser
via de índice para a extensão da terra a ser distribuída. 

Ao receber uma data o minerador obrigava-se a começar 
sua exploração no prazo de 40 dias. Não podia vendê-la, a não 
ser que provasse ter perdido todos os seus escravos. Só adqui
riria outra quando obtivesse novos servos. Caso houvesse 
repetição da alienação de uma data, seu proprietário perderia, 
definitivamente, o direito rle receber outra. Como se nota, a 
mineração, ao contrário da agricultura, era submetida a um 
regime minucioso e disciplina rigorosa. A lei que regulava 
as descobertas de ouro e a cobrança dos "quintos", exigidos 
pelo govêmo, chamava-se Regimento dos Superintendentes 
Guarda-mores e Oficiais Deputados para as Minas de Ouro. 

( 4) O gov~rno nunca explorava diretamente as datas que exigia. Logo depois 
de receb~-las, vendia-as em leiHio. 
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A cobrança do quinto do ouro tem uma história longa e 
agitada, assim narrada por Caio Prado Júnior: "Os minera
dores naturalmente sempre procuraram furtar-se a um tão 
granue desfalque da sua produção; e compreende-se como 
devia ser difícil a fiscalização. Viveu-se por isso nas minas em 
luta constante: o fisco reclamando e cobrando seus direitos, os 
mineradores dissimulando o montante da produção . . . Ten
taram-se meios indiretos para a cobrança: assim a capitação 
dos escravos, isto é, um tributo fixo, pago em ouro, que recaía 
sôbre cada trabalhador empregado nas minas. ~ste sistema 
não deu resultado, porque se pagava o tributo mesmo quando 
se tratava apenas de trabalhos preliminares de pesquisa que 
muitas vêzes não produziam o resultado esperado. Depois de 
muitas variações e hesitações, estabeleceu-se afinal um pro
cesso que se tornaria definitivo. Criaram-se Casas de Fundição 
em que todo o ouro extraído era necessàriamente recolhido; 
aí se fundia, e depois de fundido o quinto e reduzido a barras 
marcadas com o sêlo Real (chamava-se isto "quintar o ouro") 
era devolvido ao proprietário. Somente nessas barras quinta
das (de que até hoje se conservam muitos exemplares) podi<~ 
o ouro circular livremente. O manuseio do ouro sob outras 
formas - em pó ou em pepitas, como é encontrado na natu
reza, ou em barras não marcadas - era rigorosa e severamente 
proibido. Quem fôsse encontrado com êle sofria penas severas 
que iam do confisco de todos os bens até o degrêdo perpétuo 
para as colônias portuguêsas da África". 

Lavras e faiscadores. - Uma jazida poderia ser explorada 
através das lavras ou dos faiscadores. As lavras eram estabe
lecimentos com certa organização e dispondo de aparelha
mento especializado. Nelas trabalhavam muitos escravos ne
gros e geralmente sua produção era elevada, correspondendo 
ao período do apogeu da mineração. Os faiscadores não se 
fixavam em um determinado ponto; eram mineradores inde
pendentes, catando ouro nos lugares que lhes pareciam, no 
momento, mais promissores. Às vêzes reunia-se grande número 
de faiscadores em uma imensa área franqueada a todos, po
rém cada um trabalhava para si, individualmente. 

Nem todos os faiscadores eram homens livres. Muitos 
eram escravos a quem seus senhores haviam determinado uma 
cota fixa de produção que, se fôsse ultrapassada por um feliz 
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achado aurífero, dava ao faiscador escravo a oportunidade de 
resgatar, com ouro, sua liberdade. 

Embora sempre tenha havido faiscadores na história da 
mineração das Gerais, seu número aumentou consideràvel
mente quando começou a decadência da grande produção au
rífera das lavras. Quando numa determinada lavra o rendi
mento tornava-se insuficiente, o comum era seu abandono. 
Aparecia então o faiscador, tentando sozinho, na área empo
brecida e abandonada, um resto de fortuna. 

Decadência da mineração. - A decadência da mineração 
do ouro sobreveio principalmente pelas seguintes causas: 

a) Esgotamento das jazidas. O ouro brasileiro é sobre
tudo encontrado nos leitos dos rios e nas suas margens 
(ouro de aluvião). Resultou da lenta desagregação de 
rochas matrizes onde se encontrava o metal que, assim, 
se espalhou em grandes áreas. Ràpidamente esgotaram
se os depósitos mais ricos e a atividade mineradora pas
sou apenas a constituir modesto meio de vida de pau
pérrimos faiscadores. 

b) Deficiência técnica e ignorância. No século XVIII, 
quando a mineração entrou em franca decadência, m 
nossos mineradores se haviam apenas limitado a extrair 
ouro de depósitos superficiais. Não tinham conheci
mentos técnicos para uma prospecção (5) profunda. 
De resto, o baixo nível intelectual não permitia que 
os mineradores, por iniciativa própria, se libertassem 
da rotina antieconômica dos tradicionais processos de 
mineração. 

Os diamantes. - A velha fascinação dos portuguêses pelas 
pedras preciosas receberia em 1729 um grande alento. Desco
bria-se diamante no Tijuco, região das Gerais onde já se mi
nerava ouro. Assim, paralelamente ao ouro, foram explorados 
também os diamantes, dos quais o Brasil foi o primeiro grande 
produtor moderno (6). 

(5) Sondagem para descobrir os filões ou jazidas de uma mina. 

(6) As grandes jazidas da Africa do Sul só foram descobertas nos fins do 
século passado. 

123 



Foi adotado em relação aos diamantes o mesmo sistema de 
tributação usado em relação ao ouro, isto é, um quinto da 
produção. As dificuldades em calcular o quinto, em virtude 
das diferenças entre as pedras que podiam variar em tamanho 
e qualidade, levaram posteriormente a Coroa a organizar sua 
tributação de maneira diversa. Demarcou-se a região onde se 
estava encontrando diamantes, denominada Distrito Diaman
tino, entregando-se a particulares influentes o privilégio de ex
ploração, pelo qual pagariam determinada quantia fixa. 

O marquês de Pombal, em 1771, achou que seria mais pro
veitoso ao govêrno português que a própria Fazenda Real ex
traísse os diamantes. Criou-se então a Real Extração ou In
tendência dos Diamantes, sistema de exploração que vigorou até 
depois de nossa independência. 

A administração da Intendência dos Diamantes era com
pletamente autônoma das autoridades coloniais. O Intendente 
e seus auxiliares guiavam-se por uma legislação especial que 
lhes dava os mais amplos podêres. Ninguém podia entrar, sair 
ou se estabelecer no Distrito Diamantino sem autorização espe
cial do Intendente, que podia, também, confiscar bens ou impor 
sem processo severas penas. 

Desvalorização dos diamantes. - A grande produção de 
diamantes foi a perdição de seu comércio. Embora o govêrno 
português houvesse tentado algumas vêzes impedir a queda do 
preço, restringindo a produção e a venda, para livrar-se de suas 
freqüentes crises financeiras era obrigado a lançar no mer
cado grandes quantidades de pedras, assim aviltadas, fatal
mente, na sua cotação. Da mesma maneira que o ouro, os dia
mantes entraram em um período de acentuada decadência, não 
representando sua exploração papel de destaque desde os fins 
do século XVIII. 

É muito difícil saber-se qual tenha sido a produção de dia
mantes nas Gerais. Da mesma forma que o ouro, os diamantes 
eram contrabandeados e seu grande valor em volume reduzido 
facilitava, sobremodo, os desvios e as sonegações. Julga-se, po
rém, que até 1832, ano em que foi extinta a Real Extração, Mi
nas produziu quase três milhões de quilates, ou seja, 615 quilos. 

Conseqüências da mineração. - O ouro e os diamantes 
povoaram Minas Gerais e a transformaram na província mais 
populosa do país. Muitos agricultores da Bahia e de Pernam-
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buco h~viam abandonado suas plantações e emigrado para 0 
sul a fim de tentar fortuna na mineração. Aventureiros de 
tôdas as partes, atraídos pelo ouro e pelos diamantes, forma
ram um rush em direção às Gerais. 

Em 1730, calculava-se em 40 000 os garimpeiros que tenta
v~m fortuna na região diamantífera, onde um pouco antes, vi
VI~m ~penas umas centenas. É fácil de se compreender que, nos 
p_nme!ros anos do aglomerado humano assim formado, lei e jus
ttç~ fossem apenas duas palavras, prevalecendo 0 direito do 
mais for~e, o. tumulto, a violência e o homicídio. Aos poucos, 
a Coroa Impos relativa ordem, sem a qual a Fazenda Real nada 
P?deria lucrar; e foi dentro dessa relativa ordem que Minas 
VI? cresc7r um~_populaçã~ com o caráter democrático que a 
anstocrática regiao açucareiTa não possuía. 

. A sorte que poderia em pouco tempo enriquecer o foras
teiro, atraído pelas gemas ou pelo ouro, era um fator de nive
lamento social. O sistema de demarcação também contribuía 
para isso e o próprio Regimento dos Superintendentes Guarda
mor~s e Oficiais Deputados para as Minas de Ouro, embora 
teoncamente, cuidava de defender os pobres e miseráveis "em 
parte de sua data, por achar com pinta rica" contra a ganância 
dos poderosos. 

O açúcar exigia capital inicial, terra fértil, escravos e 
utensílios especiais. Fatalmente formava-se na monocultura 
açucareira uma aristocracia agrária. O ouro e os diamantes 
surgiriam, no entanto, nos instrumentos rudimentares das lavras 
e dos faiscadores. Possibilitaram, pois, uma sociedade mais de
mocrática e permeável, se bem que dotada de escala social 
perfeitamente hierarquizada. 
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LEITURA SUPLEMENiAR 

Características gerais 
da colonização portuguêsa do Brasil: 
Formação de uma sociedade agrária, 

escravocrata e híbrida. 

Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade 
brasileira, já foi depois de um século inteiro de contacto dos portugu~ses 
com os trópicos; de demonstrada na índia e na África sua aptidão para a 
vida tropical. Mudado em São Vicente e em Pernambuco, o rumo da colo
nização portugu~sa do fácil, mercantil, para o agrícola; organizada a so
ciedade colonial sôbre base mais sólida e em condições mais estáveis que 
na índia ou nas feitorias africanas, no Brasil é que se realizaria a prova 
definitiva daquela aptidão. A base, a agricultura; as condições, a estabili
dade patriarcal da família, a regularidade do trabalho por meio da escra 
vidão, a união dos portuguêses com a mulher índia, incorporada assim 
à cultura econômica e social do invasor. 

Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, 
escravocrata na técnica da exploração econômica , híbrida de índio - e 
mais tarde de negro - na compos1çao. Sociedade que se desenvolveria 
defendida menos pela consciência de raça, quase nenhuma no portugu~s 
cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivi~mg religioso desdobrado em 
sistema de profilaxia social e polftica. Menos pela ação oficial do que 
pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espl 
rito polftico e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Por
tugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional; 
sendo que entre nós através de grandes famllias proprietárias e autônomas: 
~enhores de engenho com altar e capelão dentro de casa e índios de arco 
e flecha ou negros armados às suas ordens; donos de terras e de escravos 
que dos Senados, de Câmaras, falaram sempre grosso aos representantes del
Rei e pela voz liberal dos filhos padres ou doutôres clamaram contra tôda 
espécie de abusos da Metrópole e da própria Madre Igreja. Bem diversos 
dos crio/los ricos e dos bacharéis letrados da América Espanhola - por 
longo tempo inermes à sombra dominadora das catedrais e dos _palácim 
dos vice-reis, ou constituídos em "cabildos" que em geral só faZiam ser
vir de mangação aos reinóis todo-poderosos. 
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GILBERTO F REYRE (Casa-Gumde & Senzala, Livraria José 
Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1952, págs. 95 / 96). 

UNIDADE VII 

O BRASIL SOB O DOMíNIO ESPANHOL 

- A crise dinástica 

O Cardeal-rei D. Henrique, já muito idoso, pouco gover
nou. Faleceu a 31 de janeiro de 1580. Ainda durante seu 
govêrno, Filipe II_ da Espanha havia procurado equacionar o 
pr?blema sucessóno do trono português em tôrno de seu pró
pno . nome. Usando su bôrno, ameaças militares veladas e en
tendimentos diplom~ticos, Filipe II aguardava, apenas, a morte 
do velho ~a~de~l-re1 p_ara se coroar rei de Portugal. 

Os y~mop~1s candidatos ao trono, além de Filipe II, eram: 
D. Antomo, pnor do Crato; Catarina de Médicis, que se dizia 
d_escendente de Afonso III; e a duquesa de Bragança, D. Cata
nua, neta de D. Manuel. 

O testamento do Cardeal-rei determinava que a respeito 
d~ s~cessão, o~ juízes_ decidiriam qual o pretendente que mais 
dueitos possura. Derxara portanto a questão aberta. O prior 
do Crato resolveu, então, usar de seu prestígio popular e fazer
se proclamar rei de Portugal. Em meio de grande entusiasmo 
do _rovo, marchou sôbre Lisboa; não contava, porém, com 
apoiO da nobreza nem dos magistrados. 

Ao mesmo tempo, Filipe II ordenou a invasão de Por
tugal. A~ operações comandadas pelo duque de Alba, em 
breve danam ao soberano espanhol a coroa portuguêsa. Fi
lipe II não era apenas um neto de D. Manuel: era também 
o invasor vitorioso. 

Prudentemente, Filipe II não tomou posse imediata de 
seus ~ovos ~omínios. Deixou passar algum tempo, convocando 
depors as Cortes para se reunirem em Tomar, a 20 de abril de 
1581, data em que foi aclamado rei de Portugal. Sendo o 
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Brasil uma colônia portuguêsa, passaria agora para o domínio 
espanhol. 

O período de dominação espanhola, que os espanhóis cha-
mam de "união peninsular", durou 60 anos, compreendendo 
os reinados de Filipe li (I de Portugal), · Filipe III e parte 
do de Filipe IV. Foi durante o govêrno dêste último, em 
1640, que Portugal, com uma revolução restauradora, elevou 
ao trono D. João, duque de Bragança, acabando, assim, a do
minação espanhola. 

No Brasil, o domínio espanhol foi uma fase de penetra
ção e conquista. Nos 60 anos de dominação espanhola vão 
ser expulsos os franceses, as bandeiras vão cortar o sertão e a 
expansão do gado vai fixar o homem em terras antes domi
nadas pelos índios. A mudança de coroa não atingira muito 
a colônia. 

Filipe li, inteligentemente, mantivera tôda a máquina 
administrativa de Portugal e das colônias, sem nada mudar. 
Todos os altos cargos ficaram nas mãos de portuguêses; nave
gação e comércio, sob seu contrôle. O rei espanhol agia com 
prudência. 

D. Antônio, prior do Crato, refugiara-se na França junto 
aos inimigos de Filipe IL Com a rainha Catarina de Médicis, 
traça planos para destroná-lo: em troca do auxilio dos fran
ceses, D. Antônio lhes cederia o Brasil. Três navios franceses 
chegam ao Rio de Janeiro a fim de garantir os direitos de D. 
Antônio. Salvador Correia de Sá repele violentamente a pe
quena frota. 

Uma esquadra espanhola destruiu, perto dos Açôres, as 
últimas esperanças de D. Antônio e de seus aliados franceses. 
O Brasil seria mesmo espanhol por algum tempo. 

2 - A conquista do Nordeste: Paraíba e Sergipe 

Conquista da Paraíba. - Na Paraíba, os potiguares alia
dos aos franceses constituíam uma ameaça à florescente colo
nização de Pernambuco. Uma primeira tentativa oficial de 
conquista, chefiada por D. Fernando Silva, ouvidor geral e 
provedor, fracassou. Um rico comerciante português, residente 
em Pernambuco, propusera então que, se lhe fôsse dado o usu
fruto da futura capitania da Paraíba por dez anos, faria a con
quista por sua conta e risco. 
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A proposta de Frutuoso Barbosa foi aceita. Organizou-se 
o plano da conquista. Simão Rodrigues Cardoso iria com 
duzentos homens e muitos índios, por terra, enquanto Frutuoso 
Barbosa atacaria por mar. 

Frutuoso Barbosa in~endiou. cinco_ navios franceses que 
e~controu nas costas paraibanas, Impedmdo assim que os seus 
tnp_ulantes, às v_oltas co~ ~s indígenas, com quem tinham 
mmto b?as relaçoes e comerCI~, regressassem a seu país. Presos 
no contme?te, os franceses, aJudados por seus aliados bugres, 
armaram ciladas e emboscadas terríveis às tropas de Frutuoso 
Barbosa. Numa delas perdeu o próprio filho. Na iminência 
de maior fracasso, voltou desconsolado a Pernambuco. Os fran
ceses continuavam senhores da Paraíba. 

Nessa altura dos acontecimentos havia chegado à Bahia 
uma armada espanhola sob o comando de D. Diogo Valdez. O 
governador-geral d9 Brasil, Manuel Teles Barreto, e o coman
dante espanhol com~inaram então em atender os pedidos de 
P~rnam~mc?, no sentido de uma repressão aos franceses e seus 
ahados mdigenas da Paraíba. Fazendo de Pernambuco base de 
opera_ções, espanhóis e p~>rtuguêses organizaram um pequeno 
exérc_Ito para nova tentativa de conquista. Aos navios de Vai
dez JUntaram-se duas naus portuguêsas, iniciando-se em se
guida, a i?vasão_ por mar e por terra. Vendo-se bloqu~ados, os 
franceses mcendiaram seus navios e internaram-se com os ín
dios no continente a fim de preparar a resistência. 

. Re~nindo as tropas que haviam chegado por terra à 
tnpula~ao de sua armada, Valdez fundou o forte de S. Filipe 
e Santiago (Forte de Cab~~elo) na barra do Paraíba, cujo 
comando entregou a? capltao espanhol Francisco Castrejon. 
Frutuoso Barbosa sena o governador donatário. Assim que a 
armada de va,l~ez levantou ferros, os índios potiguares inicia
ra~ as represahas. C?ntavam agora com o chefe tabajara Pi
raFbe (Braço de _Peixe), somando, potiguares e tabajaras, 
milhares de guerreiros. 

? ouvidor-mor, Martim Leitão, compreendeu que se não 
~cu~Isse à ~araíba, o forte S. Filipe e Santiago e a capitania 
mteira es~anam perdidos. Em Pernambuco, além das fôrças 
d~ que dispunha, apelou para os voluntários que, em grande 
numero, acorreram ao apêlo do ouvidor. Os expedicionários 
bateram, _em dois encontros, os índios de Braço de Peixe e, mais 
do que Isso, conseguiram dividir os indígenas; isto valeu a 
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Pirajibe ser chamado de covarde por seus aliados potiguares. 
Mesmo assim, logo que se retiraram os homens do ouvidor 
Martim Leitão, os do forte sentiram que a guerra iria recome
çar e antes que ela viesse incendiaram a povoação, jogaram ::~ 
artilharia no mar e refugiaram-se na ilha de Itamaracá. 

Perceberam os portuguêses que a única solução para a 
conquista definitiva da Paraíba seria a desarmonia entre os 
próprios indígenas. Procuraram então uma aproximação com 
Braço de Peixe. A 3 de agôsto de 1585 chegava à Paraíba o 
escrivão da câmara de Olinda, João Tavares. No dia 5, dia 
de N. S. das Neves, firmava uma aliança com Braço de Peixe 
e fundava uma cidade a três léguas da barra. Tabajaras 
e portuguêses expulsaram, então, os potiguares que se retiraram 
para o norte. Os franceses, agora sem seus aliados, desapare
ceram por algum tempo das costas nordestinas. A Paraíba 
começaria a produzir açúcar. 

A conquista de Sergipe. - Os jesuítas já haviam iniciado 
a catequese e a colonização de Sergipe e, apesar da oposição 
de D. Manuel Teles Barreto, que com êles se inimizara, obti
nham os primeiros frutos de sua apostólica atuação. Porém 
os franceses, expulsos da Paraíba, agora se vingavam, estabele
cendo-se na costa sergipana onde, com a habilidade de sempre, 
haviam-se tornado aliados e amigos dos índios. 

O governador Manuel Teles Barreto nada pôde fazer. 
Velho e doente, morreu em 1587. O bispo D. Antônio Bar
reiros, o provedor-mor Cristóvão de Barros e o ouvidor-mor 
Martim Leitão formaram a junta governativa que deveria 
dirigir os destinos da Colônia até à chegada de um nôvo go
vernador-geral. O ouvidor estava às voltas com a conquista 
da Paraíba, de maneira que Cristóvão de Barros tomou a 
si a tarefa de organizar a expedição que iria conter os índios 
sergipanos, agora estimulados por seus aliados franceses. 

As armas de fogo não mais atemorizavam os indígenas que, 
instruídos pelos franceses, sabiam até manejá-las. Aterroriza
ram-se contudo com os 60 cavalos que Cristóvão de Barros pôs 
em combate e permitiram uma ampla vitória aos portuguêses. 

Cristóvão de Barros dividiu a terra conquistada entre os 
seus, não esquecendo de reservar para si uma boa parte, onde 
estabeleceria grande fazenda para criação de gado. Fundou a 
cidade de S. Cristóvão na foz do rio Sergipe (1590) e, em segui
da, regressou à Bahia. 
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3 - Ataques inglêses 

Causas. - Os inglêses tinham especial interêsse pelo Pa
cífico, controlado pelos espanhóis e pleno de possibilidades de 
enriquecimento rápido e fácil. Era o oceano da aventura. 
Em 1557, Drake havia realizado a 2.a volta ao redor do mun
do, e as riquezas que obteve animaram várias outras expe
dições. Como a rota do Pacífico através do estreito de Maga
lhães tornava obrigatório aguadas e aprovisionamento na 
costa atlântica da América do Sul, o Brasil, naturalmente, era 
muito visado. Assim, enquanto portuguêses e espanhóis em
preendem a conquista da terra dominada pelos índios, sofrem 
também uma série de ataques. · 

Em 1582, Eduardo Fenton, dirigindo-se ao estreito de Ma
galhães, teve que procurar a costa brasileira. Ao atingir San
tos, onde apenas desejava adquirir mantimentos, foi recebido 
com desconfiança e logo navios da esquadra de Diogo Flores 
Valdez abriram fogo contra êle. Fenton voltou melancolica
mente para a Inglaterra. Não era um pirata. 

Os piratas atacam. - Thomas Cavendish, em 1591, diri
gindo-se para a visada passagem do estreito de Magalhães, ao 
passar nas costas brasileiras à altura de Cabo Frio, não per
deu a oportunidade de praticar autênticos atos de pirataria. 
Três de seus navios surpreenderam Santos quando os habi
tantes estavam na igreja (Natal de 1591 ). A população fu
giu e, quando o próprio Cavendish chegou, alguns dias de
pois, já encontrou o lugar deserto e quase sem víveres. Após o 
saque, os inglêses incendiaram alguns engenhos e a vila de 
S. Vicente, prosseguindo viagem. 

Em março de 1595, o Recife era atacado por J ames Lan
caster. O pôrto foi tomado e a população fugiu, deixando em 
poder dos invasores armazéns cheios de caixas de açúcar, que 
deveriam ser expedidas para a Europa, e de sêdas e vinhos, 
desembarcados para satisfazer os requintes dos novos-ricos de 
Olinda. Havia outra magnífica prêsa para os inglêses: uma 
nau carregada de especiarias, recém-chegada da índia. Era tão 
grande êsse carregamento que Lancaster não o pôde levar nos 
seus navios; fretou três embarcações holandesas para condu
zi-lo e ainda distribuiu, prodigamente, com capitães franceses 
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que também para ali arribaram, parte do rico espólio apreen
dido. 

Lancaster não se interessou por nenhum acôrdo com os 
portuguêses. Passou um mês no ~ecife carregan~o s~us na
vios, enquanto os habitantes de Ohnda ~entavam mu.ttl~e~He 
desalojá-lo, embora, numa última tentativa, tenham mfhgrdo 
algumas perdas ao corsário que, finalmente, partiu par~ a 
Inglaterra com 15 navios abarrotados com os produtos obtidos 
naquela bem sucedida emprêsa. 

4 - A conquista do Rio Grande do Norte e do Ceará 

A conquista do Rio Grande do Norte. - Desalojados das 
costas paraibanas, os franceses começaram a freqüentar as cos
tas do Rio Grande do Norte, preocupando os colonos da Pa
raíba e de Pernambuco e a Colônia em geral. 

Aliavam-se os estrangeiros às tribos locais com facilidade, 
pois identificavam-se com os costumes dos nativos, aprenden
do-lhes a língua e adotando-lhes os hábitos. 

Em 1591, chegara à Bahia o nôvo governador-geral, D. 
Francisco de Sousa, que ordenou então se procedesse à con
quista do Rio Grande do Norte. 

Partiu do Recife uma esquadra comandada por Antônio 
da Costa Valente, enquanto, por terra, marcharam três com
panhias capitaneadas pelos irmãos Jerônimo e Jorge de Al
buquerque, por Antonio Leitão Mirim e Manuel Leitão. Os q~e 
seguiram por mar, em breve alcançavam as costas do Rio 
Grande do Norte, e no dia de Natal do ano de 1597, entravam 
pela barra do Rio Grande (Potengi). No dia s~gu_inte, 
entrincheiravam-se pois começavam os ataques da mdrada, 
apoiada por cinqüenta arcabuzeiros franceses. 

Os que vinham por terra, foram atacados de varíola, que 
pela primeira vez aparecia no N ardeste, e tiveram que retroce
der. Feliciano Coelho reiniciaria a marcha, chegando a tem
po de ajudar Manuel Mascarenhas Homem na c~nstrução do 
forte dos Reis Magos, nome dado, talvez, por ter stdo sua cons
trução iniciada no dia 6 de janeiro. Conta o cronista F~ei Vi
cente do Salvador que o mesmo ficou "muito bem fornectdo de 
gente, artilharia, munições e tudo o mais necessário". Os in
dígenas sofreram então duros revezes. 
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O Rio Grande do Norte era agora a sentinela avançada 
dos portuguêses. Começaram os jesuítas a pacificar os índios. 
O Padre Francisco Pinto conquista a simpatia do tuxaua dos 
potiguares. Potiguaçu (Camarão Grande), e, em breve, outros 
chefes indígenas, lbiratinin (Pau Sêco) e Paraguaçu (Mar 
Grande), entendem-se bem com os portuguêses. A 11 de junho 
de 1599, na Paraiba, índios e brancos firmariam um acôrdo 
solene de paz. 

Após a pacificação, fundou Jerônimo de Albuquerque a 
cidade de Natal. Esta resumia-se numa capelinha e, em 1614, 
teria apenas doze casas. O nome de cidade, dado anterior
mente a S. Sebastião do Rio de Janeiro e agora, a Natal, era 
apenas uma dimensão do otimismo do colonizador. 

A conquista do Ceará. - O nôvo governador-geral do 
Brasil, Diogo Botelho, em 1603, autorizava uma missão im
portante. Pêro Coelho de Sousa, antigo comandante de uma 
nau da Coroa e residente na Paraíba, deveria expulsar fran
ceses, investigar a existência de minas e bem explorar a costa 
até ao Maranhão. Seguiria uma coluna por terra, enquanto 
três naus velejariam pelo litoral. Encontrar-se-iam, conforme 
ficou combinado, na foz do J aguaribe. Os índios dessa região, 
depois de pequenas investidas, acomodaram-se e acabaram co
laborando. 

Rumou-se então ao Maranhão. Na serra da lbiapaba os 
chefes indígenas, Diabo Grande (Juripariguaçu) e Mel Redon
do (Irapuã), estavam mancomunados com os franceses e ofe
receram resistência. Depois de alguns combates, Diabo Grande 
e Mel Redondo juravam a paz com o nosso capitão-mor; os 
dez franceses capturados eram remetidos para Pernambuco, 
onde se encontrava o governador. 

Continuou Pêro Coelho seu avanço em direção ao Mara
nhão, mas seus soldados estavam exaustos, famintos e amea
çavam rebelar-se. O capitão cedeu. Deixou na barra do Ceará 
um arraial fortificado com o pomposo nome de Nova Lisboa e 
voltou à Paraíba, disposto a regressar depois com a família 
e estabelecer-se definitivamente naquelas paragens. 

Quando Pêro Coelho voltou ao Ceará, encontrou um 
acampamento decadente, com soldados esfarrapados e cheios 
de desespêro. Queriam ir para um local mais perto da capi
tania do Rio Grande. Começou então uma verdadeira odisséia. 
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Estabeleceu-se Pêro Coelho no vale do Jaguaribe, porém muitos 
desertaram, preferindo a selva à vida miserável elo acampa
mento. 

Decidiu Pêro Coelho voltar. Com a mulher, cinco filhos 
menores, homens doentes e estropiados, veio sofrendo as dunas 
da costa nordestina até ao forte dos Três Reis Magos no Rio 
Grande do Norte. Aquêle deserto, junto ao mar, pareceu-lhe 
o Saará (1) africano. Daí talvez o nome ~eará, e c~rta_:nente 
o desânimo do govêrno-geral em prosseguu a colomzaçao da
quela região. 

Em 1607, quando Pêro Coelho sofria sua retirada para o 
forte rio-grandense, um navio levava do~ jesuítas para cate
quizar os indígenas. Eram os padres ~rancisco Pinto e ~uís 
Figueira (autor de uma gramática tupi). O pad~e F:ancisco 
Pinto morreu às mãos dos bugres e o padre Lms Figueira, pru
dentemente, voltou a Pernambuco. Morreria futuramente no 
Pará trucidado pelos aruãs. 

Um jovem que havia acompanhado a expedição de Pêro 
Coelho, Martim Soares Moreno, tornou-se, mais tarde, grande 
amigo do chefe indígena J acaúna. Os franceses já traficavam 
nas costas do Norte. Martim Soares Moreno, nu e pintado com 
jenipapo como seus aliados, chegou a tomar uma nau francesa 
no Mucuripe (atual pôrto da capital cearense). O gover~ador
geral Diogo de Menezes compreendeu que era necessáno for
tificá-lo. Mandou a Martim Soares Moreno 10 homens e um 
sacerdote. Ergueu-se o forte. Surgia Fortaleza, presença dos 
portuguêses para impedir o florescente comércio francês na
quelas plagas. 

5 - Os franceses no Maranhão 

A Conquista do Maranhão. - O Maranhão não era des
conhecido dos franceses. Embora operassem geralmente na 
costa, entre Paraíba e Sergipe, ao terminar o século XVI, já 
estavam pensando em se estabelecer definitivamente, fundando 
a França Equinocial, réplica da fracassada França Antártica 
de Villegaignon. 

(I) Era assim que os portuguêses chamavam o Saar~, o grande deserto _no 
norte da Africa. A órigem da palavra Ceard, contudo, é d>scutfvel. Talvez denve 
do nome indígena de um pássaro. 
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Um aventureiro de Touraine, chamado Charles Des Vaux, 
havia naufragado nas costas maranhenses e lá vivera onze anos 
com os índios, aprendendo-lhes a língua e os costumes. Des 
V;t ux seria o Caramuru dos franceses . Os índios, aliás, chama
vam-no de Itajiba (Braço de Ferro), símbolo evidente da li
derança militar que exerceu na tribo que o acolhera. 

Foi o próprio Des Vaux quem tomou a iniciativa de pro
por a Henrique IV da França uma colonização regular no 
Maranhão, despertando o interêsse do monarca francês, ao lhe 
falar da opulência daquelas terras. Henrique IV morreu 
assassinado, mas a idéia persistiu. 

Em 1612, Maria de Médicis, rainha regente da Franç~, 
(pois Luís XIII contava apenas nove anos de idade) patroCI
nava uma expedição que se destinava ao Maranhão e lhe dava 
com absoluta imodéstia, uma bandeira bordada por ela mesma, 
na qual se lia uma frase do verso 368 do livro I da Eneida de 
Virgílio: Tante dux femina facti (uma mulher é guia de tão 
grande emprêsa). 

Comandava a expedição Daniel de la Touche, senhor de 
La Ravardiere, associado a Nico1au Harley e Francisco de Ras
sily, trazendo mais de quinhentos colonos, nobres e quatro 
padres capuchinhos. Entre êstes últimos destacam-se Claude 
d'Abbeville e Yves d'Évreux, cronistas, que registraram muito 
bem os costumes dos nossos tupis. 

Ao aportar entre os rios Itapicuru e Mearim, no promon
tório que domina a baía de S. Marcos, La Touche e de Rassily 
fundaram o forte de S. Luís, cujo nome era uma homenagem 
a Luís XIII. É de crer, assinala Calmon, "que La Ravardiere 
explorasse a costa até a foz do grande rio (Pará) e aprovei
tasse a ocasião para chamar as tribos, por ali esparsas, à fala 
com os franceses, contando-lhes histórias abomináveis dos ou
tros brancos (os perós) e dos índios vingativos que com êles 
andavam. E tudo correria r<~zoàvelmente naquela terra verde 
e úmida, que era como a porta do Brasil Setentrional se não 
aparecessem, vindos de Pernambuco e do Rio Grande, os por
tuguêses". 

Primeira expedição de .Jerônimo de Albuquerque. - O 
nôvo governador-geral do Brasil era Gaspar de Sousa, já no
tável por sua retidão e capacidade administrativa. Fixou-se 
em Pernambuco para melhor dirigir a conquista do Norte. 
Já havia socorrido Martim Soares Moreno, no Ceará. Tratou 
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Caravela portuguêsa 

As caravelas, de origem mourisca, possuíam geralmente três mastros, pôpa 
elevada e estreita e proa larga. Deslocavam de 100 a !50 toneladas. 
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de organizar a jornada do Maranhão, encarregando Jerônimo 
de Albuquerque, filho do famoso Jerônimo de Albuquerque 
que esposou a filha do chefe indígena Arcoverde. . 

Com brancos e índios, munições e mantimentos, partiram 
de Pernambuco, a \. 0 de julho de 1613, quatro embarcações 
para o extremo N arte. Na passagem pelo Ceará, agregou-se 
à expedição, Martim Soares Moreno, que deixou um substituto 
no forte. 

Como base das futuras operações, Jerônimo de Albuquer
que fundou, em Jericoacara (buraco das tartarugas), o forte 
de N. S. do Rosário, enquanto Martim Soares Moreno explo
rava a costa maranhense. A presença de vários navios fran
ceses obrigou Martim Soares a afastar-se demasiadamente da 
costa; sendo arrastado por correntes marítimas, foi arribar 
nas Antilhas de onde resolveu ir a Portugal. 

Preocupado e desconhecendo o que teria acontecido ao seu 
companheiro, Jerônimo de Albuquerque achou aconselhá
vel descer a Pernambuco, a fim de conseguir reforços. Deixou 
no forte apenas 40 homens, que sofreram fome e ataques ini
migos, até que foram socorridos pelo bravo Manuel de Sousa 
d'Eça. 

Guaxenduba e o fim da França Equinocial. - Enquanto 
os franceses recebiam reforços da Europa, Jerônimo de Aibu
querque preparava uma nova jornada ao Maranhão, desta feita 
ajudado por Diogo de Campos. Nesta jornada foi fundado o 
forte de Santa Maria, perto da baía de Guaxenduba, onde se 
concentraram os portuguêses. 

Logo depois apareceu o inimigo. La Ravardiere tinha 
fôrças superiores às de Albuquerque: dispunha de sete navios, 
uns duzentos brancos e mil e quinhentos índios. Optou por um 
desembarque, um tanto arriscado, sob o comando de 
De Dizieu e, antes que tomassem posições definitivas para 
o ataque final ao forte, foram os franceses surpreendidos por 
uma investida de Albuquerque e Diogo de Campos. A sur
prêsa do ataque português pôs em debandada os índios que 
abandonaram seus aliados franceses. 

Perdeu La Ravardiere seu bravo comandante De Dizieu e 
mais 114 franceses, e após a batalha não teve outra alternativa 
senão propor, inteligentemente, uma "acomodação" com os por
tuguêses: os franceses ficariam na ilha e os portuguêses no 
continente, sem se incomodarem mutuamente, enquanto qua· 
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tro emissários iam às côrtes de Madri e Paris a fim de ser esta
belecida a paz definitiva. É evidente que La Ravardiere que
ria ganhar tempo na esperança de, em breve, receber reforços. 

Gaspar de Sousa, ao saber da paz assinada entre franceses 
e portuguêses, desaprovou-a totalmente e, assumindo a responsa
bilidade da continuação da luta, organizou em Pernambuco 
uma frota de nove barcos e seiscentos homens cujo comando 
entregou a Alexandre de Moura. 

Antes de Alexandre de Moura, havia chegado como refôrço 
às tropas de Jerônimo de Albuquerque e Diogo Campos, uma 
armada composta de seis navios comandada por Francisco 
Caldeira Castelo Branco. Castelo Branco desentendeu-se com 
Albuquerque para grande satisfação de La Ravardiere. Ao 
chegar a armada de Alexandre de Moura, a situação era de 
in tranqüilidade. 

Alexandre de Moura conseguiu, no entanto, que os fran
ceses restituíssem o território ocupado, sem disparar um só 
tiro. Receberiam alguma compensação em dinheiro e sairiam 
da terra sem brigas. Embarcavam os franceses, mas La Ravar
diere e Des Vaux ficavam no Brasil. Albuquerque permaneceria 
na terra conquistada, cuidando da expansão daquela nova 
cidade de S. Luís. 

Na Europa, Luís XIII de França casava com uma filha de 
Filipe III da Espanha, aproximando-se assim as duas nações. 
Franceses e portuguêses tinham lutado em vão. O próprio 
La Ravardiere dava aos portuguêses informações preciosas sô· 
bre as terras ao oeste, cuja ocupação seria também um dos 
objetivos da expedição de Alexandre de Moura. 

6 - A conquista do Norte 

Conquista do Pará e do Amazonas. - Franceses, holan
deses e inglêses já exploravam periodicamente as costas do 
Pará. A fim de evitar que nelas se estabelecessem, obrigando 
os portuguêses a difíceis e custosas campanhas, como as que 
haviam encetado no Nordeste ordem. haviam sido dadas a Ale
xandre de Moura no sentido de conquistar também o Pará. 

Enviou Alexandre de Moura o capitão Francisco Caldeira 
Castelo Branco, o mesmo que anteriormente fôra mandado 
como refôrço a Jerônimo de Albuquerque no Ceará, ao extremo 
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Norte. Castelo Branco atingiu a foz do Amazonas onde fun
dou um forte ~ que deu o nome de Presépio e lançou os fun
damentos da cidade de Santa Maria de Belém. 

Um dos mais antigos companheiros de Caldeira Castelo 
Bra~co, Pedro Teixeira, em 1637 penetrou no rio Amazonas 
reah~ando um~ notável e arriscada expedição até às nascentes, 
segumdo depois, por terra, até Quito. 

7 - Os holandeses no Brasil 

. Primeira inv~são holandesa. - Portugal e Holanda, an
tenormente, haviam mantido grande intercâmbio comer
cia_!. Os navios flamengos traziam do Norte da Europa trigo, 
obJetos de metal, fazendas finas e manufaturas em geral para 
os _portos portuguêses. Levavam sal, vinhos, especiarias do 
Onente, açúcar e madeiras vindos do Brasil. 

Quando, em 1580, Portugal passou ao domínio espanhol, 
a Espa?ha te~tou obstar êsse ~tivo comércio com seus inimigos 
dos Paises Baixos. A economia portuguêsa, no entanto, estava 
de tal maneira ligada às exportações e às importações holan
desas que, prudentemente, a coroa espanhola cessou a série de 
restrições impostas ao intercâmbio luso-flamengo. 

Ao termmar, em 1621, a trégua que haviam assinado desde 
1?09, Esp~nha. e Holanda _r~iniciaram a guerra. Para preju
dicar os mteresses comerciais da Espanha na América e na 
África, e muito especialmente para ganhar dinheiro, fundaram 
os holandeses a Companhia . Privilegiada das índias Ocidentais 
(Geoctroyerd Westindische Companie) (2), nos moldes da que 

(2) Pronúnci~ _figurada dos . nomes estrangeiros usados neste capitulo: 
Geoctr~yerd Westmd1sche Compame (R~oktr6ierd Uestindlche Companle); Ja
cob W1llenkens (Idco~ Uélenkens); Pieter Heyn (Pitar Rdin); Johan Van Dorth 
(Iorrll ~an Dorth); _Willem Schouten (Oélem Srrducen); Ernest Kijf (Ernt!st Kéif); 
Bondewmg Hendnkszoon ( Bónden-uing Réndricsson); Hendrick Corneliszoon 
t:oncq ( Rendnc Cornélisson Lo11c); Pieter Adrianszoon (Pitar Adridnsson) Diede
nc~ van \~aerden~urch (Dnlerick van Vardenboers); Bruyn (Brdnn); Commersteyn 
(Comerstézn); Adnan Jansen Pater (Adrill ldnsen Pdter); Thijssen (Téissen); Lau
rens van ~embach (Ldu~ens van Rembár); _Sigismund van Schkoppe (Sirrilmund 
van Skópe), Alexandre P1car (Alessandre P1card); Arcisewsky (Arcisévski); Albert 
Ec~out (~lbert Ecrraut); Franz Post (Frdns Póst); Vrijburg (Fréiboerr); 
W1llem P1so (~Item Piso): Jorge Marcgrave (Jorge Márqueráve); Elias 
Herckmans (Elias Rérkmans); Johan Benning (lorrll Bêning); Hin
derson (lndersso~); Gedeon Morris, (Réideon Mores); H amei (Rdmel); Bullestrate 
(Boulestrate); P1eter Bas (Pitar Bas); Jacob Stachouwer (lac6b Starrauer); Teo
do~o Hoogstraten (Teodoro Rourstrdten); Van de Woorde (Van dt U6rde); Hen
dnck van Haus (Re11(lnc van Ráus); Lichtharclt (Lirtnm-t); Brinck (Brinc)· 
van Loo (Van Lô). ' 
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Canhão holandês da época da ocupação flamenga no Brasil. 

f. 1602 quando se criara a Companhia das índias se rzera, em , . 
Orientais, destinada a operar na Asra. . . . . 

A Companhia das índias Ocide~tars era .~mgrda -por 19 
diretores e recebia dos Estados-gerars (3) . o monop<?ho por 
24 anos da navegação, conquista e .comérc_ro na Aménca e na 

Áf · " A alta burguesia dos Parses Barxos recomendou ao 
nca . d" - d c Conselho dos Dezenove, como era chamada a rreçao a om-

panhia, que invadisse o Brasil. A 21 de dezembro de 16.23, ~ma 
es uadra composta de 23 navios, ~ iate,, 1 600 ~annhe1ros, 
1 foo soldados, 500 canhões e comandada pelo almrrante J ac~b 
Willenkens, saía de Texel, na Holanda, em demanda ao B~asrl. 
Acompanhando Willenkens vinham também o famoso Preter 
Heyn, e Johan van D~rth, que chefiaria o desembarque como 
governador de ocupaçao. d o governador-geral do Brasil era Diogo de Men _onç~ 
Furtado, que substituíra D. Luís de Sousa em 1621. For avr-

( ~) Assembléia do gov~rno holandês formada por deputados de cad~h u':: 
das províncias, pelo stathouder geral (espécie de pre~idente) e pelo conse 

0 

Estado, êste último de função exclusivamente consultiVa. 
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sado com antecedência da invasão e procurou armar-se como 
pôde. Possuía no entanto, apenas 3 000 homens e não contava 
com o apoio do bispo D. Marcos Teixeira que pregava aber
tamente ser desnecessária a arregimentação de tantas tropas 
na cidade. 

Quatro meses depois, a armada holandesa ainda não havia 
aparecido e a defesa foi relaxada. Os capitães e os soldados 
do Recôncavo baiano voltaram às suas atividades de rotina. 
A 8 de maio de 1624, porém, as velas holandesas apontavam 
na Bahia. 

Reconhecendo quão leviano havia sido, D. Marcos Tei
xeira ofereceu a Diogo de Mendonça Furtado todo o seu apoio ; 
apressadamente, preparou-se a defesa da cidade. 

A 9 de maio os holandeses forçavam a barra e começavam 
o bombardeio da cidade. A população, em pânico, fugia para 
os lados de Itapoã, atravessando o rio Vermelho, então em plena 
enchente. Desembarcados no pontal de Santo Antônio, os ho
landeses, sob o comando de Schouten, iniciaram o saque da 
cidade deserta. Haviam entrado cautelosamente temendo al
guma cilada, mas agora, certos da ausência de qualquer resis
tência imediata, entretinham-se com os troféus da vitória. O 
holandês Johan Aldenburg confessaria depois que, naquele 
momento, os soldados "mediam prata e ouro nos chapéus cheios 
e mais de um apostava ~00 ou 400 florins em lance de dados". 

A cidade estava deserta, mas no palácio do govêrno, Diogo 
de Mendonça Furtado, brava e desesperadamente aguardava 
o inimigo de espada em punho. Concebera o plano de lançar 
fogo a uns barris de pólvora quando os holandeses entrassem 
no palácio; o ouvidor Pêro Casqueiro da Rocha impediu-lhe 
a temerária explosão. O governador foi prêso, juntamente 
com seu jovem filho Antônio de Mendonça Furtado, o capitão 
Lourenço de Brito, o sargento-mor Francisco de Almeida Brito 
e o ouvidor Casqueiro da Rocha, sendo levados todos para a 
nau-almiranta. Seguiram como prisioneiros para a Holanda. 

A facilidade com que havia tomado a cidade não indu
ziu o invasor a descuidar-se das fortificações, agora em seu po
der. Ao contrário. Informa Varnhagen que "tratou logo de 
entrincheirar-se, cavando fossos, levantando parapeitos, cons
truindo baterias e plataformas, artilhando-as convenientemen
te" e que "todo o sistema de defesa ganhou muito, amparado 
por uma espécie de lagoa invadeável, que engenhou do lado da 
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terra, represando aí as águas correntes por meio de um dique 
levantado defronte do convento de S. Francisco e defendido 
por uma bateria". 

Ao mesmo tempo, proclamavam os holandeses que respei
tariam as propriedades e que todos os habitantes seriam tra
tados com o máximo de tolerância e respeito. Como a procla
mação tinha vindo depois do saque, quase ninguém lhe deu 
crédito. A maior parte dos portuguêses e brasileiros preferiu, 
na antiga aldeia de Espírito Santo (hoje Abrantes), organizar 
a resistência contra o invasor já instalado na capital. 

Resolveram o bispo D. Marcos Teixeira e alguns desem
bargadores, que com êle haviam fugido, abrir as vias de suces
são, documento lacrado que conteria, segundo o costume da 
época, o nome do sucessor de Diogo de Mendonça Furtado. 
Tomou-se assim conhecimento de que estava designado Matias 
de Albuquerque, capitão-mor de Pernambuco, a quem se 
comunicou imediatamente o fato. 

Enquanto não chegava o nôvo governador, elegeu-se pro
visOriamente o ouvidor-geral Antão de Mesquita de Oliveira. 
Parece que a eleição não agradou muito a D. Marcos Teixeira. 
Poucos dias depois, Antão de Mesquita de Oliveira era substi
tuído pelo próprio bispo. D. Marcos, como chefe do govêrno, 
apesar de muito idoso, desenvolveu a máxima atividade. Or
denou logo um assalto que foi rechassado pelos holandeses. 

Estabeleceu-se o sistema de guerrilhas. O comandante ho
landês Johan van Dorth foi surpreendido por uma emboscada, 
quando regressava da fortaleza de S. Filipe (em Monserrate), 
e no local denominado Água de Meninos, morto e degolado. 
Sucedeu a van Dorth o major Albert Schouten. Pouco depois 
também morria o nôvo chefe flamengo. Seu irmão e suces
sor, Willem Schouten, por viver constantemente embriagado, 
foi substituído pelos soldados amotinados que escolheram para 
chefe Ernest Kijf. 

Em princípios de setembro, chegava Francisco Nunes Ma
rinho com reforços enviados por Matias de Albuquerque, que, 
em Pernambuco, preparava a defesa contra um prov~vel ata
que holandês. 

Francisco Marinho dirigiu as operações apenas por três 
meses. A 3 de dezembro de 1624 assumia o comando de nossas 
tropas um pernambucano natural de Olinda, D. Francisco 
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Mat!as d_e Albuquerque, governador de Pernambuco da h 1 por ocasião 
mvasao. o andesa. Durante alguns anos lutou bravamente 

contra os Invasores. 

de ~oura Rolim, com o título de governador geral voltando 
~atias de Albu9ue:que ao pôsto de governador d~ Pernam

uco. Era o pnmeiro brasileiro a governar 0 Brasil. 

A esquadra luso-espanhola e a recuperação da Bahia 
Chegando ~a Europa a notícia da perda da Bahia, portu uêses 
e espanhóis esqueceram suas antipatias mu' tuas e · g umram-se 
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contra o inimigo comum. Os comerciantes de Lisboa, vendo 
que estavam em JOgo seus pr?prios interêsses econômicos,. co
tizaram-se oferecendo 220 mll cruzados para a reconqmsta. 
Foi enviada, pela Espanha, uma armada composta de 52 navios, 
sendo 29 espanhóis e 23 portuguêses, alguns transportes, ~on
duzindo ao todo 12 563 homens e comandada por D. Frad1que 
de To1edo Osório, marquês de Valdueza. 

A 29 de março de 1625, para grande desencanto dos holan
deses, bloqueava a entrada da barra a esquadra h~s?·espanhola. 
D. Francisco de Moura Rolim, levado à nau cap1tanea, confe
renciou com D. Fradique de Toledo Osório, dando-lhe uma 
visão geral da situação em terra. Ficou acertado que desem?ar
cariam 4 000 homens para refôrço das posições já estabelecidas 
e que, em seguida, se apertaria o cêrco. 

Pressionados por vários lados, os holandeses reduziram seu 
campo de ação, estabelecendo suas baterias no .!er~eiro de 
Jesus, junto a Sé, e ao longo do Pôrto. Ernest KIJf ~ez o_ que 
pôde, inutilmente. Diz Frei Vicent~ do Salv~dor, h ~~.tonador 
que testemunhou o domínio holandes na Bahia, que d_urante 
vinte e três dias não se passou um quarto de hora, de d1~ nem 
de noite, sem se deixar de ouvir estrondo de bombarde10, es
merilhões e mosquetes de parte a parte". 

A 30 de abril, não agüentando mais, Kijf propôs a re~
dição flamenga, aceitando as condições que lhe foram exi
gidas. D. Fradique determinava que os holan_deses enu:egassem 
todo dinheiro, ouro, prata, armas, merca~onas e navws. S~
riam dadas embarcações para que se retirassem, com manti
mentos para três meses e meio. Exigia-se que não exercessem 
nenhuma atividade militar contra a Espanha, antes de c~e
garem à Holanda. Os oficiais podiam levar suas própnas 

espadas. . 
A 1.0 de maio de 1626, as tropas luso-espanholas e brasi-

leiras entravam na cidade. Três semanas mais tarde, chegava, 
comandada por Bondewing Hendrikszoon, uma esquadra. de 
socorro, enviada pela Holanda. Chegara tarde. Nada pode 

fazer. 
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A SEGUNDA INVASÃO HOLANDESA 

Causas da invasão de Pernambuco. - A Holanda não 
desistira de suas intenções na América. Em março de 1627, 
P_ieter Heyn entrava audaciosamente no pôrto da Bahia, apri
swnava 25 navios e, durante quase um mês, ali se conservou 
ameaçadoramente, retirando-se, depois, para o alto-mar. Voltou 
em junho e tomou mais dois navios. 

O saque de Heyn no pôrto da Bahia, compensara a Geoc
troyerd Westindische Companie dos prejuízos com a malograda 
dominação da nossa capital colonial. Heyn consegue ainda, 
nas costas de Cuba, aprisionar os galeões de D. Juan Benevides, 
abarrotados de prata. A Companhia, agora, tinha lucro dos 
seu investimentos e poderia preparar uma nova invasão. Di
zia com razão Barleus: "os mercadores se fizeram guerreiros e 
os guerreiros mercadores". 

Pernambuco era nessa época, segundo o cronista frei Ma
nuel Calado "a mais rica de quantas ultramarinas o reino de 
Portugal tem". 

Julgaram acertadamente os holandeses que a ocupação de 
Pernambuco seria mais fácil e mais rendosa do que a da Bahia. 

O desembarque holandês em Pernambuco. - Transpirou 
em Madri e Lisboa a notícia da nova invasão. Acidental
mente estava na Espanha, o neto do velho Duarte Coelho, Ma
tias de Albuquerque, responsável pela capitania de Pernam
buco. 

Matias de Albuquerque viajou imediatamente para o Bra
sil. Ao passar em Lisboa viu tristemente que a ajuda que lhes 
davam era de 27 soldados e alguma munição. Mesmo assim 
prosseguiu viagem para Pernambuco onde aguardou o invasor, 
tentando, com poucos recursos, organizar a defesa. Ar
regimentou homens, rodeou Recife de uma linha dupla de 
paliçadas e afundou oito barcos no pôrto, obstruindo-se assim 
a entrada e as duas barretas; fortificou com peças de artilha
ria as praias de Olinda e mandou que por tôda a costa se espa
lhassem senti nelas. 

A 9 de fevereiro de 1630, chegava ao Recife um aviso do 
governador de Cabo Verde comunicando que a esquadra ho
landesa partira para Pernambuco. 
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Cinco dias depois, a 14 de fevereiro de 1630, apareciam 
diante de Olinda 70 navios flamengos. O comandante geral 
era Hendrick Corneliszoon Loncq; o almirante, Pieter Adrians
zoon; o comandante das tropas, Diederick van Waerdenburch. 

Enquanto Loncq, na impossibilidade de entrar no pôrto 
do Recife, bombardeava as fortificações, Waerdenburch, di
rigindo-se um pouco mais para o norte, consegue desembarcar 
na praia de Pau Amarelo 3 000 homens. André Dias da França, 
a quem estava confiada aquela parte do litoral, deveria ter ata
cado o invasor por ocasião do desembarque. Não o fazendo, 
os holandeses tomaram posição na praia e nela dormiram 
tranqüilamente. 

Matias de Albuquerque avançando para o norte com suas 
tropas, tentou cortar o avanço holandês em Rio Doce. Não 
teve sucesso, retirando-se então para Olinda. 

O inmigo aproximava-se e em breve assaltaria a cidade. 
Nada conseguiriam seus defensores. Eis como narra oficial
mente a invasão o próprio comandante holandês Waerden
burch: - "Marchando ao longo da praia para a vila, chegamos 
a um pequeno rio chamado Doce, o qual foi necessário passar 
com ágU'a pela cintura. Aí teve lugar o primeiro encontro com 
uns mil e oitocentos homens de pé e a cavalo que se apresen
taram. Mas depois de uma forte refrega, dando em resultado 
vários mortos e feridos, em menor número de nossa parte, 
foram postos em fuga apesar da vanragem que tinham do rio. 
Mais adiante encontrei ainda tropa na praia, mas retirou-se 
logo para o mato, apresentando pequena resistência. Ainda 
por terceira vez se mostraram, mas sem se atrever a nos espe
rar, de modo que, vendo-os tomados de espanto, marchei para 
a vila; e ao chegar, subi com a vanguarda e o corpo de bata
lha ao convento dos jesuítas, cujas portas estavam entrinchei
radas; mas nós as tomamos por escalada e as abrimos. Os 
que aí se defendiam, vendo o valor dos atacantes, e vários 
dos seus como dos nossos, mortos e feridos, procuraram a sal
vação na fuga. Ao mesmo tempo os que estavam nos fortes, 
informados do que ocorria, e vendo chegar a nossa 
retaguarda, dados alguns ~iros de canhão que mataram e fe
riram vários, largaram t'ambém a fugir, abandonando os for
tes, dos quais nos apoderamos. Assim, com a graça de Deus, 
nos assenhoreamos da vila, não tendo perdido, tanto na mar
cha pelo grande calor, como no ataque da vila, senão cin-
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Diederick van Waerdenburch, comandante 
das tropas holandesas que invadinm Per
nambuco. 

qüenta ou sessen_ta sol_dados. Fortifiquei o convento dos jesuítas 
com algumas trmcherras contra qualquer surprêsa e nêle me 
acho alojado". 

. Os mora~ores de Olinda haviam fugido para as matas pró
xrmas. Mauas de Albuquerque, vendo a cidade completa
mente perdida, desceu ao Recife para reforçar os fortes 
P_zcã? e São Jorge e incendiar 24 navios, armazéns e as prin
~rl?ar~ casas, para que eventualmente não caíssem em poder do 
rmmrgo. 

Matias de Alb~querque viu finalmente que era impossí
vel defender o Recrfe. O forte S. Jorge caiu em poder dos 
holandeses. Resolveu, . então, retirar-se com suas "tropas para 
um _lugar elevado~ mars ou menos eqüidistante de Olinda e 
Recrfe, que passana a se chamar "Arraial do Bom Jesus". 

Os holan~es_e~ estabeleceram-se no Recife e o engenheiro 
~ommersteyn mrcrou a construção de novas fortificações. O 
mvasor estava no seu próprio elemento: mar, pântanos, rios 
e areias. O convento dos capuchinhos foi transformado no 
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forte Ernesto; repararam o forte S. Jorge e um que estava 
sendo construído pelos antigos defensores do Recife foi ter
minado ao bom estilo holandês, denominando-se então forte 
de Bruyn. 

Iniciou Matias de Albuquerque o seu sistema de guerri
lhas. Companhias de emboscada saíam do ~aia! do Bo~ 
Jesus para fustigar os novos senhores do Rec1fe. A audáCl~ 
pernambucana não teve lim_ites. Repeti~os a~~ques eram fel
tos ao istmo que ligava Olmda ao Renfe, d1flcultando dêsse 
modo as comunicações entre as tropas inimigas. Até os fortes 
foram atacados. O forte de Bruyn, na madrugada de 16 de 
julho, sofreu uma investida tão violen~a de Luí~ _Barbalh?. e 
seus comandados, que o próprio Waerdenburch d1na em _ofiCio 
dirigido a Holanda: "Acho êste um povo de soldados v1vos e 
impetuosos aos quais nada mais falta que u;ma boa direção; e 
que não são de nenhum modo como corde1ros. . . o posso eu 
afirmar, porque por vêzes o tenho experimentado". 

Um mês depois o inimigo acabava a constr_ução do !orte 
das Cinco Pontas a que deu o nome de Fredenco Hennque. 
Logo os nossos o atacam com oitocentos homens. O forte re
sistiu. 

A esquadra de Oquendo. - Chegara à Europa a notícia 
do bem sucedido desembarque holandês em Pernambuco. Ao 
mesmo tempo, os invasores haviam mandado pedir reforços. 

A Espanha socorreu sua colônia atacada enviando-lhe uma 
esquadra comandada por D. Antônio Oquendo. Dirigiram
se seus 23 navios diretamente à Bahia para lá desembarcarem 
800 homens, pois a invasão de Pernambuco era o anúncio se
guro de uma nova invasão à sede do govêrno. A esqu_adra en
viada pela Holanda já se encontrava no pôrto do Rec1fe e seu 
bravo comandante Adrian Jansen Pater, sabendo da presença de 
Oquendo, imediatamente fêz-se ao mar para lhe dar combate. 

As duas esquadras encontraram-se perto da baía da Trai
ção, a 12 de· setembro de 1631. O combate começou às 8 horas; 
abordagens, naufrágios e mortes sucederam-se até às 16 horas; 
A nau capitânea holandesa incendiou-se, e Pater, tentando es
capar ao fogo, pendurou-se num _cabo a:marrado _à pr?a. _É 
pura lenda, resultado apenas do esulo prenoso e da 1magmaçao 
de alguns cronistas, que Pater vendo-se perdido, tenha-se ati
rado ao mar com a bandeira flamenga, exclamando: "O mar 
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é o único túmulo digno de um almirante batavo!" Não 
agüentando sustentar-se muito tempo no cabo em que estava 
pendurado, caiu no mar e afogou-se. 

Embora os espanhóis considerem essa batalha naval como 
uma vitória, seu resultado foi um tanto ou quanto indeciso. 
Vendo a nau capitânea incendiada e seu chefe desaparecido, 
Thijssen assumiu o comando e tratou de afastar-se, enquanto 
Oquendo, desejando desembarcar os reforços que trouxera, fa
zia o mesmo. 

O socorro trazido por Oquendo desembarcava nas costas 
nordestinas sob as ordens de Giovanni Vincenzo Sanfelice, conde 
de Bagnolo. Com êle vinha também Duarte de Albuquerque, 
donatário de Pernambuco, que nos deixaria, posteriormente, 
uma história detalhada da guerra holandesa desde o desembar
que em Pau Amarelo até o assalto à Bahia por Nassau. 

A traição de Calabar. - Na impossibilidade de cons
truírem um sistema de defesa eficiente em Olinda, os holandeses 
incendiaram a cidade e concentraram-se no Recife. Rompe· 
ram o círculo de ferro em que estavam envolvidos graças ao 
alagoano Domingos Fernandes Calabar que, em abril de 1632, 
passou-se para o exército inimigo. Calabar conhecia profun
damente a região, pois era contrabandista. As razões que o 
levaram a trair seus compatriotas jamais serão conhecidas; 
talvez a ambição ou o desejo de melhor posição social entre 
os estrangeiros; talvez o desânimo e a convicção da vitória 
flamenga ou até mesmo a idéia de que o holandês seria me
lhor colonizador do que o português. Nunca se saberá. Certo 
é que, com a ajuda de Calabar, o panorama da guerra mudou. 
Os holandeses, que anteriormente estavam limitados ao Re
cife, atacaram com sucesso a vila de Igaraçu, a ilha de Itama
racá, a vila de Goiana e o forte de Rio Formoso. A defesa 
do forte de Rio Formoso foi tão dramática que, depois de qua
tro ataques rechaçados, dos seus vinte homens somente o co
mandante Pedro de Albuquerque estava vivo, assim mesmo 
com duas balas no corpo e de espada em punho. 

Novas vitórias holandesas. - Waerdenburch voltou à 
Holanda, passando o comando ao general Laurens van Rem
bach. Os sucessos holandeses continuavam. Foi tomado o 
pôs to de Afogados e até o Arraial do Bom Jesus foi atacado, 
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saindo ferido o próprio Hembach que veio a Ealecer um mês de
pois. O arraial resistira, porém o substituto de Rembach, 
Sigismund van Schkoppe, graças às informações de Calabar, 
tomou o forte dos Três Reis Magos no Rio Grande do Norte 
e dominou a Paraíba. 

No fim de cinco anos de guerra, os holandeses dominavam 
do Rio Grande do Norte ao Recife. Resistiram-lhes ainda o 
Arraial do Bom Jesus e o forte de Nazaré, levantado por Bag
nolo perto do cabo Santo Agostinho, para proteger u~ pe
queno pôrto por onde os pernambucanos agora recebiam e 
enviavam mercadorias. 

Matias de Albuquerque retirou-se para Serinhaém, outro 
pequeno pôrto na costa sul de Pernambuco. Finalmente c~í
ram o Arraial do Bom Jesus e o forte de Nazaré. No Arraial 
seus defensores já haviam devorado até os ratos. No forte ?e 
Nazaré muitos haviam morrido de fome. Pernambuco cedia. 

Retirada para Alagoas. - Com aproximadamente oito 
mil pessoas Matias de Albuquerque empreendeu uma retirada 
para Alagoas. Ao passar em Pôrto Calvo deparou-se com u~ 
refôrço holandês de 200 homens entre os quais estava o própno 
Calabar. Um dos moradores, Sebastião do Souto, dese
jando ajudar aos nossos, fingiu ter-se passado para o inimigo 
e c~nvenceu Alexandre Picard, comandante flamengo, de ata
car as tropas de Matias de Albuquerque que, segundo infor
mava, não contava com mais de duzentos homens. Picard 
caiu nas ciladas armadas por Souto e Matias de Albuquerque, 
e pouco depois os holandeses rendiam-se. Calabar foi ga_rro
teado e esquartejado. Não lhe perdoaram os nossos a traição 
mfrida. 

Após a execução do traidor, prosseguiu Matias de Albu
querque para o sul. O inimigo vinha-lhe no encalço. Arci
sewsky pouco depois entrava em Pôrto Calvo e prestava honras 
fúnebres a Calabar. 

Novas providências espanholas. - Chegava outra esqua
dra. Comandava-a D. Lope de Roces y Córdoba. As fôrças de 
desembarque obedeceriam ao comando de D. Luís de Rojas y 
Borgia. tste deveria ter atacado e desembarcado no Recife, pois 
o inimigo não somente estava desprevenido, mas o grosso de 
suas tropas marchava em direção de Alagoas. Não o fêz. Pre-
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feriu desembarcar no pôrto de J araguá em Alagoas. Trazia 
ordens para que Duarte de Albuquerque assumisse o govêrno 
civil de Pernambuco, devendo seu irmão, Matias de Albu
querque, embarcar para a Europa. 

Matias de Albuquerque ao chegar à Espanha, apresentou
se ao Duque de Olivares, homem incapaz e ignorante. Foi prêso 
sob a acusação de que era responsável pela perda de Pernam
buco. Enquanto isso, D. Luís de Rojas y Borgia enfrentava as 
tropas holandesas em Mata Redonda, a 18 de janeiro de 1636, 
e sofria tremenda derrota que lhe roubou também a vida. 

O Conde de Bagnolo era agora o nôvo comandante da 
gente de Matias de Albuquerque. A Companhia das índias 
Ocidentais resolveu, então, nomear um governador para o 
Brasil holandês: o conde João Maurício de Nassau Siegen. 

O . PERíODO NASSOVIANO 

Maurício de Nassau. - Nassau chegou ao Recife a 27 'de 
janeiro de 1637, como "governador, capi_tão e almirante-gen~
ral das terras conquistadas ou por conqmstar pela Companhia 
das índias Ocidentais no Brasil, assim como de tôdas as fôrças 
de terra e mar que a Companhia aí tiver". Era pràticamente 
um soberano (4). 

Maurício de N assau, informa o historiador alemão 
Wãtjen, ficou encantado com a beleza da paisagem tropical. 
Denominou de Nova Holanda "o mais delicioso trecho da terra 
que seus olhos já haviam contemplado". Percebeu, contudo, 
que o perigo ainda rondava as tropas flamengas. Bagnolo 
havia estabelecido fortes posições em Pôrto Calvo. 

Nassau, Arcisewsky e Sigismund van Schokppe empreende
ram uma grande operação militar contra as tropas de Bag
nolo. Pôrto Calvo caiu a 5 de março de 1637. Recuando sem
pre, Bagnolo acabou por chegar a Sergipe, passando-se de lá 
para a Bahia. Não se acreditou na Bahia que um ataque à 
sede do govêrno fôsse iminente. A 16 de abril, no entanto, 

(4) João Maurício, conde de Nassau-Siegen, nasceu em 1604. Homem de 
grande sensibilidade estética e vocação humanística, destacou-se entretanto como 
militar na Guerra dos Trinta Anos, antes de vir para o Brasil. Faleceu em 1675. 
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Nassau entrava na baía de Todos os Santos com 3 400 soldados, 
mil índios, e desembarcava em Itagibe. 

Novamente os baianos pegaram em armas contra os ho
landeses. A resistência, chefiada pelo governador-geral do 
Brasil, D. Pedro da Silva, foi tão heróica e tão intensa que os 
flamengos tiveram que desistir. Nassau regressava ao Recife 
e Pedro da Silva passava a ser cognominado o Duro. tste 
fracasso de N assau foi a origem dos desentendimentos, que mais 
tarde aumentariam entre êle e os comerciantes da · W.I.C. 

Uma nova esquadra espanhola tentou expulsar os holan
deses. O Conde da Tôrre preparava-se para desembarcar em 
Pau Amarelo (ao norte de Olinda), mas o aparecimento da 

,, esquadra holandesa fê-lo dirigir-se para Ponta de Pedras, onde 
nos dias 12, 13, 14 e 17 de janeiro de 1640, feriram-se sucessi
vos combates navais que acabaram por tornar vitoriosos os 
holandeses, apesar da perda de seu chefe Willem Corneliszoon, 
logo substituído pe~ vice-almirante Jacob Huyghens. Nassau 
entusiasmou-se. Mandaria cunhar uma medalha com a se
guinte legenda: Deus abateu o orgulho do inimigo aos 12, 13, 
14 e 17 de janeiro de 1640. 

A volta do Brasil ao domínio português. - Em 1640, uma 
revolução restauradora separava Portugal da Espanha, colo
cando no trono lusitano o Duque de Bragança com o nome de 
D. João IV. Por essa ocasião governava na Bahia, como pri 
meiro vice-rei do Brasil, D. Jorge de Mascarenhas, marquês de 
Montalvão, que, ao receber a notícia da separação das duas na
ções ibéricas, comunicou-a a N assau. O príncipe holandês 
exultou. Não teria mais contra si esquadras e tropas espa
nholas. 

Nassau e D. Jorge Mascarenhas trocaram córtesias, fir
maram acôrdos, procurando iludirem-se mutuamente. Esta
beleceu-se também em Pernambuco a paz entre portuguêses 
e flamengos. Até o próprio Paulo da Cunha Souto Maior 
que continuara atacando as tropas flamengas np sul da capi· 
tania, acabou indo jantar no Palácio das Tôtres com Mau
rício de Nassau. Frei Manuel Calado no seu livro "O Valeroso 
Lucideno" nos dá esta pitoresca descrição do encontro dos dois 
ex-inimigos: "e como a mesa já estava posta, e nela as viandas, 
não houve mais que as primeiras cortesias de como estais, e 
como vindes, muito folgo de vos ver, e eu a vós muito mais. 
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João Maurício, Príncipe de Nassa u-Siegen, governador do Brasil h olandês. 
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E Jogo se assentaram a comer com muitas práticas entressa
chadas com saborosos brindes; e no meio do comer disse o 
Conde de Nassau ao Capitão Paulo, por modo de riso, pas
satempo e graça: É possível, senhor capitão, que se atreveu 
vossa mercê a prometer dois mil cruzados de prêmio a quem 
lhe desse minha cabeça ou me matasse? Ao que o capitão 
Paulo respondeu: - Vossa Excelência se espanta de prometer 
eu dois mil cruzados a quem o matasse; e vejo que não se 
espanta de si mesmo em haver prometido quinhentos florins 

. a quem me matasse a mim ... O Príncipe João Maurício re-
cebeu a resposta com alegre semblante, e por modo de entre
tenimento, fêz a Paulo da Cunha um brinde à saúde de Sua 
Majestade el-rei D. João". 

Haveria paz por algum tempo. 

O govêrno e a obra de Nassau. - Enquanto não chegava 
ao Brasil a comunicação oficial da trégua assinada entre 
Portugal e Holanda, aproveitando-se da tranqüilidade reinante 
em Pernambuco, Nassau enviou à África uma expedição co
mandada por Jol, que conseguiu apoderar-se de Angola e da 
ilha de S. Tomé. Anexou também aos seus domínios Sergipe e o 
Maranhão. Estas expedições, segundo alguns historiadores, 
fêz surgir na Companhia das índias Ocidentais a desconfiança 
de que Nassau queria criar um império para si próprio. 

Com o intuito de restaurar a economia açucareira de Per
nambuco, arrasada durante a invasão, Nassau mandou vender 
para pagamento a prazo, os engenhos abandonados pelos seus 
donos, refugiados na Bahia. Ao mesmo tempo os mercadores 
holandeses emprestavam capitais para que os novos senhores 
de engenho refizessem os canaviais e moessem suas canas. . 

Recife era agora um pedaço da Hohm.da e sua orgamza
ção não mais seria portuguêsa. Criara-se o Conselho de Esca
binos - talvez a primeira assembléia legislativa da história 
sul-americana - cujo presidente era o escolteto (Schouten), 
representando a Companhia das índias Ocidentais e investido 
de podêres muito amplos. . . 

A política religiosa de Nassau em relação aos católicos foi 
tolerante. Os jesuítas acharam-no "não ser mal afeto aos por· 
tuguêses e à fé romana". 

Nassau foi um magnífico administrador. Construiu duas 
grandes pontes, drenou os alagados por meio de canais e pavi
mentou grande parte da nova cidade, que substituiu o velho 
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burgo de Olinda como capital. Na confluência dos rios Ca. 
pibaribe e Beberibe (5), com a frente para o nascente, avistan
do-se ao longe Olinda, construiu o seu próprio palácio, o 
Vrijburg (Retiro), ao qual os da terra chamaria de Palácio 
das Tôrres; ao lado plantou um belíssimo pomar, entremeado 
de jardins, onde mais tarde instalaria também um pequeno 
zoológico. Construiu também um outro, o da Boa Vista, na 
margem direita do Capibaribe, onde atualmente se ergue o con
vento do Carmo que, segundo Pereira da Costa, é parte do 
palácio nassoviano aproveitado e modificado pelos carmelitas . 

Nassau era um autêntico espírito da Renascença. Com êle 
trouxe os artistas que fixaram em telas o encanto da flora tro
pical e os costumes de seus habitantes: Franz Post e Albert 
Eckout. 

Em 1638, chegariam o médico do Conde, Willem Piso e o 
jovem naturalista Jorge Marcgrave. Piso estudou as doenças 
mais comuns nos trópicos, coligindo informações sôbre nossas 
flora e fauna em seu livro De Medicina Brasiliensi. 

Marcgrave deixou-nos uma magnífica Historia Naturalis 
Brasiliae, oferecida a Maurício de Nassau, e que segundo dedi
catória do próprio autor, é "a obra que durante suas excur
sões pelo Brasil compôs com grande esfôrço, descreveu detalha
damente, com figuras por êle próprio desenhadas ao vivo, os 
nomes usados pelos indígenas ou por êles impostas consoante 
as conveniências, o estudo das propriedades, na medida do pos
sível, tudo resumindo nesta história, para uso dos estudiosos e 
admiradores da ciência natural". Devemos também a Marc
grave o mapa mais completo de seu tempo, assinalando com no
tável precisão os acidentes da costa entre o Rio Grande do 
Norte e Sergipe (6). 

Um conselheiro político de Nassau, Elias Herckmans, que 
governou a Paraíba e comandou uma fracassada expedição ho
landesa ao Chile, foi poeta. Seu poema épico cantando os gran
des feitos marítimos holandeses é um dos clássicos da literatura 
fl~menga. Outro conselheiro político de Nassau, Johan Ben
nmg era professor de Ética e depois de Física na Universidade 
de Leide. 

(5) Atualmente Praça da República, onde se situam importantes edifícios da 
capital pernambucana. 

(6) Você pode ver êste mapa consultando o magnífico livro de L. da Câ
mara Cascudo, Geografia do Brasil Holandês, no qual o mesmo foi reproduzido em 
tamanho natura}. 
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O fim do período nassoviano. -.Com. a sua política lib~ral 
e sua fidalguia Nassau obteve a simpaua. do povo venod?; 
porém a política estreita, intolerante e á~Ida da Companhia 
das índias Ocidentais preparou a Insurreição Pernambucana. 
Nassau divergira várias vêzes da Companhia. Esta chegou até 
a diminuir-lhe os vencimentos e as regalias. 

Em 1644, Nassau pedia demissão pela segunda vez. Segu~
ria a cavalo até a Paraíba, acompanhado de numerosa comi
tiva, e de lá para a Holanda. É provável que os holandes~s n.ão 
houvessem perdido seus domínios se a Comp.anhia das. In dias 
Ocidentais tivesse conservado Nassau. É duvidoso se dtsso re
sultaria algum bem para o Brasil. De maneira geral, como 
assinalou o historiador José Gonçalves de. Melo N.eto, ·~os 
holandeses não se tinham apoderado do Brasil com a mtençao 
de o colonizar, isto é, de para aqui se transferir com famílias 
e estabelecer um renôvo da pátria: movia-os, sobretudo, o 
interêsse mercantil. Haviam-nos atraído os grandes lucros do 
açucar, fabricados nos engenhos que os portuguêses tinham 
fundado nas terras tropicais". 

A revolta maranhense. - Foram os maranhenses os 
precursores da expulsão dos holandeses. ~o Maranhão o ju~o 
flamengo havia sido muito duro e além dtsso era recente: nao 
criara raízes. 

O chefe geral da revolta foi Antônio Muniz Barreiros, 
um dos senhores de engenho da terra. Na noite de 30 de se
tembro de 1642, as guarnições mantidas pelos invasores nos 
engenhos foram atacadas de surprêsa. Enquanto os mara
nhenses · recebiam ajuda do Pará, por sua vez chegava opor
tuno socorro aos holandeses: sete navios, sob o comando do 
tenente-coronel Hinderson, que acabara de tomar Loanda, na 
Africa. 

Antônio Muniz Barreiros morreu em combate. Foi subs
tituído por Antônio Teixeira de Melo e .a luta prossegui~. 
Hinderson pediu novos reforços a Maurícto de_ Nassau, po1s 
sentiu que em breve teria que ceder. Nassau nao o atendeu; 
estava profundamente desgostoso com a Companhia das índias 
Ocidentais e preparava-se para voltar à Holanda. 

Hinderson acabou desistindo. Destruiu sua própria ar· 
tilharia e, em fevereiro de 1644, retirava-se para o Ceará de 
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onde se passou para o Rio Grande do Norte. No Ceará dei
xaria Gedeon Morris com alguns soldados. Os índios encarre
garam-se de exterminá-los. 

Causas da Insurreição Pernambucana. - Quando as no
tícias da retirada dos holandeses do Maranhão chegaram ao 
Recife, Nassau estava de partida para a Holanda. Iria subs
tituí-lo uma junta composta por Henrique Hamel, van Bulles
trate e Pie ter Bas. Deixara-lhes N assau uma espécie de "testa
mento político" com recomendações sôbre a melhor maneira 
de se governar aquela terra à qual estava afeiçoado. Na Ho
landa daria também à famigerada Companhia das índias Oci
dentais um relatório completo da situação dos domínios holan
deses no Brasil. 

Em seu relatório à Companhia das índias Ocidentais 
registrava inicialmente Nassau que as finanças dos senhores de 
engenho não iam muito bem; estavam atrasados nos pagamen
tos, por causa do grande luxo em que viviam. Pareceu-lhe que 
os moradores de Pernambuco tudo compravam com os créditos 
fornecidos pela Companhia sem nenhuma intenção de pagá-los, 
esperando que em breve uma esquadra espanhola desalojasse 
o invasor flamengo. Registrou também grande morticínio nos 
escravos, provocado pela varíola, assim como sêcas e os juros 
que cobravam sôbre as dívidas os negociantes particulares. É 
certo que, em Pernambuco, quase todos os senhores de en
genho deviam. Daí ter afirmado o Padre Vieira no parecer 
que enviou áo rei de Portugal, denominado pelos seus con
temporâneos de Papel Forte, que o principal motivo da revolta 
contra os holandeses foi o fato de haverem "os portuguêses 
tomado muito dinheiro aos holandeses e não puderam ou não 
lho quiseram pagar". 

D. João IV havia reconhecido oficialmente a posse flamen. 
gado Nordeste. Em carta datada de 4 de setembro de 1645 cen
surava João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Filipe Camarão 
chamando-os de "maus vassalos", ameaçando-os de "castigo do 
maior rigor" se continuassem no seu "criminoso intento" de 
guerrear os holandeses. O próprio governador-geral do Brasil, 
Antônio Teles, não escapou das recriminações da carta. El
rei lembrava-lhe "manter boa correspondênc;ia e amizade com 
os holandeses bons vizinhos de Pernambuco". Secretamente, 
contudo, estimulava a insurreição. 
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André Vida! de Negreiros e João Fernandes Vieira, duas expressivas figuras da 
Insurreição Pernambucana. André Vida! de Negreiros foi posteriormente nomeado 
governador do Maranhão em reconhecimento de seus serviços à Coroa. João 

Fernandes Vieira era um dos portuguêses de maior prestígio na região. 

A Insurreição.- A Insurreição ecl9diu em junho de 1645. 
A alma da revolta foi o bravo paraibano André Vidal 
de Negreiros. De comum acôrdo com o govern.ador Antônio 
Teles da Silva, partira da Bahia para Pernambuco a pretexto 
de visitar seu velho pai enfêrmo, porém, na verdade, para en
tender-se com os moradores da região a respeito da grande 
conspiração. Ligou-se imediatamente a João Fernandes Vieira, 
um dos senhores de engenho mais ricos de Pernambuco. Vieira 
era madeirense e aumentara sua fortuna associando-se a um tal 
de Jacob Stachouwer, abastado comerciante JUdeu e conselheiro 
da Companhia das índias Ocidenais. 

O plano inicial da revolta era simples. Dir-se-ia pu.bli
camente que Henrique Dias e seus comandados negros se ha
viam rebelado por conta própria contra os holandeses e, certa
mente, tropas nativas seriam enviadas para combatê-lo. Apenas 
engrossariam as fôrças da Insurreição. . . Ao mesmo tempo se
riam convidados os chefes holandeses para uma festa de São 
João, na Várzea, e lá mesmo seriam aprisionados. 
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Uma carta anomma, a 30 de maio, denunciou aos holan
deses a conspiração. No dia 12 de junho patrulhas holandesas 
tentaram prender no Recife os chefes denunciados. Nesta al
tura dos acontecimentos Fernandes Vieira já se encontrava em 
franca rebelião. Em Camaragibe concentravam-se os da terra. 
Ao mesmo tempo, Ipojuca e Goiana revoltavam-se. 

O ~upremo Conselho da Companhia das índias Ocidentais 
no Reofe mandou em comissão à Bahia Teodoro Hoorrstraten 

b 
e Van de Woorde, para pedirem explicações ao governador 
Teles da Silva daquela violação aos acôrdos anteriormente 
feitos. Antônio Teles propôs intervir com tropas mediadoras 
no conflit? _holandês-pernambucano. Seriam mais tropas para 
a Insurreiçao ... 

A 3 de agôsto de 1645 dava-se o primeiro grande combate. 
Os nossos estavam concentrados nas escarpas do monte das 
Tab~cas,_ às margens do rio Tapucará, perto da atual cidade 
de VItóna de Santo Antão. Os holandeses atacaram sob o co
n;tando do coron~l Hendrick van Haus. Envolvido por diversas 
criadas, Haus ~OI- derrotad?, mas. conseguiu escapar aproveitan
do-se da escundao da noite, deixando porém muitos mortos. 

As tro~as. "conciliadoras", que seriam enviadas pelo gover
nador AntoniO Teles, constavam de I 800 homens chefiados 
pelos mestres-de-campo Martins Soares Moreno e André Vida! 
de Negreiros. Foram remetidas para Recife numa pequena 
esquadra comandada por Jerônimo Serrão de Paiva que rece
beria a cobert~ua de u~a grande. esquadra, comandada por 
Salvador Correia de Sá, vmda do Rio de Janeiro e destinada a 
Lisboa. Salvador Correia de Sá embora houvesse combinado 
com Antônio Teles que não somente daria cobertura aos na
vios de Jerônimo Serrão de Paiva mas também atacaria o Re
cife, zarpou tranqüilamente para a Europa, deixando assim a 
peque_na armada de J_erônimo Serrão de Paiva entregue a sua 
própna sorte. DepOis de desembarcar as tropas de Martim 
Soares Moreno e André Vida! de Negreiros na enseada de Ta
mandaré (na costa sul de Pernambuco), foi surpreendido pelo 
almirante holandês Lichthardt e derrotado. 

Em terra, porém, prosseguiam as vitórias luso-brasileiras e 
preparava-se o cêrco da cidade do Recife. A situação dos ho
landeses tornou-se cada vez mais difícil. As rações dos sol
d~~os f?~am reduzidas pelos seus comandantes; pressentiam 
senas dificuldades no futuro. Para compensar a diminuição 
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das rações o Conselho da Companhia das lndias Ocidentais 
resolveu cunhar moedas obsidionais (7) de 3, 6 e 12 florins e 
que seriam dadas em páo-amento aos soldados; visavam estas 
moedas proporcionar aos oldados meios próprios para aquisi
ção de mantimentos. 

Com o intuito de dificultar um ataque de surprêsa ao Re
cife e a posse dos novos prédios construídos na Boa Vista, onde 
certamente os atacantes ficariam protegidos, os holandeses ar
rasaram quase tôdas as construções que haviam dado ao Recife 
o aspecto singular de cidade flamenga. Com essas demolições os 
fortes das Cinco Pontas e Ernesto teriam possibilidades de usar 
com precisão a artilharia contra as posições que viessem a ser 
ocupadas pelos luso-brasileiros. 

A 1.0 de agôsto recebiam os holandeses o tão esperado re
fôrço pedido à Holanda: mais 2 000 homens, comandados por 
Van Schkoppe, navios e mantimentos. Fortalecidos, empre
enderam então os holandeses a conquista da ilha de Itaparica, 
defronte da baía de Todos os Santos. A tomada de Itaparica 
foi uma cruel e inteligente operação militar; havia custado 
pouco e permitido aos holandeses dominarem a entrada do 
principal pôrto da Bahia, dificultando assim a vida da Capital 
e suas relações com Pernambuco. 

D. João IV, coro o claro objetivo de obstar o envio de novos 
recursos militares da Holanda, propunha entendimentos diplo
máticos protelatórios, um dos quais consistia na compra do Bra
sil holandês, isto é, Portugal pagaria 3 milhões de cruzados à 
Holanda a título de indenização; ao mesmo tempo, como uma 
satisfação à Holanda, demitia o governador Antônio Teles da 
Silva, já tão implicado com os "independentes", como eram co
nhecidos os insurretos contra o domínio flamengo. O nôvo 
governador seria Antônio Teles de Menezes, conde de Vila 
Pouca de Aguiar, e para continuar a guerra, que até então dis
farçadamente estimulara, o soberano português nomeava Mes
tre-de-Campo, General do Estado do Brasil, a Francisco Barreto 
de Menezes. 

Os holandeses aprisionaram nas costas paraibanas o navio 
em que vinha Barreto de Menezes e conduziram-no prêso ao 
Recife. Nove meses depois Barreto de Menezes fugia graças ao 

(7) Moeda obsidional, moeda fabricada numa cidade sitiada para suprir a 
falta de numerário. 
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auxílio do filho de seu carcereiro e comunicava-se imediatamen
te com Fernandes Vieira. Dois dias depois teria lugar a Pri
meira Batalha dos Guararapes. 

A Primeira Batalha dos Guararapes. -Enquanto na Euro
pa D. _Joã_o IV continuava agindo diplomàticamente, propondo 
mdemzaçoes, casamentos, já pensando até em abandonar de
finitivamente aos holandeses as terras do Ceará até o rio Real 
(Bahia), em Pernambuco o comando fl amengo resolvera varrer 

a_ ferro e a fogo a faixa entre o Recife e o cabo de Santo Agos
tmho, onde as tropas luso-brasileiras, cautelosamente, estavam 
tomando novas posições. Um exército holandês de 6 000 ho
m~~s, entr~ os quai_s 300 t~puias, deslocou-se do Recife. A ope
raçao era VIstosa e ImpressiOnante: levavam 61 bandeiras e ar
tilharia. 

Barreto de Menezes assumira, de comum acôrdo com Fer
nandes Vieira, o comando geral das nossas trop~s. Resolveram 
ambos esperar o ini~igo nos montes Guararapes, separados do 
mar por uma faixa pantanosa. Cometeram os holan
deses um grave êrro: não fizeram um completo reconhecimento 
do terreno que tinham pela frente. No dia 19 de abril de 1648, 
ent:e 9 e 10 horas, repentinamente, as tropas de Vida! de Ne
greiros, Henrique Dias e Filipe Camarão caíram sôbre os fla
mengos fazendo-os recuar. 

Desordenadamente, os holandeses refugiaram-se numa ele
vação próxima. De lá repeliram os pretos de Henrique Dias. 
Barreto de Menezes e Vida! de Negreiros fizeram com nova in
vestida o inimigo recuar para o cimo da elevação. Confronta
r~m-se, então, o exército flamengo e os luso-brasileiros. Pode
nam arcabuzar-se mutuamente, porém, já era noite. Na ma
n~ã seguinte, 20_ d; abril, vi~am ~s nossos que Schkoppe, apro
veitando a escundao, se havia retrrado para o Recife deixando 
100 mortos. 

Segunda Batalha dos Guararapes. - Dez meses após o de
sas~re militar flamengo nos montes Guararapes, o coronel 
Bnnck tentava isolar o Arraial Nôvo da Várzea e abrir uma via 
de penetração para o interior. A 17 de fevereiro de 1649, dirige
se para o sul e ocupa os montes Guararapes. Do Arraial Nôvo 
partiram dois mil homens para enfrentar os holandeses. 
Nossas tropas chegaram aos Guararapes ao entardecer e já en
contraram as fôrças holandesas muito bem situadas e prote-
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Mestre-de-campo-general Francisco Barreto ( 1616-
1688) comandante das fôrças luso-brasileiras ven

cedoras das duas batalhas dos Guararapes. 

gidas nos montes. Barreto de Menezes prudentemente fingiu 
tomar logo posição diante do inimigo; durante a noite, porém, 
contornou as elevações e na manhã de 18 de fevereiro apare
ceu acampado ao sul das posições flamengas. 

Brinck esperou um ataque geral dos nossos até às 15 horas. 
Cansado de esperar ao sol, resolveu então retirar-se para o 
Recife a fim de aguardar novas ordens. Em vez de descer das 
elevações onde se encontrava aproveitando-se da escuridão da 
noite, o fêz em pleno dia. Neste momento atacaram os co
mandados de Barreto de Menezes. O inimigo foi destroçado. 
Pereceram em combate o próprio Brinck, 173 oficiais e 850 
soldados. 

Se a primeira vitória dos Guararapes convencera os esta
distas portuguêses de que não era prudente ceder ou vender 
Pernambuco, a segunda convenceu os comerciantes holandeses 
de que só com muitos sacrifícios nêle conseguiriam permanecer. 
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A Companhia. Geral de Comércio. - A alta burguesia de 
Portugal imitou seus inimigos. Fundou-se em Lisboa uma 
Companhia Geral de Comércio, que a exemplo da Companhia 
das índias Ocidentais holandesa, cuidaria dos assuntos colo
niais. E para isso recebia logo o monopólio do bacalhau, da 
farinha de trigo, do azeite e do vinho. 

Enviaram os capitalistas de Lisboa uma esquadra da 
Companhia Geral de Comércio, comandada por Pedro Jaques 
de Magalhães com ordens expressas de tomar o Recife. Desem
barcou em Olinda, entendendo-se com Barreto de Menezes, 
João Fernandes Vieira e André de Negreiros. Combinou-se 
a investida final. A frota de Pedro Jaques bloquearia o pôrto, 
enquanto as fôrças de terra tentariam os fortes da cidade. 
Caíram o forte do Rêgo, o Altenar e finalmente o de Cinco 
Pontas. Comandava-o Van Loo, que, na tarde de 23 de janeiro 
de 1654, rendeu-se na campina diante do forte, então chamada 
Campina do Taborda (nome de um pescador ali residente). 

Três dias depois assinava-se o documento da capitulação 
holandesa. Em 27 artigos, entre outras determinações, estipu· 
lava-se que as propriedades particulares seriam respeitadas; re
ceberiam os flamengos navios para conduzi-los à Holanda; se
riam bem acolhidos aquêles que desejassem permanecer no 
Brasil, sob domínio português. 

Retiraram-se os holandeses. 
uma nova colônia; o português 

O espírito nativista forjara 
colono era agora brasileiro. 

Reconhecimento diplomático da expulsão dos holandeses. 
Os altos comerciantes da Companhia Privilegiada das ín

dias Ocidentais não perd.oaram ao bravo Schkoppe ter 
perdido a rica colônia; processaram-no e prenderam-no. Não 
considerando o caso de Pernambuco como terminado, exigiram 
diretamente em Portugal, sob ameaças de uma esquadra su
bindo o Tejo, que Pernambuco, Angola e São Tomé fôssem 
devolvidos juntamente com pesada indenização pelos danos 
causados ... 

Conseguiram finalmente 4.000.000 de cruzados, restituição 
de sua artilharia e favores no comércio do açúcar. Não perdoou, 
entretanto, o povo holandês a ganância dos altos comerciantes 
da Companhia das índias Ocidentais que, para ganhar mais 
dinheiro, haviam desamparado militarmente suas terras no 
Brasil. 
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EXERCíCIO DE ANALISE HISTóRICA 

Colonização portuguesa ou holandesa? É mais ou menos comum se 
ouvir dizer que a colonização espanhola foi superior à colonização por
tuguêsa ou que muito mais progresso teria o Brasil, se houvessem aqui 
permanecidos os holandese!. No entanto o Brasil é maior e nada deixa 
a desejar comparado a qualquer nação hispano-americana; as colônias es
panholas fragmentaram-se em muitas repúblicas e nenhuma delas pode 
ser comparada, industrial ou comercialmente, ao BrasiL É necessário 
também que não se confunda o govêrno de Maurício de Nassau, homem 
inteligente e esclarecido, com a colonização tentada pela Companhia das 
índias Ocidentais. 

Os holandeses tiveram outras colônias mais ou menos contemporâneas 
da ocupação flamenga do BrasiL Nenhuma del.aa, porém, pode ser com
parada ao Brasil e algumas sofrem ainda o jugo colonialista. 

Voei! deverá levar em conta, também, dois fatos básicos: 1) A área 
colonial holandesa sempre foi muito pequena, comparativamente à por
tuguêsa. Atualmente está reduzida à Surinam (Guiana Holandesa) e às 
Antilhas Holandesas (Ilhas Barlavento e Sota-Vento); 2) Nosso grande pro
gresso só começa realmente quando novos contingentes brancos, (alemães, 
italianos e eslavos) chegam ao BrasiL 

Desenvolvendo as idéias e informações sugeridas neste exercício, faça 
um trabalho (por escrito) consultando, para isso, a bibliografia abaixo 
indicada: 

J- A. GoNSALVES DE MELo: Tempo dos flamengos. Influência da ocupa
ção holandesa na vida e na cultura do Norte do Brasil. Livraria José 
Olympio, Rio, 1947. 

HERMANN WATJEN: O Dominio Colonial Hollandez no Brasil (Um capí
tulo da história colonial do século XVII). Tradução de Pedro Celso 
Uchoa Cavalcanti, Edição Especial da Companhia Editora Nacional, 
1938. 

C. R. BoXER: Os holandeses no Brasil (1624-1654). Tradução de O. M. 
de Oliveira Pinto, Companhia Editora Nacional, S. Paulo, 196l. 

GILBERTO FREYRE: Casa-Grande O< Senzala (Formação da Família Brasileira 
sob o Regime de Economia Patriarcal), 2 vols., Livraria José Olym
pio Editora, Rio de Janeiro, 1952. 

MANUEL DIÉGUES JUNIOR: Regiões Culturais do Brasil, Instituto Nacional 
de Estudos Pedll.gógicos, Rio de Janeiro, 1960. 
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UNIDADE Vlll 

EXPANSÃO RELIGIOSA 

1 - Atuação dos missionários 

Fundação da Companhia de Jesus. - A Companhia de 
Jesus ou Ordem dos Jesuítas foi fundada por Inácio de Loyola, 
um oficial espanhol que havia sido gravemente ferido no cêrco 
de Pamplona. Durante sua prolongada convalescença, influ
enciado pela leitura do livro Flor dos Santos, transformo~-se 
do fidalgo típico que era em um batalhador da causa catóhca, 
num dos momentos mais críticos da Igreja, isto é, durante a 
expansão luterana. 

Ao recuperar a saúde foi para Manresa, a caminho de 
Barcelona, onde se internou em uma gruta para a oração e o 
ascetismo. Compôs então os seus primeiros ensinamentos, 
onde são prescritas as atitudes do espírito e do corpo, neces
sárias à santidade: os Exercícios Espirituais. Desejando ins
truir-se, estêve algum tempo na Universidade de Salamanca 
e depois em Paris. Nesta cidade conseguiu reunir sete com
panheiros, com os quais, no altar de Nossa Senhora de Mont
martre fêz votos de castidade e pobreza. Dirigiu-se depois o 
pequeno grupo para Roma, onde Paulo III aceitou, pruden
temente, a colaboração daquela companhia de espírito cristão, 
que se denominara Sociedade de Jesus. 

Inácio de Loyola concebera uma constituição que limi
tava seu próprio poder e dava certa autonomia a seus subor
dinados diretos. Contudo, a obediência era uma das bases da 
estrutura da ordem inaciana. Na direção havia um "geral", 
assessorado por um conselho de assistentes indicados pelos 
"provinciais", ou dirigentes das províncias, divisões territoriais 
da ordem. 

165 



Como antigo soldado, Loyola deu à sua companhia uma 
organização pautada em moldes militares. Com as armas do 
ensino, da prédica e da catequese, os jesuítas cristianizaram 
a América espanhola, penetraram na China, no Japão e na 
índia, e evangelizaram o Brasil. 

Os jesuítas no Brasil. - D. João III havia recomendado 
a Tomé de Sousa a conversão dos indígenas à fé cristã. Assim, 
com o nosso primeiro governador, haviam chegado também 
ao Brasil seis jesuítas chefiados pelo Padre Manuel da Nó
brega. Identificaram-se, pois, inicialmente, os jesuítas com a 
política colonizadora portuguêsa. 

A Bahia e São Vicente viram nascer as primeiras escolas 
do Brasil. A ação religiosa dos jesuítas era, contudo, tão am
pla como a educativa; com missas, batismos e conversões de
ram à colônia a marca indelével de sua formação católica. 

Até 1654 a Companhia de Jesus estava às voltas com ter
ríveis aperturas financeiras. D. Sebastião, contudo, atendeu 
aos interêsses dos padres através de uma participação da Com
panhia nos dízimos cobrados pela Coroa portuguêsa. Ampa
rados financeiramente multiplicaram-se os colégios jesuítas. 
Fundam-se estabelecimentos em S. Luís, Ilhéus, Paraíba (João 
Pessoa) e Recife. No século XVIII espalhavam-se por Alcântara 
(Maranhão), Colônia do Sacramento (Colégio S. Francisco 

Xavier), Fortaleza, Paranaguá e Destêrro (Florianópolis). 

O ensino jesuíta dividia-se em duas espécies de escolas: 
as escolas de alfabetização e os colégios. Nas escolas os padres 
reuniam os índios pequenos e os filhos dos colonos. Trans
mitiam-lhes um mínimo de instrução. Nos colégios traduziam
se Ovídio, César, Cícero e Sêneca e se formavam muitos dos 
administradores da Colônia; nêles, geralmente, a Companhia 
recrutava também seus próprios quadros. 

A vida quotidiana numa aldeia-missão. - Enquanto 
os bandeirantes, caçadores de escravos, devastavam as aldeias 
do Planalto Meridional, os missionários jesuítas, entre o Ma
ranhão e o Amazonas, traziam o índio para a vida civilizada. 

A região amazônica estava mais a salvo das incursões 
escravistas, não somente por ser densamente povoada pelos 
nativos, mas também em virtude de sua própria configuração 
geográfica; rios cortados por hábeis canoeiros, conhecedores 
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O Padre José de Anchieta foi um gnnde pro
tetor dos indígenas. Veio ao Brasil com a 
expedição de Duarte da Costa, em 1553. Além 
de sua grande obra missionária ajudou Está cio 
de Sá na expulsão dos protestantes franceses e 
dirigiu a Companhia de Jesus como provincial 
a partir de 1578. Morreu n·o Espírito Santo, 
em 1585, na aldeia de Iriritiba por êle mesmo 
fundada. 

dos igarapés e uma selva exuberante, cheia de mistérios e se
gredos, refreavam um pouco o desejo do branco de escravizar 
seus habitantes. 

Os jesuítas tiveram o bom senso de aprender os dialetos 
indígenas. Dizia o Pe. Vieira: "Na antiga Babel houve se
tenta e duas línguas; na Babel do rio das Amazonas já se co
nhecem mais de cento e cinqüenta, tão diversas entre si como 
a nossa e a grega ... " 

A vida quotidiana numa aldeia-missão dos jesuítas come
çava com a missa. Em seguida grande parte de seus morado
res ia para o trabalho nas plantações, enquanto uma pequena 
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minoria na escola da aldeia, além do catecismo, aprendia a 
ler, a escrever e recebia noções de canto e música instrumental. 

Ao pôr do sol cuidavam também os jesuítas da instru
ção religiosa das crianças que, após as lições, saíam em pro
cissão em tôrno da praça da aldeia entoando o credo e os man
damentos. Aos sábados à noite e nas vésperas dos dias santos 
tinham os moradores da aldeia-missão permissão para se diver
tirem com suas danças e bebidas tradicionais. As dez ou onze 
horas um sino dava sinal para que todos fôssem dormir. 

Pacientemente registravam os padres todos os nascimentos, 
batismos, casamentos e mortes havidos na população. Quando 
um chefe indígena falecia era sucedido pelo s~u filho, se o 
mesmo tivesse idade e capacidade para bem representar suas 
funções de "principal" na aldeia. Caso contrário, um padre 
escolhia o sucessor, consultando os indígenas mais velhos e mais 
influentes na comunidade. 

Os excedentes agrícolas e artesanais obtidos eram nego
ciados por agentes leigos em Belém e São Luís, certamente à 
base de comissões. Os lucros eram aplicados em melhoramen
tos e manutenção das aldeias-missões que assim prosperavam, 
contrastando, muitas vêzes, com o marasmo e a pobreza de 
algumas vilas coloniais. 

Certos costumes seminômades dos índios eram respeitados 
pelos jesuítas que os deixavam sair da aldeia durante longos 
períodos para caçar, pescar ou colhêr especiarias e ervas medi
cinais. Depois de viver dois anos nos aldeamentos jesuítas 
podiam ser cedidos aos colonos brancos para trabalhos agrí
colas pelo prazo máximo de seis meses, mediante salário diário. 

Jesuítas e colonos; problemas e dificuldades. - Nem sem
pre foram boas as relações entre os colonos e os padres da 
Companhia de Jesus. Queixavam-se os jesuítas dos maus tratos 
a que eram submetidos seus protegidos, das freqüentes tenta
tivas para escravizá-los e das violências contra as mulheres 
nativas. Por sua vez os colonos formulavam acusações contra 
os jesuítas e algumas encontraram eco nos paços de Lisboa, 
sendo as mais comuns as seguintes: a) emprêgo em seus en
genhos, plantações, artesanatos e coleta de "drogas das florestas" 
de mais nativos do que o permitido, enquanto os colonos 
tinham permanente carência de mão-de-obra; b) refúgio dado 
a desertores militar~s em suas missões no interior; c) amplia. 
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ção do comério para desenvolvimento e manutenção das al
deias-missões em área e quantidade que prejudicavam os 
comerciantes e produtores locais; d) negligencia no ensino de 
português aos nativos convertidos com preferência do idioma 
tupi para mantê-los sob seu contrôle através da barreira lin
güística entre nativos e colonos. 

O que se pode comprovar historicamente, entretanto, é 
que o trabalho dos missionários não s~ limitou à catequese dos 
indígenas, pois tentaram sempre protegê-los contra todos os 
esforços dos colonos para escravizá-los e (lxplorá-los. Por outro 
lado não se pode considerar a atuação dos jesuítas como antie
conômica e prejudicial ao desenvolvimento da colônia. O índio 
sempre ofer~ceu baixo rendimento como escravo e não devemos 
esquecer que os jesuítas fizeram sérios esforços para transplan-
tar e aclimatar especiarias da índia no Brasil. · 

2 - A administração de Pombal 

O Tratado de Madri e a guerra guaranítica. - Sebastião 
José de Carvalho e Melo, marquês de Pombal, já havia ocupa
do um cargo diplomático na Áustria, a serviço de Portugal, 
quando chegou a ser ministro de D. José I. Durante 27 anos 
dirigiu a vida política e econômica do país como se fôsse o 
próprio monarca português. Perseguiu a nobreza e muito par
ticularmente os jesuítas (1). 

Entre Laguna (Santa Catarina) e Buenos Aires uma larga 
faixa do litoral era disputada por espanhóis e portuguêses. 
Nela se haviam estabelecido jesuítas espanhóis com algumas 
"reduções" de índios guaranis que colhiam erva-mate, plan
tavam algodão e cuidavam do gado sob a orientação pa
triarcal dos padres. Pràticamente eram independentes; com 
o produto das vendas do mate e do algodão construíam suas 
igrejas e estabilizavam a vida da redução. O govêrno de Buenos 
Aires não intervinha na área das missões; por outro lado os 
guaranis guardavam distância e ódio dos portuguêses e brasi-

( I) Pombal viveu e sentiu a época dos déspotas escla recidos. Sua a tividade 
enérgica e consciente d urante o terrível terremoto de Lisboa (1755) aumentou-lbe 
o prestigio popular, já considerável, pois logo no com~ço do govêmo 
navia reduzido a temida Inquisição a simples tribunal de censuras. 
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Gomes Freire de Andrade, conde de 
Boba dela ( 1685-1763), comandante das 
fôrças luso-brasileiras na " Guerra Gua
ranítica". l'oi governador do Rio de 
Janeiro e, posteriormente, de todo o 

Centro, Sul e Oeste do Brasil. 

Sebastião José de Carvalho e Melo, 
marquês de Pombal ( 1699-1782), que 
durante 27 anos dirigiu a vida política 
e econômica do país como ministro 
poderoso de D. José L 

leiros pois lembravam-se das incursões das bandeiras apresadoras 
de índios. 

Enquanto Portugal e Espanha através de negociações ~i
plomáticas discutiam a posse da terra das missões, os guarams, 
sob o comando dos padres da Companhia de Jesus, prepa
ravam-se para resistir a ambos. Surgiram até boatos na Eu
ropa que no Sul do Brasil se formara um reino guarani. Nas 
côrtes de Lisboa e Madri fermentou-se então o antijesuitismo. 
Em 1756, portuguêses e espanhóis promoveriam uma ampla 
operação militar contra a indiada e seus chefes jesuítas. 

Portugal e Espanha haviam assinado o Tratado de 
Madri (1750) pelo qual demarcavam novamente _suas fron
teiras no Sul, revogando-se o Tratado de Tordes1lhas e os 
acôrdos posteriores. O Tratado de Madri era aliás um_a 
grande vitória diplomática de Portugal; ficavaiJ? o~ espanh~1s 
com a Colônia do Sacramento enquanto o Terntóno das Mis
sões passava às mãos dos portuguêses; os jesuítas das Missões 
cedidas a Portugal poderiam, contudo, mudarem-se com seus 
índios e seus bens para terras sob domínio espanhol; novas 
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fronteiras eram também estabelecidas, dando ao Brasil, aproxi
madamente, sua atual configuração geográfica. Mas os fn. 
dios e os padres das Missões, que evidentemente não foram 
consultados, opuseram-se ao cumprimento do Tratado de 1750, 
na parte que lhes dizia respeito. 

As operações militares conjuntas de Portugal e Espanha 
para obrigar padres e índios ao cumprimento do acôrdo feito 
entre as duas potências foram violentas, sendo conhecidas 
pelo nome de "guerra guaranftica". Mais de mil índios mor
reram deixando no campo de batalha suas rudimentares peças 
de artilharia de madeira, recobertas de couro, que mal serviram 
para assustar as tropas arregimentadas de Gomes Freire, do 
governador de Montevidéu, D. José Joaquim de Viana, do 
coronel dos dragões do Rio Grande, Tomás Luis Osório e de 
Andonaegui. 

No Norte surgiram fatos semelhantes aos do Sul: os jesuí
tas, temerosos que as comissões encarregadas de fazer a demar
cação de limites lhes tirassem as aldeias indígenas, criaram-lhes 
tôdas as dificuldades. 

Atuação direta de Pombal contra os jesuítas. - O todo
poderoso ministro Pombal não esqueceu a resistência dos je
suítas às ordens do govêrno de Portugal. Julgou a Companhia 
de Jesus um Estado dentro de outro Estado e como tal alta
mente perigosa para a Coroa. Em 1757, um atentado contra 
D. José I, quando êste voltava incógnito ao Paço, deu mais 
um motivo para que Pombal expulsasse os jesuítas do reino sob 
alegação de cumplicidade. 

Em 1758 estendia o ministro português a todo o Brasil a 
lei de liberdade aos índios (de 1755), subtraindo-os assim to
talmente da influência dos padres inacianos. tstes não foram 
nem recebidos no Paço quando pretenderam pedir a D. José I 
que reconsiderasse o ato. 

Pouco depois era promulgada a lei da expulsão dos jesuí
tas do Brasil. Seqüestraram-lhes os bens e os expulsaram. Os 
inacianos submeteram-se e inconformados embarcaram. Var
nhagen diz que a execução do decreto da expulsão dos inacia
nos foi levada avante como se se tratasse de revoltosos de mão 
armada, tal era o receio que havia dos jesuítas e dos muitos 
meios de que podiam dispor. Porém a Companhia atravessava 
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tempos difkeis. O antijesuitismo alastrava-se por tôda a Europa 
e os padres, em breve, seriam expulsos também da França e da 
Espanha. 

Conseqüências da expulsão dos jesuítas. - Com a expulsão 
dos jesuítas surgiram no Brasil colonial escolas de outras or
dens religiosas. Apareceram escolas beneditinas, carmelitas e 
franciscanas em substituição às antigas "escolas de ler, escre
ver e contar" e "colégios" jesuítas. 

Pombal ordenara, após a expulsão dos jesuítas, uma "re
forma geral" no ensino, na qual se deveria voltar ao "método 
antigo, reduzido a seus têrmos mais simples e mais claros e 
duma maior facilidade, como o que se pratica atualmente nas 
nações policiadas da Europa". Surgiram então as escolas ele. 
mentares e as escolas de gramática latina, grego e retórica sob 
a orientação geral de um Diretor de Estudos. Permitia-se o 
magistério secundário particular e, para o custeio da instrução 
pública, criou-se um impôsto, o subsídio literário, que incidia 
sôbre a carne verde, o vinho, o sal, o vinagre e a aguardente. 

O subsídio literário nunca foi cobrado com regularidade 
e por isso os professôres ficavam meses, sem receber vencimen
tos. A partir de 1774, o subsídio literário também deveria ser 
cobrado no Brasil, devendo, por lei, o excedente da arrecada
ção ser enviado a Portugal para aí ser aplicado no ensino 
superior. 

De maneira geral a desarticulação do sistema de ensino 
dos jesuítas foi danosa ao Brasil. Em 1777 queixava-se o ar
cebispo da Bahia da necessidade de instalação de um semi
nário no velho colégio "a fim de renovar o amor das letras, 
quase extinto nesta cidade por falta de estudos públicos há 
quase vinte anos". 

Ao extinguir as aulas jesuíticas, Pombal não tinha um sis· 
tema pedagógico capaz de substituí-las. Daí dizer com razão 
Fernando de Azevedo que, em 1759, o que sofreu o Brasil "não 
foi uma reforma de ensino, mas a destruição pura e simples de 
todo o sistema colonial do ensino jesuítico". 

Após a expulsão dos jesuítas as antigas aldeias dos padres 
inacianos foram erigidas em vilas. Umas floresceram, outras 
entraram em acelerada decadência, pois muitos índios semi
civilizados embrenharam-se nos matos à procura de melhor 
vida. 

172 

LEITURA SUPLEMENTAR 

Os primórdios do Rio Grande do Sul 

O Rio Grande nascia do impulso desbravador de três correntes huma· 
nas, diferenciadas nos seus propósitos mas semelhantes nas suas origens 
raciais. E o lastro, em que se fundiam as correntes alienígenas, era o 
índio - o tape, no litoral, o guarani nas missões e o charrua, nos plainos 
da Banda Oriental. 

Pelo oeste e sul, ingressavam os espanhóis com os estandartes cristãos 
dos jesuítas. Pelo nordeste, os mamelucos de Piratininga e Laguna, impe· 
lidos, não mais pelo sonho do ouro e das esmeraldas, mas à procura dos 
rebanhos espanhóis e do índio traficável. Pelo litoral, os ilhéus. simplet 
arroteadores de terra. Um ensaísta rio-grandense acentuou a influência 
quase negativa do nosso litoral no tocante à conquista. E disse que os ex. 
ploradores do século XVI, depois de terem feito escalas nos excelentes por
tos do Rio e São Paulo, talvez ainda nos de Florianópolis e Laguna, ao vele· 
jarem para o sul, em vão estendiam os olhares à procura de um repouso 
para as cansadas quilhas: primeiro, uma praia baixa, precedida a grande dis
tância por águas rasas, e fechadas ao fundo, por espêssa serrania impedia a 
aproximação; depois, restava apenas a linha branca das dunas a se perder no 
sul, não só destituída de tudo quanto seduz o navegador, mas a repelir os 
navios pela largura crescente da plataforma submarina; enfim, o apareci· 
mento do granito no litoral uruguaio a indicar, qual o marco de estrada, 
o estuário do Prata. Uma vez conhecido, êste pôrto agiu corno um ímã 
sôbre a navegação. Neste fato reside a razão principal - segundo o cien· 
tista - embora não a única, por que o Rio Grande constituiu uma zona 
neutra entre as irradiações da esfera portuguêsa ao norte e da castelhana 
ao sul - ocorrência que refletiu em tôda a história de sua formação. 

Não obstante a imigração, mais tardia, dos contingentes étnicos da 
Itália e da Alemanha, os redutos demográficos primitivos conservaram os 
caracteres peculiares de sua origem. 

A influência castelhana e~prestou uma fisionomia inconfundível ao 
tipo humano das Missões e das zonas de Campanha. A ascendência do cai
pira paulista é ainda sensível nas regiões do Planalto Médio e do Nordeste 
e as lembranças profundas do açoriano teimam e permanecem, evocativas, 
na vida e feição das nossas cidades fluviais e marítimas. 

MANOELITO DE ÜRNELLAS (Gaúchos e Bedulnos Livra via José 
Olvmpio Editôra, Rio de Janeir{l , 1952, págs. 22/24) . 
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UNIDADE IX 

POLíTICA EXTERNA DE PORTUGAL 
E NOVOS ATAQUES ESTRANGEIROS 

AO BRASIL-COLONIA 

1 - Política externa de Portugal 

O Tratado de Methuen. - Luís XIV não conseguiu atrair 
Portugal para a esfera de influência da França. A Metrópole 
inclinara-se para a política inglêsa, nessa época favorável à 
Alemanha e à Holanda. 

Em 1703, a Inglaterra e Portugal assinavam o famoso Tra
tado de Methuen. :f'.ste tratado, que deve seu nome a John 
Methuen, embaixador inglês em Lisboa, gerou inicialmente 
três fatos básicos: 

a) tranqüilizou os grandes comerciantes portuguêses de 
vinho que temiam perder o mercado inglês para os 
franceses. Pelo Tratado de Methuen, os vinhos de Por
tugal teriam preferência sôbre os de outra procedência. 

b) favoreceu os grandes produtores de lã na Inglaterra, 
que tiveram seus tecidos livremente vendidos em 
Portugal; 

c) aproximou Portugal da Inglaterra, afastando-o da 
França. 

O Tratado de Methuen foi combatido na própria época 
em que foi assinado. Os lanifícios portuguêses arrasaram-se por 
não suportarem a concorrência dos tecidos inglêses, melhores 
e mais baratos. Além disso, atraídos pela maior procura de 
seus vinhos, os agricultores portuguêses dedicaram-se preferen
cialmente à vinicultura. Portugal teve que importar grande 
quantidade de gêneros alimentícios, pois eram poucos o trigo e 
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a pesca de que dispunha, uma vez que no vinho, para consumo 
e:'terno, concent~avam-~e. as fôrças produtoras do país. Não 
dispondo de naviOs suficientes para suas exportações e impor
tações valia-se de navios inglêses. Daí a irônica declaração de 
um comerciante inglês da época: "Com as nossas lãs vestimos 
os port~guêses e com o bacalhau da Terra Nova, em grande 
proporçao, lhe damos de comer. E a trôco disso desafogamos 
a terra de seu vinho .. . " . 

Para compensar sua balança comercial desfavorável, agra
vada pelo Tratado de Methuen, Portugal exigia cada vez mais 
ouro das Minas. ~lém disso, em virtude de sua aliança com a 
Inglaterra, o Bras1l teve que suportar hostilidades da França. 

2 - As incursões francesas de Duclerc 
e Duguay-Trouin 

Duclerc. - Luís XIV, para hostilizar Portugal, enviou ao 
Brasil cinco navios sob o comando de Jean François Duclerc, 
que apareceram nas costas do Rio de Janeiro, a 16 de agôsto de 
171 O, hasteando bandeiras inglêsas. Vendo imediatamente o 
governador Francisco de Castro Morais que não se tratavam de 
n_avios inglêses e sim de navios franceses, tomou providên
Cias para a defesa da cidade, guarnecendo o litoral. 

Duclerc conseguiu desembarcar na Ilha Grande, refazendo
se aí de víveres pelo saque de algumas fazendas e engenhos; ao 
mesmo tempo colheu algumas informações sôbre a cidade 
que pretendia atacar. No dia 7 de setembro enviou três navios 
para explorar a costa, desde a Ilha Grande até a entrada da 
barra e experimentar as defesas de terra antes de dar início 
à parte principal de suas operações. Seus navios tentaram 
?esemba:c~r tropas ~a praia do Arpoador, e depois na da Ti
JUCa, des1stmdo em virtude de ambas estarem bem guarnecidas. 
. Resol~eu o comandante francês aportar em Guara-

tiba, no dia 15 de setembro. Cêrca de mil soldados desembar
caram e dirigiram-se por terra para o Rio, guiados por quatro 
escravos de um engenho da Ilha Grande que, assim, se vingavam 
~e seus senhores. Ao mesmo tempo, os navios da expedição 
m~asora tentavam desviar a atenção das defesas da cidade, bor
depndo a costa na faixa compreendida entre a Ilha Grande 
e a Barra do Rio de Janeiro. 
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O perigo iminente pôs em armas tôda a população civil, 
estudantes, comerdários, fltncionários e até padres. Os ata· 
cantes aproximaram-se da cidade através de J acarepaguá e 
Engenho Velho. Duclerc tenta descer pela Lagoa da Senti· 
nela (aproximadamente na atual Rua Riachuelo) , mas é obs
tado por uma heróica companhia de estudantes, comandada 
por Bento do Amaral Coutinho, que o faz retroceder. Vol
tando ao morro onde se encontrava, desce então pelo atual 
Largo da Lapa onde trava combate com o frade Francisco de 
Menezes que comandava trezentos homens. Conseguiu Duclerc 
debandar as tropas de frei Francisco e em breve estava no 
coração da cidade. Sua situação aí, porém, tornou-se muito 
grave. 

O fracasso de Duclerc. - Atacado pelos homens de frei 
Francisco de Menezes, já reorganizados, seguiu Duclerc pela 
Rua S. José até o Convento do Carmo (atual Praça 15 de no
vembro). Tentaram inutilmente seus comandados ocupar o 
bem defendido convento. Arremessaram-se contra o palácio 
do governador também sem resultado. Resolveram, então, en
trincheirar-se num armazém próximo, que tiveram de tomar 
com muito custo. 

Duclerc havia calculado mal as defesas da cidade. Estava 
encurralado entre um armazém e o mar, e seus navios não apa
reciam, ao contrário do que estava combinado. Resolveu ren
der-se. 

Um grupo francês que ficara ·nos altos de Santa Te
resa, para acudir aos seus patrícios no momento necessário, 
desceu à cidade ignorando a rendição de Duclerc. Foram êsses 
in~asores caçados nas ruas do Rio de Janeiro pela multidão 
agitada que não lhes ouviu os pedidos de misericórdia. Cal
cula-se as perdas francesas em 450 mortos e 150 feridos. 

Somente dois dias após a rendição apareceram os retar
dados navios que deveriam ter dado cobertura a Duclerc. Avi
sados do que se passara voltaram à Europa; porém Duclerc e 
seus soldados ficaram presos no Rio de Janeiro. 

Duclerc posteriormente conseguiu relativa liberdade na ci
dade que tentara conquistar. Alugara até uma casa na Rua da 
Candelária e nela foi encontrado assassinado a 18 de março de 
1711, talvez por hostilidade dos moradores ou em virtude de al
gum caso pessoal até hoje não descoberto pelos historiadores. 
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A esquadra de Duguay-Trouin ent rando na baía da Guanabara, 
segundo gravura de Drouet. 

A invasão de Duguay-Trouin. - O fracasso de Duc1erc 
induziu Luís XIV a organizar uma nova expedição, mais nume
rosa e melhor equipada, para vingar o desastre sofrido pelos 
franceses. Dezessete navios, mais de 700 canhões e aproxima
?amente 4 000 homens, nos primeiros dias de setembro de I7ll, 
Já estavam nas costas do Rio de Janeiro. 

O soberano português, prevendo que Luís XIV não ma se 
conformar com o insucesso de Duclerc, havia remetido Gaspar 
da Costa com alguns navios para proteger a cidade. 

Duguay-Trouin permaneceu alguns dias bem distante da 
costa, aguardando ocasião propícia para o ataque. A manhã 
de 12 de setembro lhe foi inteiramente favorável; um denso 
ne~oeiro tomava a barra e parte da baía da Guanabara. Apro
veitando-se da situação, Duguay entrou com seus navios 
barra adentro e tomou posição diante da cidade. 

Vendo-se pegado de surprêsa, Gaspar da Costa incendiou 
seus navios, surtos no pôrto, para que não caíssem nas mãos do 
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René Duguay-Trouin 

Embora invadisse o Rio de Janeiro como cor
sário, Duguay-Trouin era almirante da Marinha 
Francesa. O governador Francisco de Castro 

Morais não soube resistir ao seu ataque. 

invasor. .tste, no dia 14, já se havia apoderado da Ilha das 
Cobras e nela assestado suas baterias contra a cidade alarmada. 
Começou então o desembarque: os 4 000 homens de Duguay 
Trouin desceram sem encontrar a menor resistência. 

O governador Castro Morais, ainda o mesmo da invasão 
de Duclerc, completamente desorientado, viu Duguay ocupar 
boas posições para um ataque geraL O lerdo governador 
reunira as tropas que deveriam defender a cidade, no 
Rosário, deixando assim as costas da baía completamente ao 
sabor do invasor. A artilharia do nosso mestre-de-campo 
Gil Le Doux du Bocage (I), inutilmente fêz fogo contra a 

(1) Du Bocage era francês, mas desde 1704 estava a serviço de Portugal. É o 
avô materno do conhecido poeta português. 
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Ilha das Cobras, centro das operações francesas. No dia 18 um 
emissário dos invasores propunha a rendição da cidade me
diante três milhões de cruzados, punição dos assassinos de Du
clerc e libertação dos 500 homens anteriormente sob seu co
mando. Francisco de Castro Morais respondeu "que defen
deria a Cidade até a última gôta de sangue", mas, em seguida, 
fugiu para Iguaçu na esperança de receber reforços de Minas. 

Saque e rendição no Rio de Janeiro. - Quando a popu
lação, já apavorada com o constante canhoneio dos franceses, 
viu Castro Morais e suas tropas retirarem-se em direção a 
Iguaçu, em pânico refugiou-se nas matas vizinhas, aban
donando a cidade. Na madrugada de 22 de setembro, Duguay 
preparava-se para o ataque final quando um ajudante de or
dens de Duclerc o informou que a cidade já estava abandonada 
às mãos ~os antigos prisioneiros da invasão anterior; êstes ha
viam conseguido livrar-se das prisões e encontravam-se em 
pleno saque. A pilhagem continuou durante tôda a noite de 
22 para 23 de setembro. 

Assim que se viu senhor absoluto da situação, Duguay
Trouin mandou comunicar a Castro Morais que a cidade se
ria arrasada se não lhe fôsse pago grande resgate. O fraco go
vernador cedeu, entrou em negociações sôb're o montante e 
acabou por entregar ao corsário francês 610 000 cruzados em 
dinheiro, l 00 caixas de açúcar e 200 bois. Quando chegaram 
os reforços, comandados por Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho -que conseguira trazer 6 000 homens da região das 
Minas - o vergonhoso acôrdo já estava consumado. 

Com o saque já feito e o resgate recebido, o invasor pru
dentemente retirou-se da cidade, não se esquecendo de afundar 
a Barroquinha, única nau portuguêsa que ainda restava. 

Ao deixar o Rio de Janeiro pei1sara Duguay-Trouin em 
aproveitar sua incursão ao Atlântico sul e atacar também a 
Bahia. Os ventos não lhe foram favoráveis e dois de seus na
vios naufragaram, na altura dos Açôres, com 1 200 homens a 
bordo e grande parte do ouro e da prata havidos no saque do 
Rio de Janeiro. A esquadra teve que arribar em Caiena onde 
um terceiro navio naufragou já ancorado no pôrto. Apesar 
dessas perdas a expedição havia rendido 92% do capital inves
tido pelos aventureiros e pela coroa francesa. 
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Após a saída de Duguay, a Câmara do Rio de Janeiro, 
desgostosa com a covardia e a inépcia do governador Castro 
Morais, pediu a Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho 
que assumisse o govêrno até posterior decisão de Por
tugal. A Côrte também não aprovou o procedimento de Cas
tro Morais; depois de processá-lo, condenou-o a prisão per
pétua em um de seus fortes na índia "não por traição, mas por 
falta de ânimo e discernimento", pena evidentemente exage
rada e que aliás não foi cumprida, pois o antigo governador 
seria posteriormente perdoado, chegando até a receber seus sol
dos atrasados e reingressar no serviço da Coroa. 
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UNIDADE X 

O SENTIMENTO NATIVISTA 

l - As primeiras manifestações 

Revolta / contra Mendonça Furtado. - Em Pernambuco, 
após a expulsão dos holandeses, tratou-se de reconstruir a in
cendiada Olinda e o arrasado Recife. Não agradava muito, 
contudo, aos senhores de engenho de Olinda a reconstrução 
total do Recife; repugnavam-lhes os hábitos mercantis do pôrto 
e sua possível influência flamenga, que contrastavam com o 
modus vivendi da aristocracia rural do açúcar. Além disso, 
fôra designado um estranho à terra, Jerônimo de Mendonça 
Furtado, para o cargo de governador, quando entre os per
nambucanos muitos se julgavam com direito à governança, em 
virtude de serviços prestados a Portugal durante a insurreição 
contra os flamengos. Gerava-se assim um ambiente de inquie
tação. 

O governador Jerônimo de Mendonça Furtado, apelidado 
de Xumberga por usar bigodes idênticos aos do general Von 
Schomberg, comandante alemão das fôrças francesas que ha
viam auxiliado Portugal na Guerra da Restauração, não era 
muito hábil. Deixou que o nativismo gerado com a expulsão 
dos holandeses fermentasse e inimizou-se com pessoas impor
tantes do lugar. 

A causa imediata da prisão e da deposição de Mendonça 
Furtado, revolta conhecida pelo nome de "revolta de Nosso 
Pai", foi a presença no Recife de 13 navios franceses perten
centes a Companhia das índias Orientais, criada por Luís XV, 
por inspiração de seu ministro Colbert. As recomendações 
vindas de Lisboa eram de que fôssem bem tratados os fran
ceses arribados ao Recife, que aliás se encontravam doentes e 
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sem víveres. Esmerou-se o governador em cumprir as ordens 
de seu soberano. 

Aproveitaram-se os inimigos de Mendonça Furtado para 
espalhar entre a população alarmantes notícias de que o 
govêrno estava vendido aos estrangeiros e que, a qualquer 
momento, seria desfechado um ataque de surprêsa e saqueada 
tôda a Capitania. Ao mesmo tempo, reuniam·se na casa de 
um rico senhor de engenho, João de Novalhes y Urréa, os cons
piradores André de Barros Rêgo (juiz em Oli.nda), ~ourenç? 
Cavalcanti e João Ribeiro (vereadores), Dommgos Dias SueJ
ro (procurador da Câmara), João Batista Acioli, João Gomes 
de Melo, Manuel Gonçalves Correia e outros, para tramarem 
um golpe contra o governador. 

Era costume da terra e da época que o governador acompa
nhasse o Viático ao encontrar-se com o mesmo na rua. Simu
lou-se, na tarde de 31 de agôsto de 1666, um pequeno cortejo, 
conduzindo o Viático (chamado na época de Nosso Pai) que 
se dirigia propositadamente ao Paço, aparentando destinar
se à casa de um suposto doente. O governador saía naquele 
momento; encontrando o falso Viático acompanhou-o pro
cessionalmente. 

Sob a alegação de que o suposto doente não podia receber 
a eucaristia porque estava vomitando muito, o cortejo reco
lheu-se a uma igreja. Quando dela saía o governador, André 
de Barros Rêgo acompanhado de outros revoltosos, contra 
êle investiu, dizendo-lhe que se considerasse prêso em nome 
de Sua Majestade e do povo de Pernambuco. 

Diante das espadas e arcabuzes que lhe eram apontados 
e que já haviam ferido seus criados, o Xumberga rendeu-se, 
sendo conduzido prêso à fortaleza do Brum aos gritos de "Mor
ram os traidores I" 

Durante os distúrbios por ocasião da prisão do governado~, 
vários franceses dos navios surtos no pôrto viram-se persegUI
dos e refugiaram-se no convento dos capuchinhos; outros foram 
presos. Logo, porém, um oficial da Câmara foi à presença do 
chefe francês, o marquês de Mondevergue, para apresentar-lhe 
desculpas e informá-lo de que o governador fôra prêso por ser 
um tirano. 

Uma frota vinda da Bahia levou Jerônimo de Mendonça 
Furtado para Lisboa. Sua má sorte não mudou. Meteu-se 
numa conspiração contra Afonso VI, foi condenado à morte. 
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tendo a pena comutada para degrêdo na índia, onde morreu 
pobre e esquecido. 

Na época de Jerônimo de Mend~nça .Furtado, _Pernam
buco fôra varrido por uma grande epidemia de bexigas. O 
povo identificou-a com o apelido do governador (1). 

A revolta contra o governador tinha sinais inequívocos 
de nativismo. O vice-rei , contudo, não mandou punir o gol
pe. Inteligentemente nomeou A~dré v.idal de .Negreiros, ho
mem muito ligado a terra e que Já havia exercido o cargo de 
o-overnador de Pernambuco. Vidal de Negreiros teria mais 
facilidades para conter os ânimo~ . . Sua administração, ~ontudo, 
durou apenas seis meses. Em Junho de 1667, tomana posse 
o nôvo governador, Bernardo de Miranda Henriques. 
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2 - A revolta de Beckman no Maranhão 

Atuação dos jesuítas. - Os jesuítas, no Brasil, tomaram 
desassombradamente a defesa dos índios contra os colonos ávi
dos de escravos. Mal chegara ao Maranhão em princípios de 
1653, o Pe. Vieira no púlpito definia os pontos de vista da 
Companhia de Jesus a respeito da escravidão _indígena: "~ão 
há maior maldição numa casa, numa famílza, que servzr-se 
com suor e com sangue injusto. Tudo vai para trds: nenhu
ma coisa se logra, tudo leva o diabo". Mas, já no fim dêsse 
mesmo ano, D. João IV atendia às reclamações dos mara
nhenses contra os jesuítas, admitindo a escravidão por "guerra 
justa" ou "resgate". Abria-se, assim, nova válvu.la ~ar~ entr.a~as 
no sertão à caça do índio sob os pretextos mais futeis. VIeira 
não viu outra solução senão embarcar para Portugal e pessoal
mente convencer o monarca da necessidade de maior proteção 
às populações indígenas. Conseguiu mais do que isso. D. João 
IV nomeou para o cargo de governador André Vidal de Ne
greiros, amigo dos jesuítas, herói da Insurreição pernambuca, 
e que se encontrava naquele momento em Lisboa. 

(I) Do governador zombava 

O Mendonça era Furtado 
Poi1 dOI Paços o furtaram; 
Governador governado 

o povo espalhando quadrinhar como estas: 

A peste já se acabou 
Alvíssaras, ó gente boa. 

f <! r;< o R~ino o despacharam. 
O Xumberga embarcou, 
Ei-lo vai para Lisboa. 



No Maranhão, não agradou aos colonos a demonstração 
de prestígio dada pela Companhia de Jesus com o êxito 
de Vieira em Portugal. Os moradores de S. Luís chegaram 
mesmo, a invadir o colégio e prender os padres. A causa ime
diata dessa violência fôra uma carta escrita por Vieira ao bispo 
confessor da rainha contra as intrigas e queixas dos colonos. A 
carta extraviara-se, caindo nas mãos de um frade carmelita que 
inteirou alguns colonos, seus amigos, do conteúdo. 

A mesma coisa sucedeu no Pará. Em Belém, a 17 de julho 
de 1661, os paraenses invadiram o colégio, prenderam os padres, 
mandando-os para Lisboa, numa clara demonstração de indigna
ção contra a atuação dos jesuítas. 

Em uma segunda viagem a Lisboa, Vieira não foi bem re
cebido. Foi denunciado à Santa Inquisição, prêso, e não mais 
recuperou sua antiga posição de influência junto à Coroa. Não 
regressou ao Maranhão. Em 1681 , veio para o colégio da 
Bahia, onde faleceu. · 

A Companhia de Comércio do Maranhão. - Em 1680 os 
jesuítas conseguiram a promulgação de uma lei que não somen
te dava liberdade aos indígenas, mas estabelecia penalidades 
para quem os escravizasse. Para atender às reclamações dos co
lonos, que alegavam não ter braços para a lavoura, criara 
então o govêrno português, em 1682, a Companhia de Comér
cio do Maranhão, que se obrigava a trazer, anualmente, 500 
escravos africanos. Teria também a nova organização o es
tanco do trigo, azeite, vinho e bacalhau. 

A Companhia de Comércio do Maranhão não cumpriu o 
que se determinara quanto à importação de escravos negros 
e aumentou sensivelmente os preços dos gêneros que monopo
lizava. Os comerciantes, prejudicados pelo monopólio oficial, 
e os proprietários de terras, irritados contra a proibição da 
escravidão indígena, promoveram, então, uma revolta com o 
apoio dos carmelitas e franciscanos, ressentidos com a posição 
privilegiada que sempre havia tido a Companhia de Jesus. 

Manuel Beckman. - Manuel Beckman ou Bequimão como 
todos o chamavam, rico e prestigiado fazendeiro, foi o cabeça 
da revolução maranhense. Em sua casa reuniam-se secretamen
te os colonos, tramando a expulsão dos jesuítas, a prisão do go
vernador e a abolição do monopólio. Combinaram os cons
piradores uma última reunião para altas horas da noite do 
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dia 23 de fevereiro de 1684. Nessa reunião surgiram discussões 
e discrepâncias calorosas. Quando as diferenças entre os con
jurados ameaçavam fazer fracassar a rebelião, um ilhéu violento, 
chamado Manuel Serrão de Castro, sacando a espada teria dito, 
furiosamente, que naquela altura dos acontecimentos não se 
poderia mais recuar e que "o traidor que o contrário susten
tasse ali mesmo acabaria às suas mãos". 

A energia de Manuel Serrão de Castro pôs em marcha a 
revolução. Nas primeiras horas do dia 24 de fevereiro os revol
tosos dirigiram-se ao Corpo da Guarda agregando pelo cami
nho alguns moradores, já prevenidos da revolta. Um oficial e 
cinco soldados sonolentos foram presos sem resistência. Em 
seguida Beckman e seus comandados dirigiram-se à residência 
do capitão-mor Baltasar Fernandes, que já se encontrava à 
porta, bradando em vão por socorro. Informa o historiador 
maranhense João Francisco Lisboa que "Beckman intimou-lhe 
a voz de prisão e suspensão do cargo, acrescentando, como por 
mofa, que para tornar-lhe aquela mais suave o deixava em 
casa entregue à guarda de sua própria mulher, com obrigações 
de fiel carcereira. Baltasar Fernandes gritou que preferia a 
morte a tal afronta intolerável para um soldado; mas a mul
tidão sem fazer cabedal dos seus vãos clamores, tomou dali 
para o colégio dos padres, a quem deixaram presos e inco
municáveis com guardas à vista". 

Para completar a operação revolucionária apoderaram-se 
os revoltosos dos armazéns da Companhia de Comércio do Ma
ranhão. Ao amanhecer, a revolução estava vitoriosa. Instala
se então a nova ordem. Organiza-se uma junta com dois re
presentantes de cada classe: clero, nobreza e povo. A Junta 
Revolucionária aprova, por aclamação, as seguintes medidas: 
deposição do capitão-mor, do governador (que se encontrava 
no Pará), abolição do estanco e expulsão dos padres jesuítas. 

O nôvo govêrno celebrou com um solene Te Deum aquêle 
primeiro dia da revolução; dava, assim, uma demonstração 
pública de seu espírito cristão. 

A repressão. - Enviaram os revoltosos emissários a Belém 
a fim de obter a adesão dos paraenses, o que aliás não conse
guiram. O governador do Maranhão, que lá se encontrava, 
prometeu-lhes, entretanto, abolir a Companhia de Comércio, 
anistia, honras, empregos e 4 000 cruzados aos revoltosos se 
êstes depusessem armas. A proposta não foi aceita. 

185 



Beckman enviou também um emissário a Lisboa - seu 
irmão Tomás Beckman- que foi imediatamente prêso e reme
tido para o Maranhão a fim de ser julgado com os o~tros 
rebeldes. Portugal havia tomado medidas con.tra-revolucwná
rias: nomeara um nôvo governador, Gomes Freire de Andrade, 
dando-lhe instruções especiais para debelar o movimento ma
ranhense. 

Passado o entusiasmo revolucionário do primeiro ano de 
rebeldia, começaram a aparecer os arrependidos, os mode
rados e os prudentes. Em maio de 1685 chegava ao Ma
ranhão um navio que conduzia o nôvo g:overnador. De~ceram 
dois intermediários para sondar o espínto da populaça?. O 
próprio Beckman deseja que se receba bem Gomes Freue de 
Andrade. 

Os mais comprometidos na rebelião resolveram, por v~a das 
dúvidas, fugir. Beckman, entretanto, pe~maneceu na ~Idade, 
tentando libertar seu irmão Tomás que Já chegara preso da 
Europa. . . _ . 

Gomes Freire cumpnu sua mtssao: restaurou as auton-
dades depostas e restabeleceu a Companhia de Comérci~. 
Quando ofereceu pela captura de Beckman a patente de capi
tão da companhia de ordenanças, o chef~ da mal?grada revolta 
já estava foragido. Foi um seu protegido e afilhado Lázaro 
de Melo, que o atraiçoou e prendeu. 

Manuel Beckman foi enforcado, juntamente com Jorge 
Sampaio, a 2 de nove~bro de I 685. Pouco at;te

1
s de sua exe-

cução disse: Morro feltz pelo povo do Maranhao. . . 
Quando seu delator tomou posse do cargo a que hzera JUS 

com a traição, os soldados indignados recusaram-~e a ~bede
cer. Reclamou o traidor ao governador. Gomes Freire tena res
pondido que havia prometido o pôsto de capit~o, mas n~o se 
comprometera a fazer com que Lázaro de Melo fosse respei~ado 
pelos seus comandados. Os bens de Beck~an foram confisca
dos e levados à hasta pública. Gomes Freue teve, contudo, .o 
gesto cavalheiresco e digno de arrematá-los, com seu própno 
dinheiro, e restituí-los à viuva e às filhas do desventurado revo
lucionário. 

Segundo alguns historiadores a revolta. de Be:kman nã? 
foi um movimento nativista propriamente dito. F01 um "!ll.ovl
mento de comerciantes e proprietários de terras que fiéis à 
Coroa, opunham-se, entretanto, aos atos que julgavam ser pre
judiciais à sua manutenção e progresso. 

/ 

3 - Guerra do~ emboabas 

Os emboabas. - Já em 1700 os paulistas, em memorial 
dirigido ao soberano português, pediam que não fôssem doadas 
terras na região das Minas a não ser aos da Vila de São Paulo 
e localidades vizinhas que "foram os descobridores e conqui
tadores das ditas Minas, à custa de suas vidas e gastos de sua 
fazenda sem dispêndio da fazenda real". É que forasteiros, 
aventureiros das mais diversas procedências, sobretudo portu· 
guêses e baianos, atraídos pelos descobrimentos auríferos, 
disputavam com os paulistas a posse das minas. Os paulistas 
ressentidos os denominavam de emboabas. 

A origem da palavra emboaba é duvidosa. Significava 
sem dúvida "forasteiro" ou "inimigo". Deriva talvez de mbuab, 
nome indígena de uma ave que tem penas até nos pés, analo
gia irônica que se fazia aos portuguêses, que andavam de botas 
e perneiras, enquanto os paulistas pobres viviam descalços. 

Não somente o outro atraía os emboabas. Interessava-lhes 
também o comércio naquelas ricas regiões das minas. Acaba
ram por monopolizar os gêneros mais procurados: carne, fumo, 
aguardente, etc. Contrabandeavam também e muitos enri· 
queciam. 

Causas imediatas do conflito. - Três incidentes aparente
mente insignificantes, mas que demonstram a rivalidade entre 
emboabas e paulistas, pronunciaram a luta armada. 

O primeiro foi a morte de um português casado com uma 
paulista a quem muito maltratava. Atribuiu-se o crime a um 
paulista revoltado com o tratamento dado pelo reinol à sua 
espôsa. O segundo foi um incidente havido na porta de uma 
igreja em Caeté: um português que passava com uma espin
garda a tiracolo foi acusado de havê-la roubado, por Jerônimo 
Pedroso de Barros, pertencente a uma das mais prestigiosas fa
mílias bandeirantes. Acorrera em defesa do português, Manuel 
Nunes Viana, emboaba enriquecido com o contrabando de ga
do, gerando-se, então, séria discussão entre Pedroso de Barros 
e Nunes Viana. 

Um terceiro incidente fêz explodir a animosidade entre 
emboabas e paulistas: um paulista assassinou um emboaba e 
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homiziou-se na casa de seu patrão José Pardo, paulista influ
ente e respeitado. Reuniram-se os emboabas e exigiram a en
trega do criminoso a que José Pardo já havia deixado fugir. 
O próprio José Pardo foi então assassinado. 

Prepararam-se os paulistas para a luta. Correram boatos 
de que os emboabas estavam com seus dias contados, pois, desde 
novembro de 1707, já estaria determinado um massacre geral 
dos forasteiros. O boato exacerbou a rivalidade já existente 
entre as duas facções. Manuel Nunes Viana preparou-se tam
bém para a luta que se avizinhava. Logo seria proclamado 
pelos emboabas "governador das minas" e os paulistas, alar
mados, deixaram a região de Caeté. 

As operações militares. - Inicialmente concentrados em 
Ouro Prêto, após os primeiros combates - em Sabará e Ca
choeira do Campo - os paulistas foram obrigados a uma reti
rada para o rio das Mortes. 

Seguindo ordens de Manuel Nunes Viana, Bento do Amaral 
Coutinho lançou-se contra os paulistas. tstes conseguiram, po
rém, rechaçar o ataque emboaba; em seguida, dispersaram-se 
em pequenos grupos para mais fàcilmente se defenderem das 
futuras investidas. Um grupo de trezentos paulistas todavia 
se rendera confiado na promessa de que todos seriam poupa
dos. Quando Bento do Amaral Coutinho os viu desarmados 
ordenou uma matança geral que, chegando ao conhecimento 
da população paulista, provocou grande indignação. 

O local do bárbaro trucidamento ficaria conhecido pelo 
nome de "Capão da Traição". Os parentes das vítimas prepa
raram-se para vingá-las. 

Muito cioso de sua autoridade, o governador do Rio 
de Janeiro, D. Fernando Mascarenhas de Lencastro, resolveu 
pôr têrmo às matanças e desassossêgo da região das minas. 

Confiando apenas em seus próprios recursos, partiu 
para o teatro da guerra, ao mesmo tempo que se espalhava a 
notícia de que os rebeldes seriam severamente punidos e que as 
algemas para prendê-los iam na comitiva do próprio gover
nador. Manuel Nunes Viana não permitiu que o governador 
e seus homens passassem do arraial de Congonhas ou "rodeio 
de Itatiaia"; através de um emissário, revelou a D. Fernando 
seu firme propósito de continuar como ditador do sertão. 
Amedrontado, o governador regressou apressadamente ao Rio 
de Janeiro. 
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Por seu lado Manuel Nunes Viana pretendeu colocar-se 
bem perante o monarca português. Mandou-lhe um emissário 
frei Francisco de Meneses, com muitos presentes e a grat~ 
n_otíci~ de que os "qui.ntos" arrecadados pelo govêrno revolu
cwnáno para Sua Majestade eram de importância maior do 
que os cobrados no ano anterior. 

D. João V substituiu o governador do Rio de Janeiro, 
nomeando para o cargo D. Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carv.alho, .que _já havia sido governador do Maranhão, 
homem Justo, m.tehgente e fino diplomata. Ao chegar ao Rio 
de Janeiro, o novo governador recebeu um emissário dos em
boabas, ~ car_melita frei Mig~el Ribeiro, cujas informações 
sôbre a situaçao geral do conflito e a demonstração do desejo 
que tinham os forasteiros de aceitar uma paz honrosa, deram
lhe os eleme~tos que r:ecessitava para solucionar o grave pro
blema. Segmu quase mcógnito para as Minas. 

Fase final da guerra dos emboabas. - As dissenções já 
grassavam nas. hostes emboabas. No Caeté, antigo reduto das 
tropas forasteiras, encontrou o governador oposição aberta a 
Manuel Nu?es Viana. Intimou-o a comparecer à sua pre
sença. O hder emboaba obedeceu, prestou-lhe submissão e 
retirou-se para sua fazenda nas margens do São Francisco. 

Os paulistas porém não estavam esquecidos do acontecido 
no "Capão da Traição" e possuíam nôvo chefe militar: Amador 
Bueno da Veiga. O historiador Rocha Pita registra que após 
o ma~~acre .do. "Capão da Traição" os paulistas abandonaram 
a regiao mmeir~ voltando para S. Paulo, onde foram injuria
do~ e mal recebidos ~elas. suas famílias, indignadas com aquela 
retirada, ap?s um episÓdiO que merecia vingança. O fato não 
~erece muito crédito; nunca foi encontrada documentação 
sobre o assunto. De qualquer maneira, porém, em meados de 
1709, realmente f~i enviado um corpo expedicionário contra 
os emboabas, chefiado por Amador Bueno da Veiga. 

O gove~nador tudo fêz para evitar a renovação da guerra. 
E~ Guaratmgu~t~, numa entrevista com Amador Bueno, pe
dm-lhe que de.sistlsse de seu intento militar. Pediu em vão. 
Logo em segmda as tropas paulistas cercavam o arraial da 
Ponta do Morro onde estavam fortificados os emboabas. Lu
tou-se aí ferozmente durante uma semana. Na manhã de um 
sábado, porém, as tropas paulistas bateram em retirada. t. 
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que se espalhara entre elas a notícia da aproximação de um 
grande contingente a favor dos emboabas. Além disso, ao que 
parece, os chefes paulistas não se estavam entendendo bem 
no comando das operações. Com a retirada paulista terminou 
a luta. 

Em 9 de novembro de 1709, uma carta régia, assinada por 
D. João V, separava ··a capitania de São Paulo e Minas do 
Ouro" da jurisdição do govêrno do Rio de Janeiro. O pri
meiro governador da nova capitania foi o próprio Antônio 
de Albuquerque. O nôvo governador fundou vilas, restituiu 
algumas lavras aos seus antigos donos paulistas, procurando 
sempre agir com prudência e acêrto. 

Com muita razão assinalou Odilon Nogueira de Matos 
que "os reveses paulistas na guerra civil de 1708-1709 incitou
os a procurar os novos rumos para sua expansão. Dentro de 
alguns anos novos veios auríferos serão revelados, em Cuiabá 
e em Goiás, incorporando essas extensas regiões do centro-oeste 
brasileiro à área de sua influência e garantindo, para Portugal, 
a posse definitiva de tão dilatados territórios, quando, em 1750, 
tiveram de ser delimitadas as fronteiras entre a América espa
nhola e a América portuguêsa" . 

4 - Guerra dos mascates 

Causas da guerra. - Durante a expulsão dos holandeses, 
brasileiros e portuguêses haviam lutado juntos. Porém, de
pois de 1654 as rivalidades existentes entre reinóis e nativos 
foram aumentando gradativamente, terminando pela deflagra
ção da "guerra dos mascates". Mascates era o apelido dado 
pelos brasileiros aos portuguêses, em virtude dêstes exercerem 
comumente a profissão de comerciantes. Residiam geralmente 
na povoação do Recife, onde enriqueciam e emprestava~ di
nheiro, com juros elevados, aos senhores de engenho residen
tes em Olinda. Em 1584, mais de um século antes da guerra 
dos mascates, o cronista Fernão Cardim já dizia que em 
Olinda "se encontrava mais vaidade do que em Lisboa". A 
antiga capital de Pernambuco era uma cidade aristocrata, 
onde se concentrava a ''nobreza" agrária da capitania, porém 
já em decadência econômica, pois o "Povo" - como era cha
mada a povoação do Recife - tomara-lhe a dianteira, atraindo 
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aventu~eiros ~o:tuguêses, comerciantes e elementos de tôdas as 
categonas sociais. 

_Os b~rguese~ do Recife não se conformavam com a pre
domm~noa polít~ca dos senhores agrários de Olinda. E não 
era só Isso. Havia também a antipatia natural de todo deve
dor ao seu credor. Embora vendessem açúcar aos mascates 
os senhores. ~e engenho sempre estavam devendo porque, e~ 
t~oca, adquma~ nume:o~as m~rcador_ias que a sua tradição de 
v;da faustosa amda exigia: vmhos fmos, gêneros importados, 
sedas e veludos. A ar~sto:racia p~rnambucana estava, pouco a 
pouco, perdendo a dlfeçao da vida econômica da capitania. 

Elevação do Recife à categoria de vila. - Em virtude de 
um requ~riment_o dos habitantes do Recife, ansiosos por sua 
auto~om1a política, D. João V elevou-o à categoria de vila. De
t~rmi?ou tam~~m em sua carta régia, que o governador da ca
pitama Sebastlao de Castro Caldas e o ouvidor José Inácio 
de Arouche fixassem o~ limites da nova vila. · 

Não se entenderam bem os executantes da determinação 
real. O governador de Pernambuco, Sebastião de Castro 
Caldas, era francamente favorável aos mascates. O ouvidor 
Arouche propendia para os olindenses. Em vista do impasse 
~~ouch~ resolveu renunciar ~o cargo, passando a exercê-lo ~ 
JUIZ _L_u!s de Valenzuela Ortiz, de quem se pensava ter mais 
pos~Ibi!~uades de entender-se com o atrabiliário governador da 
capitama. Na madrugada de 15 de fevereiro de 171 O entre
tanto, aparecia na principal praça do Recife um pelo~rinho, 
coluna de pedra lavrada, símbolo de sua autonomia munici
pal. A surprêsa foi geral. 

Início das hostilidades. As relações entre recifenses e 
olindenses já estavam bastante tensas quando, a 17 de outu
bro, _ao _pass~r o governador na rua das Águas Verdes, um tiro 
o at~ngm vmdo de lugar incerto. O ferimento foi leve e a 
reaçao do governador imediata; numerosas prisões são decre
tadas. Foram presos lo_go os capitães André Dias de Figueiredo 
e Lourenço Cavalcanti Uchoa. Quando um emissário do go
vernador tentou prender o capitão Pedro Ribeiro, êste 0 pren
deu e proclam?u a :evol~a geral. Os nomes mais importantes 
da época acudiram Imediatamente: os Bezerra, os Cavalcanti 
os Barros Rêgo. O Recife é invadido. ' 
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Sebastião de Castro Caldas não esperara pelo pior. Na 
madrugada de 7 de novembro, com alguns mascates impor
tantes e seu arquivo, fugira para a Bahia_ Os olindenses não 
encontraram resistência. Inicialmente trataram de demolir o 
pelourinho. Fizeram-no com a presença de 12 mamelucos en
feitados com penas, como se estivessem a manifestar publica
mente seu nativismo. 

Onde se fala em República. - Estando o govêrno acéfalo, 
o Senado de Olinda foi convocado para as primeiras provi
dências. Era o 1 O de novembro de 171 O que se tornaria famoso 
na história de Pernambuco. Bernardo Vieira de Melo teria pro
posto que Pernambuco se tornasse independente, proclamando
se uma República semelhante a de Veneza, evidentemente uma 
solução muito avançada para a época. Prevaleceu o espírito 
conservador e a proposta de Vieira de Melo foi rejeitada. Jul
gou-se melhor entregar o govêrno ao bispo D. Manuel Álvares 
da Costa que tinha a seu favor a circunstância de, segundo as 
vias de sucessão, ser o substituto do governador. Manter-se-iam 
fiéis os olindenses a D. João V, porém fariam exigências entre 
as quais se destacam: 

a) perdão geral para todos; 

b) que se desvanecesse para sempre do mundo a intrusa 
vila do Recife por ser a ruína daqueles povos e a causa 
dos excessos com que o governador começara a tira
nizá-los"; 

c) abertura dos portos de Pernambuco a duas naus de na
cionalidade estrangeira (inglêsa e holandesa) que de
veriam carregar apenas açúcar. 

d) limitações às cobranças de dívidas e juros por parte 
dos mercadores do Recife; 

e) confirmação das nomeações e demissões feitas durante 
a revolta. 

A reação dos mercadores. - Não se conformaram os mas
cates com as primeiras vitórias de Olinda. Recife aparente
mente estava calmo e o bispo tomava providências no sentido 
de serenar os ânimos; porém, secretamente, reuniam os mer-
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cadores fundos para um levante geral. Já contavam com o 
capitão-mor da Paraíba João Maia da Gama e com alguma 
tropa. 

Um incidente, entre soldados da guarnição de Bernardo 
Vieira de Melo e soldados do destacamento do Recife, deu o 
pretexto para o reinício das hostilidades. Bernardo Vieira de 
Melo pediu ao bispo que punisse os soldados do Recife. D. 
Manuel da Costa, para ser agradável ao chefe olindense, cedeu. 

Ao tomarem conhecimento da ordem de prisão e deporta
ção, os soldados implicados no incidente refugiaram-se no con
vento do Carmo. Seus companheiros de armas revoltaram-se aos 
gritos de Viva El-Rei! e Morte aos Traidores! Espalhou-se na 
cidade que Bernado Vieira de Melo queria ser governador. 

Assumira a chefia do movimento recifense João da Mota. 
O bispo foi detido no colégio dos jesuítas e Bernardo Vieira 
de Melo teve sua residência cercada, sendo levado dali para o 
cárcere. Uma proclamação feita pelos revoltosos reconhecia 
naquele momento como governador Sebastião de Castro Cal
das, refugiado na Bahia. O antigo governador de Pernam
buco não conseguiu voltar ao Recife, pois o governador-geral 
do Brasil, D. Lourenço de Almeida, ao saber da agitação dos 
mascates em Pernambuco, prendeu-o na fortaleza de Santo 
Antônio. 

No Recife, ~ bisp? D. Manuel Álvares da Costa, em poder 
dos mascates, fo1 obngado a assinar uma ordem dirigida às 
tropas do interior da capitania, recomendando que respeitas
sem o "govêmo restaurado" do Recife. Três dias depois o 
bispo conseguia fugir para Olinda. D. Manuel Álvares da 
Costa, no entanto, não queria mais arcar com as responsabili
dades de governador da conflagrada capitania. Passou o go
vêrno a uma Junta, por êle mesmo nomeada, composta pelo ou
vidor Luís Valenzuela Ortiz, do mestre-de-campo Cristóvão 
de Mendonça Arrais, do coronel Domingos Bezerra Monteiro, 
do capitão Antônio Bezerra Cavalcanti e do procurador do 
Conselho Estêvão Soares de Aragão. No ato de nomeação dizia 
não querer "efusão de sangue" porque só queria "paz e sos
sêgo nos vassalos de Sua Majestade". A nova Junta resolveu 
então vencer o Recife pela fome. 

O cêrco do Recife. - Faltaram víveres no Recife. Os 
sitiados alimentavam-se quase que exclusivamente de mariscos, 
apanhados nas vazantes da maré, ocasião que os olindenses 
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aproveitavam para ràpidas incursões. Os recifenses, em sortidas 
na periferia da cidade, tentavam aliviar o sítio. 

Os sitiantes haviam estabelecido três arraiais em tôrno 
do Recife: Afogados, Boa Vista e Santo Amaro. Fôra enviada 
t~mbém m~a fôrça para deter a coluna de 800 homens que par
tira de Sennhaém em socorro da cidade sitiada. Deu-se o en
contro junto aos montes Guararapes, não havendo luta, pois, 
os comandantes da coluna, ludibriando os olindenses, infor
maram-lhes que estavam lutando também contra os mascates. 
Em seguida conduziram calmamente seus homens ao Recife. 

O mestre-de-campo Cristóvão de Mendonça Arrais, que 
fazia parte da Junta governativa, resolveu atacar os mas
cates no Cabo e em Tamandaré. Foi feito prisioneiro no 
eng:nho Sibiró, em Serinhaém, e remetido amarrado para o 
Reofe. No entanto, logo depois, os olindenses seriam bem 
sucedidos no combate do engenho Garapu, em lpojuca, obri
gando as tropas mascates a baterem em retirada. 

No norte da capitania desenvolviam-se importantes acon
tecimentos. O governador da Paraíba abraçara apaixonada
mente a causa dos mascates. Redigiu um manifesto contra os 
olindenses, enviou víveres ao Recife, escreveu ao Rei e ao 
governador da Bahia a favor dos mascates, e finalmente man
dou seu preposto Luís Soares com um refôrço de 500 homens 
para ocupar a cidade de Goiana. Após a ocupação, Luís Soares, 
cumprindo ordens de João da Maia declarou a cidade desliga
da da capitania de Pernambuco e anexada à de Paraíba. Os 
mascates gostaram da idéia e a aplaudiram. A perda de Goiana 
enfraqueceria a aristocracia olindense. 

A velha cidade pernambucana teve que tomar provid~n
cias para socorrer Goiana. Tropas concentradas em Igaraçu, 
sob o comando de Bernardo de Alemão Mendonça, consegui
ram retomar a cidade a 23 de agôsto de 1711. O governador 
do Rio Grande do Norte enviara 500 homeru para socorrer 
os olindenses, mas a fôrça potiguar foi interceptada na Paraíba. 

.. Intervenção da Coroa. - Arrastavam-se assim as operações 
militares quando, a 6 de outubro de 1711, aportou ao Recife 
uma esquadra, vinda do Reino, trazendo o nôvo governador 
Félix José Machado de Mendonça. 

Com a chegada de Mendonça, as duas facções, cansadas, 
depuseram armas. O perdão geral que trouxera o governador 
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eta urna confirmaçâo do perdão dado pelo bispo D. Manuel 
Alvares da Costa. Ordenou Machado de Mendonça à Junta 
governativa que passasse o govêrno ao bispo, pois queria re
cebê-lo de autoridade legitimamente constituída. O bispo 
aproveitou os momentos em que novamente se viu no govêrno 
para soltar os prêsos políticos, inclusive Bernardo Vieira de 
Melo e Cristóvão Arrais. De João da Mota exigiu a entrega 
das fortificações do Recife. 

Em poucos dias viram apavorados os olindenses o nôvo 
governador pender ostensivamente para o lado dos mascates. 
A 18 de novembro restaurava-se o pelourinho e os foros do 
Recife. Além disso, apesar do perdão geral, o governador orde
nara uma "devassa" sôbre o levante da aristocracia rural de 
O linda. 

A Liga de Tracunhaém. - Mandou o nôvo governador 
Machado de Mendonça prender 19 olindenses de prestígio e 
ofereceu um prêmio a quem capturasse os que se encontravam 
aus~ntes. Perseguidos assim por Machado de Mendonça, os 
antigos chefes da guerra contra os mascates refugiaram-se em 
Tracunhaém onde formaram a famosa Liga do mesmo nome. 
Irritava-os profundamente não ter sido respeitado o perdão 
geral. Emboscados nas matas de Tracunhaém-esperavam o mo
mento propício para obrigar o cruel governador a uma fuga 
semelhante a de Sebastião de Castro Caldas. Dispunham apro
ximadamente de 500 homens. 

Contra a Liga de Tracunhaém foram enviadas pequenas 
expedições que conseguiram aprisionar vários chefes olindenses, 
que, trazidos para o Recife, foram encarcerados no Forte das 
Cinco Pontas. ' 

Remeteu Machado de Mendonça 11 prisioneiros para Lis
boa, entre os quais Bernardo Vieira de Melo e seu filho, André 
Dias de Figueiredo, Leonardo Bezerra, Manuel Cavalcanti Be
zerra e José de Holanda. Já resolvera enviar mais 55, quando 
chegou uma ordem régia na qual D. João V dizia "estranhar 
mui severamente} segundo resolução de sete do presente mês} 
pois nela vos declarava que Eu havia confirmado os perdões do 
primeiro e segundo levantes} pelo que respeitava aos moradores 
de Olinda". E restituía a liberdade e os bens das vítimas de 
Félix Machado de Mendonça, ordenando-lhe "que se abstenha 
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de perguntar pelos primeiros levantamentos e que mande soltar 
os culpados nêles por estarem por mim perdoados, fazendo
lhes repor e restituir os bens que lhes foram seqüestrados . .. " 

De qualquer maneira, porém, Recife já havia vencido sua 
rival, Olinda. 

5 - Revolta de Vila Rica. Filipe dos Santos 

A Região das Minas em 1720. - Pacificada a Região das 
Minas, após a guerra dos emboabas, cresceu a produção do 
ouro. A nova capitania já tivera dois governadores: Antônio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho e Brás Baltasar da Sil
veira. Em 1720 estava sob o govêrno do conde de Assumar. 
Quando êste tomou posse do cargo, a cobrança dos impostos sô
bre o ouro era feita por meio da "finta", isto é, o govêrno exigia 
anualmente determinada quantia, calculada de acôrdo com as 
possibilidades de extração do minério na região. Logo no iní
cio de sua gestão, porém, o sistema foi modificado, pois uma 
carta régia ( 11 de fevereiro de 1719) exigia para a Coroa por
tuguêsa um quinto (20%) do ouro extraído. 

Para melhor contrôle da cobrança do "quinto" proibia-se 
a circulação do ouro em pó. Todo ouro deveria ser transfor
mado em barras nas fundições reais de Vila Rica, Sabará, São 
João del-Rei e Vila do Príncipe, onde seria também de
duzida a parte que cabia ao govêrno. Receberiam as barras, 
saídas das casas de fundição, um sinête com as armas da Coroa; 
êste era o ouro legal ou "ouro quintado", que poderia ser ne
gociado livremente. 

Assumar era um militar pouco inteligente e completa
mente inabilitado para a função que exercia. Violento e atra
biliário, despertou fàrilmente a antipatia da população mi
neira, oprimida pela cobrança vigilante dos impostos reais. 

Compreendendo que a nova legislação sôbre a cobrança 
do "quinto do rei" iria provocar tumultos, tratou Lisboa 
de enviar um regimento de dragões de cavalaria ao seu gover
nador da região mineira. Realmente, quando chegaram os 
primeiros soldados, já em Ribeirão do Carmo, os moradores de 
Pitangui, chefiados por Domingos Rodrigues do Prado, agi
tavam os mineiros contra as ordens do governador. Os solda-
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dos recém-chegados reprimiram violentamente os agitadores. 
Porém a crise era geral; até o antigo chefe dos emboabas, Ma
nuel Nunes Viana, estava concitando os mineiros a não se 
sujeitarem à quintagem. 

A chegada dos dragões portuguêses e as novas medidas de 
exação provocaram um descontentamento tal, que, em 1720, 
uma revolta estourou em Vila Rica. 

A revolta de Vila Rica. - Era noite de S. Pedro, comemo
rada na região mineira com fogueiras, danças e .mascara
das. As 23 horas, mascarados acompanhados de mmta gente 
armada atacavam a casa do ouvidor. Ao amanhecer estavam 
acampados no largo dâ Câmara. Mais t.arde, reunidos no 
Paço da Câmara, os chefes da revolta assmaram um memo
rial ao governador, redigido pelo letrado José Peixoto da Sil
va, no qual exigiam a redução de vários impostos, das custas 
judiciais e abolição dos monopólios de gado, fumo, aguardente 
e sal. O próprio José Peixoto da Silva levou o documento ao 
conde de Assumar, então em Ribeirão do Carmo. Levou-o 
espetacularmente, a galope, aos gritos de As Gerais estio le
vantadas! · 

Assumar compreendeu perfeitamente sua situação. Para 
ganhar tempo, respondeu que concederia ao povo tudo que 
fôsse justo, contanto que se restabelecesse a ordem. Convoca
ria também uma junta Geral para resolver a questão. Os re
voltosos, no entanto, percebendo a manobra do conde, exi
giram que o mesmo fôsse a Vila Rica. 

O governador achou prudente não sair de Ribeirão do 
Carmo. Na madrugada de 2 de julho, então, quase 2 000 pessoas 
partiram de Vila Rica ao seu encontro. 

Um dos líderes populares do movimento era Filipe doa 
Santos. Orador vibrante, homem pobre, pouco ou nada 
alteraria sua vida a nova quintação do ouro, porém estava 
convencido da justiça das reivindicações da população re
voltada. Era um autêntico idealista. 

Não sabendo bem o que iria suceder, Assumar apreveniu-6e, 
aquartelando seus dragões no próprio palácio. Quando soube 
da aproximação daquela imensa coluna que se deslocara de 
Vila Rica, mandou que um de seus tenentes e a C!mara da 
Vila do Carmo fôssem, incorporados, receb~-la à entrada da 
cidade. 
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Ocuparam pacificamente os de Vila Rica a praça fronteira 
ao palácio. De uma das janelas, Assumar dirigiu-se à mul
tidão da maneira mais conciliadora que lhe era posaível. Para 
grande decepção dos chefes da revolta, a turba, ouvindo o con
de, prorrompeu em aclamações. Mas, finalmente, subiu à sala 
de audiências José Peixoto que, novamente, apresentou por 
escrito ao governador as reivindicações dos seus governados; 
pediam-lhe abolição dos monopólios, das casas de fundição, 
perdão geral em nome do rei e outras solicitações menores. A 
cada item do memorial, Assumar respondeu: "deferido como 
pedem". Quando Peixoto leu de uma das janelas o alvará 
que ia conceder tudo que se pedira, novas aclamações se fizeram 
ouvir. 

Julgaram-se os habitantes de Vila Rica, com a leitura da
quele alvará que o conde jamais pensou em cumprir, quase 
completamente livres das prerrogativas, regalias, interferên
cias e exações da Coroa portugu~a. E sob o mais vivo entu
siasmo regressaram triunfalmente a Vila Rica. 

A reação contra o movimento de Vila Rica. - Resolveu 
o conde debelar a crise que se desenvolvia em sua capitania 
prendendo os cabeças. Os dragões foram encarregados de apri
sionar os chefes do movimento, entre os quais Pascoal da Silva 
Guimarães, Manuel Mosqueira da Rosa, Sebastião da Veiga 
Cabral e alguns frades. 

Antes que Vila Rica pudesse reagir organizadamente con
tra a prisão de seus líderes, Assumar reuniu tôdas as fôrças 
de que podia dispor e, surpreendendo a cidade, nela penetrou 
a 16 de julho de 1720. Logo foram presos Filipe dos Santos, 
que na porta da igreja da Cachoeira pregava abertamente uma 
revolta geral, e Tomé Afonso Pereira que, em Sabará, agitava a 
população, conclamando-a a pegar em armas contra o govêrno. 

O conde Assumar agiu com violência e espírito de vin
gança: mandou incendiar as casas dos revoltosos. O fogo con
sumiu ruas inteiras no arraial situado no hoje chamado Morro 
das Queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado e depois atado 
à cauda de um cavalo para ser arrastado pelas ruas e estra
çalhado. 

Falara-se em República por ocasião da revolta de Vila 
Rica. Evidentemente foi o movimento de 1720 precursor da 
Conjuração Mineira de 1789. 

198 

LEITURA SUPLEMENTAR 

Os vice-reis do Brasil 

Embora n§o exista um documento oficial elevando o Bruil à ca
tegoria de Vice-Reino, a partir de 1640 surge o título de vice-rei, que 

pela primeira vez é dado a D. Jorge Mascarenhas, marquês de Montalvlo. 
Anteriormente, os que governavam o Brasil eram apenas gcruernadortSI
gerais. O título de vice-rei porém nlo foi dado a todos os nOIS05 gover
nantes entre 1640 e 1720; somente três governadores-gerais o receberam: 
marquês de Montalvlo, o conde de óbidos e o marquês de Angeja. 

De 1720 até a vinda da família real para o Brasil, o título de vice· 
rei foi dado indistintamente a todos os nossos governadores-gerais. O 
vice-rei ou capitlo-general, diz o historiador Varnhagen, ~era o dele
gado imediato do soberano, para quem unicamente se podia apelar de 
suas resoluções. Recebia cortejo nos dias de fala, ficando à esquerda do 
dossel, com a Câmara da cidade-capital à direita dêtte. Cada individuo, 
depois da vênia ao retrato do soberano, fazia outro à Câmara, e depois 

ao capitão-general". 

Em 1763 o marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil de 
Salvador para o Rio de Janeiro. O que induziu o govêrno português à 
mudança da capital foi a importância que passaram a ter, a partir do 
século XVIII, as regiões Centro e Sul do país, pelo descobrimento das 
minas de ouro e diamantes. Foi também considerada a necessidade de 
melhor defesa da região Sul contra as pretensões espanholas. 

O último vice-rei residente na Bahia foi o marquês de Lavradio, 
O primeiro vice-rei que exerceu o cargo no Rio de Janeiro foi Antônio 
Alvares da Cunha, conde da Cunha, antigo governador de Angola, que 
cuid~u de fortificar a nova capital, instalando o arsenal de marinha e 
construindo fortes na Praia Vermelha. Fêz cumprir a carta-régia que 
proibia no Brasil o exercício da profissão de ourives. Ao conde da 
Cunha deve o Rio de Janeiro um de seus mais antigos hospitais, o lazareto 
instalado numa casa pertencente aos jesuítas. Seu substituto foi D. An
tônio Rolim de Moura, conde de Azambuja, que continuou a obra mi

litar de seu antecessor, reorganizando suas defesas. 

O sucessor do conde de Azambuja foi o mais importante dos vice
reis: o segundo marquês de Lavradio, D. Luís de Almeida Portugal. 
Calmon considera-o um dos maiores administradores da América por
tuguêsa. General inteligente, com uma série de construções militares, 
estabeleceu no Rio de Janeiro um eficiente sistema de defesa. 
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Cuidou também das atividades agrícolas; durante ma adminis
tração o cafeeiro foi transplantado do Norte para o Sul. Chegou 
mesmo a instalar, juntamente com seu médico Manuel Joaquim Henriques 
de Paiva, uma Academia Científica cuja principal finalidade seria o estudo 
da História Natural do país e o fomento da agricultura e das indústrias 

agropecuárias. 

O sucessor de Lavradio foi um homem ambicioso e de fino gôsto urba 
nístico, Luís de Vasconcelos e Sousa, a quem o Rio de Janeiro deve o seu 
"Passeio Público". Protegeu artistas como o famoso mestre Valentim da 
Fonseca e Silva e cientistas como o botânico frei José Mariano da Conceição 

Veloso. Foi durante sua administração que surgiu a Inconfidência Mineira. 

D. José Luís de Castro, segundo conde de Resende, foi vice-rei do 
Brasil de 1790 a 1801. Desconfiado e violento, durante seu govêrno foram 
presos e processados vários intelectuais e executados os conjurados mi

neiros de 1789. 

De 1801 a 1806 governou o Brasil D . Fernando José de Portugal e 
Castro, ex-governador da Bahia, em cuja administração foi introduzido o 

uso da vacina em nosso país. 

O último vice-rei do Brasil foi D. Marcos de Noronha e Brito, 
oitavo conde dos Arcos, que governou de 1806 a 1808, data em que che

gava ao Brasil a família real, iniciando um nôvo período em nossa 

História . 

No final dêste livro encontra-se uma lista completa dos vice-reis do 

Brasil. Consulte-a. 
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UNIDADE XI 

A CULTURA COLONIAL 

I - A literatura 

As limitações intelectuais da colônia. - A vida colonial 
não oferecia muito estímulo à atividade intelectual. Nos pri
meiros tempos somente os jesuítas, por dever de ofício, represen
tavam dimensão intelectual de alguma importância, sobretudo 
através do seu sistema de ensino que tinha o bom senso peda
gógico de não desprezar a língua nativa. 

O ensino foi a primeira manifestação cultural na colônia, 
mas os sermões é que constituem a primeira atividade literária. 
Naturalmente os sermões eram vazados em linguagem simples, 
pois destinavam-se aos funcionários, aos proprietários e seus 
dependentes mais próximos. Visavam à salvação de almas, 
em regiões, como dizia Anchieta, "onde ninguém cultiva as 
letras e todos se dão a negócios". 

Nosso primeiro poeta foi Bento Teixeira, português radi
cado em Pernambuco, autor da Prosopopéia, um poema lou
vaminheiro ao governador. A obra é uma imitação medío
cre dos Lusíadas. Examine, por exemplo, esta estrofe: 

E vós, sublime Jorge, em que se esmalta 
A estirpe de Albuquerque excelente, 
Em cujo eco da fama corre e salta 
Do carro glacial à zona ardente 

Suspendei por agora a mente alta 
Dos casos vários de Olindesa gente 
E vereis vosso irmão, e vós supremo. 
No valor abater Quirino e Remo 
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Depois de Bento Teixeira pode-se registrar o jesuíta Fe~
niio Cardim, autor do Tratado da Terra e da Gente do Brasal. 
A linguagem de Cardim é simples e despretenciosa e seus rela
tos muito interessantes. Leia, como amostra, um trecho onde 
Cardim relata o tratamento que os índios davam às mulheres: 

"CoMumam ~stes índios tratar bem às mulheres, nem lhes dlo nunca 
nem pelejam com elas, tirando (exceto) em tempo doa vinh?', por<.JUe entlo 
de ordinário se vingam delas, dando por desculpa depou o. vmho q.ue 
beberam e logo ficam amigos como dantes, e não duram mmto ~· ód101 
entre ~les; sempre andam juntos e, quando v:io f?ra, a mulhe~ va1 detrú 
e o marido diante para que, se acontecer algum~ cilada,. nlio cau a mul~er 
nela, e tenha tempo para fugir enquanto o mando peleJa com o ~ntráno, 
etc.; maa à tornada da roça, ou qualquer parte, vem a mulher diante e o 
marido detrás, porque, como tenha já tudo seguro, ae acontec~ al~m 
desastre, possa a mulher que vai diante fugir para casa, e o mando ficar 
com os contrários, ou qualquer outra coisa. Porém em terra segura ou 
dentro na povoaçâo sempre a mulher vai diante, e o marido detrás, porque 
são ciosos e querem sempre ver a mulher". 

Gandavo, Nóbrega e Anchieta.- Pêro de Magalhães Gan
davo, amigo de Camões, é o autor do Tratado da Te:ra. do 
Brasil e História da Prov{ncia de Santa Cruz. t um otimista, 
encantado com a língua portuguêsa e com o Brasil, sôbre o qua_l 
escreve para que "se divulgue sua fertilidade e provoque a ~w
tas pessoas pobres que se vão viver a esta província, que msso 
consiste a felicidade e aumento dela". 

Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, jesuítas inteira
mente dedicados ao Brasil, são dois vultos muito expressivos 
na vida colonial. A Nóbrega pertence o Diálogo S&bre a Con
versão do Gentio, escrito em 1554, e, portanto, cronologicamen
te o primeiro livro escrito no Brasil. São muito famosas suas 
cartas sôbre nosso país. 

Anchieta nasceu na ilha de Tenerife (Canárias). Chegou 
ao Brasil com Duarte da Costa, segundo governador-geral, des
tinando-se a S. Vicente como professor de latim. Dedicou-se 
todo ao Brasil. Para nossos índios escreveu gramáticas, comé
dias e hinos, e para os historiadores deixou u~~ Brasil_i~a 
Societatis Historia et Vita Clarorum Patrnm qut m Brasdta 
Vixerunt, obra biográfica sôbre os jesuítas que vieram ao Brasil, 
e Informações e Fragmentos Históricos. A Virgem dedicou o 
seu famoso Poema em Louvor da Virgem Nossa Senhora, es
crito em latim, nas areias da praia de Ubatuba, antigamente 
Iperoígue. 
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F~i Vicente do Salvador, Antonil e Ambrósio Fernandea 
Brandão. - Frei Vicente do Salvador escreveu uma História 
do Brasil. Era baiano, havendo percorrido grande parte da 
Colonia no exercício de suas atividades religiosas. Pode ser 
considerado o pai da história brasileira. Narrou cenas da vida 
colonial e daí dizer Capistrano de Abreu que seu livro tem 
mais histórias do Brasil do que história do Brasil. 

Antonil (João Antônio Andreoni) deixou-nos uma exce
lente descrição da vida econômica e social da Colônia no seu 
Cultura e Opulência do Brasil. Nas páginas 89 e 116 você en
contrará trechos muito interessantes dessa obra relativos aos 
nossos ciclos do açúcar e da mineração. 

Ambrósio Brandão é um autor discutido. Pouco se sabe 
sôbre sua vida. Talvez tenha sido senhor de engenho na Pa
raíba, onde escreveu seu famoso trabalho Diálogos das Gran
dezas do Brasil, sob o pseudônimo de Brandônio. 

Gregório de Matos, Frei Gaspar da Madre de :Peus e 
Loreto Couto. - Gregório de Matos Guerra nasceu na Bahia 
e nos deixou principalmente poesias líricas e satíricas. Os espe
cialistas divergem muito a respeito da obra de Gregório de Ma
tos. É inegável, porém, que Gregório de Matos teve um espírito 
verdadeiramente criador. Suas poesias satíricas valeram-lhe 
grandes problemas e desavenças. Sua irreverência não 
poupou nem o vice-rei D. Afonso Furtado de Mendonça, de 
quem disse: - "É célebre. Nunca vi um Mendonça que não 
tenha Furtado". Não respeitava, também, as velhas tradições, 
como a Procissão das Cinzas, pintando-a neste quadro humi
lhante: - "Atrás um negro, um cego, um· mamaluco, três lotes 
de rapazes gritadores; é a Procissão da Cinza, em Pernambuco". 

Frei Gaspar da Madre de Deus, beneditino nascido em São 
Vicente, é autor de Memórias para a História da Capitania de 
São Vicente. 

Loreto Couto nasceu em Pernambuco. Ingressara 
na ordem franciscana, na qual não se ajustou, pois cometeu 
"várias extravagâncias em diversas partes do reino", como re
gistra um despacho do bispo de Olinda, autorizando seu desli
gamento dos franciscanos e ingresso na ordem dos beneditinos. 
Escreveu "Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco", 
cujo título se justificava, conforme expressões do próprio Loreto 
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Couto, pelo fato de ao tratar do Brasil repetirem os livros 
"muitas diminuições, muitos defeitos, muitas fábulas e bas
tantes calúnias". 

Pedro Taques, J a boa tão e Santa Rita Durão. - Pedro 
Taques de Almeida Pais Leme nasceu em S. Paulo onde desem
penhou funções administrativas. Deixou N obiliarquia Pau
listana, História da Capitania de São Vicente, Informação só
bre as Minas de São Paulo e Notícia da Expulsão dos jesuítas 
do Colégio de São Paulo. 

Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão nasceu em Per
nambuco e ingressou na ordem franciscana. É autor do N 6vo 
Orbe Seráfico no qual faz a crônica dos franciscanos no Brasil. 
Escreveu também um Catálago Genealógico das Principais 
Famílias da Bahia. 

Frei José de Santa Rita Durão é o autor do famoso poema 
Caramuru, onde narra a história de Diogo Alvares Correia 
por quem se apaixonara a formosa Paraguaçu, filha de um ca
cique tupinambá. Nos versos de Durão a índia Moema atira
se ao mar, acompanhando a nau onde o Caramuru embarca 
de volta a Portugal, e morre afogada. Diz Silvio Romero que 
é o poema mais brasileiro que possuímos em virtude das des
crições cheias de relêvo sôbre nossa gente e nossa terra. 

Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto e Gonzaga. - Manuel 
Inácio da Silva Alvarenga (1749-1814) estudou em Coinibra, e 
ao regressar ao Brasil, fundou um clube secreto onde reunia os 
intelectuais de sua época impregnados das idéias dos enciclope
distas franceses. É um lírico, mas deixou no gênero satírico o 
Desertor das Letras onde há fino senso de humor. 

Inácio José d' Alvarenga Peixoto ( 1744-1793) também es~ 
tudou em Coimbra. Foi uma das figuras principais da Con
juração Mineira de 1789. É um lírico ardente. O lema da 
conspiração mineira, Libertas quae sera tamen, foi de sua es
colha. 

Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Portugal, ni;;ts veio 
muito jovem para o Brasil com o , pai que era brasileiro. Foi 
envolvido na Conjuração Mineira mas parece que suàatuação 
não foi muito importante. Sua obra mais conhecida é Ma
rília de Dirceu onde, com gTaça e espontaneidade, canta . seu 
amor a D. Maria Joaquina Dorotéia de Seixas Brandão (Ma: 
tflia) . ' ', ' 
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Não se pode esquecer que em pleno regime colonial 
foram escritas as Cartas Chilenas, atribuídas por Rodrigues 
Lapa a Tomás Antônio Gonzaga. As Cartas Chilenas são mo
delos admiráveis do gênero satírico, no qual sempre fomos mui
to pobres, e constituem uma positiva manifestação de inteli
gência e de talento literário. Retratavam uma época e nar
ravam os feitos de Fanfarrão Minésio, suposto governador do 
Chile, que na verdade é o perverso governador de Minas, Luís 
da Cunha Menezes. Eis uma pitoresca descrição de Fanfarrão 
Minésio: 

Tem pesado semblante, a côr é baça 
o corpo de estatura um tanto esbelta 
feições compridas e olhadura feia; 
tem grossas sobrancelhas; testa curta. 
nariz direito e grande; fala pouco 
em rouco, baixo som de mau falsete; 
sem ser velho, já tem cabelo ruço; 
e cobre êste defeito e a fria calva 
à fôrça de polvilho que lhe deita. 

Sousa Caldas, Rocha Pita e Aires do Casal. - Padre An
tônio Pereira de Sousa Caldas (1762-1814) foi um autêntico 
clássico. Suas obras realmente têm merecimento destacando-se 
Poesias Sacras e Profanas, Salmos de David Vertidos em Por
tuguês, Existência de Deus e Cantata de Pigmalião. Sua Ode 
ao Homem Selvagem reflete a valorização do índio através de 
suas idéias, de gôsto francês, bem avançadas para a época co
lonial. 

Sebastião da Rocha Pita (1660-1738) é autor de uma 
História da América Portuguêsa. Seu estilo é gongórico e sua 
importância histórica reduzida. 

Aires do Casal, de cuja vida não se sabe muita coisa, es
creveu uma interessante Corografia Brasílica, aparecida em 
1817, no Rio de Janeiro, fato que anuncia uma transforma
ção importante: o Brasil começa a imprimir livros. 

Como você pôde observar fàcilmente, a produção literária 
na colônia era predominantemente de obras poéticas. A prosa 
limita-se quase exclusivamente à crônica histórica, e, tanto na 
poesia como na prosa, os padres é que dominam; os leigos 
estão em evidente minoria. Os literatos da época colonial têm, 
contudo, um traço comum que é o estudo nos colégios jesuí-
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ticos e graduação na Universidade de Coimbra, que nessa época, 
aliás, atravessa uma de suas fases mais criticas, a ponto de 
merecer o sarcástico poema de Francisco Melo Franco "O Rei
no da Estupidez" . 

Ausência da imprensa. - Uma das razões que impediram 
um grande desenvolvimento intelectual na colônia foi o fato 
de não têrmos imprensa. Antes da transferência da família real 
para o Brasil (1808), Portugal nunca consentiu o estabelecimen
to de tipografias coloniais. As tentativas feitas em Pernambuco 
e no Rio de Janeiro foram severamente reprimidas. Em 1747, 
D. João V ameaçava de prisão os possíveis impressores, recomen
dando ao governador do Rio de Janeiro que, se fôssem encon
tradas "letras de imprensa" em sua jurisdição, as seqüestrasse e 
as remetesse para o Reino, notificando seus donos "para que não 
imprimam livros, obras ou papéis alguns avulsos, sem embargo 
de quaisquer licenças que tenham para a dita impressão, comi
nando-lhes a pena de que, faz.endo o contrário, serão remetidos 
presos para êste Reino à ordem do meu Conselho Ultrama
rino, para se lhe imporem as penas em que tiverem incorrido, 
na conformidade das leis e ordens minhas ... " Era a própria 
estrutura do colonialismo luso que não permitia o desenvol
vimento das letras no Brasil. 

As academias. - O insulamento dos letrados induziu-os a 
reunirem-se em academias onde se admiravam e se aplaudiam 
mutuamente, pois em virtude das condições do meio, público 
propriamente dito não tinham. As academias eram imitações 
acanhadas de instituições semelhantes, já existentes em Portu
gal, e sofriam a influência dos poderosos. Sob o ponto de 
vista literário foram mais ou menos inócuas e acabaram por se 
transformar em sociedades políticas. 

As principais academias foram: Academia Brasílica dos 
Esquecidos, criada em 1724, na Bahia; Academia dos Felizes, 
em 1736, no Rio de Janeiro; Academia dos Seletos, em 17M, 
também no Rio de Janeiro e a Academia Brasílica dos Re
nascidos, na Bahia. 

A literatura é apenas um aspecto da vida cultural de um 
país. No Brasil colonial, porém, foi um elemento muito ex
pressivo de nossa formação intelectual lusitana, impregn~da 
de herança escolástica, de latim, de gramática e de retórica. 
Poderíamos dizer até que nossa literatura, nos tr~ primeiroe 
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séc~los, nas. suas linhas gerais, não passou de um capitulo co
lomal da literatura portuguêsa. 

O e?sino literário, orientado no sentido das humanida
des clámcas, pouco prático e excessivamente retórico nlo cor
r~spondia à realidad~ brasilc;:ir~. Aumentou o despr~zo tradi
CIOnal c~mtra os ofíoos mecamcos, já considerados pelas clas
se~ dommantes co~o trabalho servil e degradante, e criou as 
raizes do bacharehsmo no Brasil. 

2 - A arquitetura 

A arte colonial e o domínio holandês. -A ocupação pelos 
holan~eses da região J:?~is rica do país, no apogeu do ciclo 
d_o açucar, gerou condiçoes especiais para as atividades artís
tiCas. Transf~rmara-se, pelo esfôrço de N assau, a paisagem 
urbana do ~eofe que se tornou então o centro mais populoso 
e cosmopolita da -A:mérica, preferido por mercadores, judeus, 
soldados e av~ntureiros. Embora os pintores trazidos por Nas
sau n~o se vmculassem posteriormente ao Brasil, nem deixas
sem discípulos, é. com êle~ que pela primeira vez surgem em 
n?sso país autê?ticas mamfestações artísticas como 0 arquiteto 
~~eter Post, projetando.~ Maurit~ta~t (cidade Maurícia, Recife) 

a moda da Holan?a e seu Irmao Franz Post fixando nos 
seus quadros a paisagem tropical e a vida nos eno-enhos 
Wagner e ~ckhout deixaram também nos seus desenhgs e re~ 
tratos os tipos locais, índios, negros e mestiços, trabalhos de 
grande valor documental. 

A. literatura foi_ a arte menos desenvolvida no período 
nassoviano. O ambiente cosmopolita do Recife era mais fa
vorável à eclo~ã? das artes plásticas do que ao florescimento 
das letras. O _I~IOma do _i~vasor jamais conseguiu impor-se de 
mo?o a propiCiar receptividade local para as produções lite
ránas flamengas. 

Os holandeses - burgueses e calvinistas - tentaram criar 
no ~ordest~ . uma civilização urbana, com desenvolvida 
arqmtetura CIVIl e_po_nder~vel movimento artístico, na qual 0 
g6st? pela de~ora~ao mtenor das resid~ncias, o urbanismo e 0 
cultivo das Ciências contrastava visivelmente com a tradição 
portuguêsa ~o lavrado_r ca_tólic? - formado na tradição jesuítica 
- ~e ca~a Simples e Igreps ncamente ornamentadas, na qual 
mau vaham as letras do que as ciências. · 
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A igreja do Rosário, em Ouro Prêto, uma singela obra-prima do barroco colonial. 

A cultura portuguêsa, com a vantagem de um século_ de 
estabelecimento na América, já estava suficientemente enraiza
da para não permitir o livre de~envolvimento de ~a cultu~a 
mais nova como a flamenga. Além d1sso, o Brasil holandes 
cedo sofreria a destruição da guerra e a voragem dos incêndios. 
Nem mesmo Pernambuco, que sofreu mais de perto as in
fluências da cultura holandesa, separou-se completamente da 
tradição portuguêsa, jesuítica e agrária. 

A arquitetura colonial. - A preponderâi_Icia do sen~i~en
to religioso na nossa formação históric_a e:c-phca a supenond~
de da arquitetura dos claus~ros e das 1gr_e~a~, co~ s~us magm
ficos interiores, sôbre as vivendas e edihcios pubhcos. Em 
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tôdas as regwes do Brasil colonial sempre avultou o mosteiro 
ou a igreja sôbre as construções civis, cuja melhor categoria 
é a de sobrados ou casarões senhoriais construídos segundo mo
delos portuguêses. 

Principalmente em Minas Gerais desenvolveu-se a arqui
tetura civiL No Nordeste as cidades não tiveram os esplêndidos 
edifícios públicos de Minas Gerais; faltaram-lhes as tôrres e os 
portões dos edifícios de Ouro Prêto e as linhas harmoniosas dos 
de Mariana. A vida essencialmente rural do Nordeste e o 
isolamento feudal dos senhores de engenho retardaram a vida 
pública das cidades. Ao contrário da sociedade agrária escra
vocrata do Nordeste, a sociedade concentrada de Minas Gerais, 
florescente no século XVIII com a mineração, tendeu para 
uma civilização urbana. Daí ser a arquitetura civil menos bri
lhante no Nordeste do que na região mineira. 

De um modo geral, a casa colonial - casa-grande nos enge
nhos ou sobrados nas cidades - contrasta na solidez rude de 
sua construção e no primarismo de suas linhas ' com a sun
tuosidade da arquitetura e a exuberância da decoração inte
rior dos templos. Salas amplas e hospitaleiras, paredes nuas, 
sem quadros, mobiliário em jacarandá ou cedro, davam ao 
conjunto do sobrado colonial uma severidade e uma robustez 
que bem refletem a simplicidade de uma economia agrícola de 
base escravocrata. Na página 92 você encontrará interessantes 
detalhes sôbre as casas-grandes e as senzalas. 

3 - O barroco 

O movimento barroco, surgido na Europa, repercutiu pro
fundamente no Brasil colonial através dos jesuítas. Se houve 
arte na civilização brasileira no período colonial, esta foi, 
sem dúvida, como observa Augusto Lima Júnior, a arte arqui
tetônica e decorativa, inspirada no barroco que, tendo sido 
o esplendor da civilização portuguêsa, transplantado com ela 
para o Brasil, foi a expressão magnífica do caráter patriarcal 
e religioso, sentimental e _místico de nossa formação. 

Os padres preocuparam-se mais com os problemas esté
ticos da ornamentação interior do que com o aspecto arqui
tetura! de suas igrejas. A explicação dêsse fato, segundo Ro
ger Bastide, que estudou sociologicamente a evolução do bar-
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O barroco refletiu -se também no mobiliário. Exemplo 
de extraordinária beleza é esta papeleira em jacarandá, 

pertencente à coleção Octalles Marcondes Ferreira. 

roco no Brasil, reside no enriquecimento progressivo do país, 
portanto no seu elemento econômico; a igreja só podia orna
mentar-se à medida que as riquezas aumentavam, mas como o 
exterior já estava feito, o barroco só podia triunfar no interior. 

Há diferenças entre o barroco europeu e o barroco brasi
leiro. O primeiro era a manifestação artística de uma sociedade 
aristocrática e rica; o segundo, de uma sociedade colonial de 
limitados recursos econômicos. O próprio barroco brasileiro, 
conforme as regiões onde se desenvolveu, adquiriu caracterís
ticas especiais. Nas igrejas mineiras, por exemplo, os azu
lejos não representam papel de destaque. Os artistas recrutados 
para a decoração das igrejas, em sua maior parte mestiços de 
índios, negros e brancos, não tinham a experiência ou a tra
dição dos artistas do litoral, geralmente emigrados do Sul de 
Portugal. As sacristias do N ardeste são largas, ricas e acolhe
doras. Para a sociedade dispersa do Nordeste a igreja era 
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também um vinculo social; aos domingos suas sacristias trans
formavam-se em ponto de reunião. 

É interessante notar que, em Minas Gerais, o apogeu ar
tístico não correspondeu ao apogeu econômico. A extração do 
ouro atingiu o máximo entre 1736 e 1750, quando as cidades 
mineiras tinham apenas modestas capelas. Somente na se
gunda metade do século XVIII é que se erguem os templos 
que, ainda hoje, juntamente com os claustros e igrejas da Ba
hia e Pernambuco, constituem a parte mais expressiva do pa
trimónio artístico do Brasil colonial. 

O profeta Ezequiel, escultura em pedra-sabão 
de Antônio Francisco Lisboa - o Aleijadinho 
- (1738-1814). Faz parte do conjunto dos 
" Profetas" existente no adro da igreja de Bom 
Jesus dos Matosinhos, Congonhas do Campo, 
Minas Gerais. 
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O Aleijadinho. - Em Minas Gerais, como também no 
litoral, apareceram no Brasil colonial, pintores, entalhadores de 
madeira e escultores que contribuíram para a execução de mag
níficos interiores de igrejas. Entre êles um nome deve ser sem
pre lembrado: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 

Antônio Francisco Lisboa (1730-1814) não é somente o 
maior artista plástico do período colonial: é o maior artista 
plástico brasileiro. Nasceu em Vila Rica, filho do mestre 
Manuel Francisco Lisboa, e o apelido com que passou à His
tória proveio das deformações que lhe foram causadas pela 
doença que o mutilou, devastando-lhe os dedos. Além das lições 
paternas, aproveitou os ensinamentos de Antônio Pereira de 
Sousa Calheiros, José Pereira Arouca e José Antônio dos 
Santos, grandes mestres da época. 

O Aleijadinho constituiu uma verdadeira escola de mes
tres santeiros que, como seus discípulos e auxiliares, tornaram
se autores de mui tas obras que posteriormente lhe foram atri
buídas, nas quais certos defeitos de anatomia (em contraste 
com outras perfeitas) têm sido explicados pela sua doença 
ou pela deformação intencional, para maior efeito das figuras . 

Como entalhador o Aleijadinho enriqueceu interiores e 
fronstispícios de igrejas com trabalhos em madeira e pedra-sa
bão. Lavrou púlpitos, tribunas, altares e portadas, trabalhan
do também no acabamento de mobiliários litúrgicos. Como ar
quiteto introduziu modificações originais que distinguem o 
barroco brasileiro do europeu. 

4- A música 

A música no Brasil colonial surge com a catequese jesuí
tica. Os padres compunham ou ensinavam aos meninos índios 
"cantos" e "autos" e, segundo Simão de Vasconcelos, as próprias 
cantigas eram postas em letras que continham a doutrina cris
tã para servirem à propagação da fé. 

Ao mesmo tempo que nas capelas e igrejas, nos dias 
de festa, celebravam-se missas cantadas, florescendo o canto 
gregoriano, formavam-se lentamente nos engenhos e nas cida
des o canto e a música popular, reunindo a influência primi
tiva das senzalas, das tabas indígenas e das a !dei as portuguêsas. 
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Predominou a influência portuguêsa, fonte principal das me· 
lodias de nosso folclore, mas foi considerável a contribuiçlo 
africana. 

Maior do que a contribuição indígena que hoje sobrevive 
no catereté, i contribuição negra na formação de nossa música 
foi muito expressiva. O negro inundou o Brasil com músicali 
nostálgicas e monótonas fazendo das mesmas o derivativo prin . 
cipal do exílio que sofri<~ . 

Na música popular colonial dominam a modinha e o lundu. 
A primeira é nitidamente de origem lusitana; a segunda des
cende do batuque africano. Como observa Mozart de Araújo 
o lundu "foi a válvula de equilíbrio emocional de que se uti
lizaram os escravos para amenizar as agruras do exílio e os 
sofrimentos da escravidão". Influenciando-se reciprocamente 
formaram o lundu e a modinha as vigas mestras da música po
pular brasileira. Dos portuguêses herdou também o Brasil as 
canções de ninar (acalantos). 

Disse o grande especialista em história da música brasileira 
Kurt Lange, ser indiscutível que o gôsto pela boa música 
foi inculcado nos portuguêses por uma dinastia de reis-mú
sicos, conhecedores do cantochão, quase todos êles composito
res, apreciadores da ópera e da música de câmara e criadores, 
ao mesmo tempo, da maior biblioteca musical que, naquele pe
ríodo, a Europa conheceu. No Brasil, a solidão, o espírito 
religioso do aventureiro que recorria aos santos e santas pe
dindo proteção e clemência, criaram uma atmosfera propícia 
para a música, sobretudo para a música religiosa. 

No Rio de Janeiro destaca-se um nome: José Maurício 
Nunes Garcia. 

O padre José Maurício nasceu de pais muito humildes e 
conseguiu ordenar-se em 1792. Sua educação musical foi pro
vàvelmente iniciada por mestres formados na extinta escola 
dos jesuítas em Santa Cruz, confiscada em virtude da expulsão 
dos jesuítas do Brasil em 1759. Compositor fecundo, aos 44 anos 
já havia o padre José Maurício composto, só para a capela real, 
quase 200 obras, entre as quais uma magnífica Missa em Si 
Bemol e sua obra-prima a Missa de Requiem. Suas convicções 
religiosas, evidentemente dominam tôda a sua produção mu
sical, onde o estilo harmônico denota claramente certa influ· 
ência de Haydn e Mozart, seus autores prediletos. 
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A música barroca em Minas Gerau. - Minas Gerais foi 
um magnífico centro musical. Infelizmente perdeu-se quase 
tôda documentação musical correspondente à primeira metade 
do século XVIII. Documentos históricos em Minas Gerais fa
lam, entretanto, de numerosos contratos c:om · músicos, ge· 
ralmente mulatos, de origem humilde e sensibilidade apurada. 

Os conjuntos musicais mineiros que executavam música 
religiosa compunham-se geralmente de 12 a 14 músicos núme
ro bem proporcionado em relação ao tamanho das ig;ejas da 
époc_a. O côr? era sobretudo masculino, empregando também 
menmos. Os mstrumen tos de corda eram geralmente violinos, 
violas e contrabaixos. Usavam-se também flautas, oboés (cha
mado "bués") clarinetes e fagotes; êste último parece ter sido 
o instrumento mais usado, pois sua venda nas casas comerciais 

. era muito freqüente. Entre os metais destacava-se a trompa, 
usando-se nas grandes festas também o clarim. Muitas obras 
de compositores mineiros foram vendidas como papel velho 
para embrulhar mercadorias grosseiras ou confecção de fogos 
de artifício. 

Para Kurt Lange, o maior de todos os compositores mi
n:iros foi José Joaquim Emérico Lôbo de Mesquita. Orga
m.sta de uma_ irmandade em Diamantina, mudou-se para Vila 
Rica onde foi contratado como regente musical. Estão salvas 
cêrca de 40 obras de sua autoria entre as quais uma extraor
dinária Antífona de Nossa Senhora, que, segundo Lange, o ele
va à categoria de gênio. 

Outro compositor mineiro importante é Francisco Gomes 
da Rocha que foi soldado do mesmo regimento onde servia 
Tiradentes. Na Novena de N. S. do Pilar, principal obra de 
Gome~ da Roc~a •. sente-se um compositor dotado de completa 
matundade artiStica, onde podem ser notadas fugazes remi
niscências de Haendel e Mozart. 

5 - A ourivesaria 

Arte do luxo, a ourivesaria colonial não se destinava ape
nas à ostentaç~o das famílias dos senhores de engenho, dos la
vradores de mmas ou de burgueses enriquecidos, mas também 
a adornar as imagens de santos nas festas religiosas. 
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Na terra das pedras preciosas, porém, a ourivesaria era per
seguida pela Metrópole interessada exclusivamente na arreca
dação de ouro (I) e cunhagem de moedas. Chegou mesmo a 
ser proibida (Carta-régia de 30 de julho de 1766), embora 
continuasse a existir clandestinamente. 

Quando chegou ao Rio o 13.0 vice-rei, o conde de Resen
de (1790-180 1), verificou muito admirado a existência de mui
tas lojas e oficinas nas quais trabalhavam ''375 mestres e I 500 
oficiais". Sobretudo em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro espalhavam-se os lapidários, gravadores e fun
didores que incentivavam a vaidade da mulher colonial e 
enriqueciam, com mãos habilidosas e sensíveis, o patrimônio 
artístico das igrejas. 

( 1) O Brasil colonial foi o maior centro mundial de produ<jão de ouro na 
primeira metade do século XVIII. 
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UNIDADE XII 

DUAS TENTATIVAS 
DE EMANCIPAÇÃO POLíTICA 

I - Conjuração Mineira de 1789 

Causas da Conjuração. - A reg1ao das Minas era a que 
mais fortemente sentia a pressão do Reino, cuja prosperi
dade, depois da perda do comércio asiático, passara a depen
der quase que exclusivamente de sua colônia na América. 
Avido de ouro, Portugal exigia que grandes recursos humanos 
de sua colônia fôssem aplicados exclusivamente na mineração, 
proibindo o estabelecimento de engenhos na região das Minas 
e punindo severamente o contrabando de ouro e de pedras 
preciosas. Promovia, pois, o descontentamento dos mineiros e 
preparava inconscientemente uma conjuração. 

No govêmo de D. Maria I várias medidas estimularam as 
rivalidades já existentes entre a Colônia e a Metrópole. Foram 
fechadas no Brasil as fábricas de tecidos, manteve-se o estanco 
do sal, proibiu-se o uso das estradas do interior para o lito
ral e ordenou-se a cobrança dos quintos atrasados, que não 
haviam sido pagos, evidentemente, pela exaustão em que já se 
encontravam as minas de ouro e pela resistência, natural e 
compreensível, dos colonos aos seus opressores. 

Além dessas sérias causas econômicas, causas ideológicas 
contribuíram para condensar a atmosfera de revolta latente na 
região mineira. As colônias inglêsas da América (Estados 
Unidos) haviam-se tomado independentes, dando um grande 
exemplo à colônia portuguêsa. A literatura do século era libe
ral e revolucionária, e embora os livros fôssem objetos de severa 
censura por parte das autoridades portuguêsas, um ou outro 
exemplar contrabandeado da Europa chegava ao Brasil. 
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Os filhos de famílias importanLes, em virtude da inexis
tência de escolas superiores na sua própria terra, estudavam 
em universidades européias, onde recebiam influências dos 
movimentos antiabsolutistas que sacudiam a Europa. Em 
Coimbra e Montpellier estudavam os mineiros José Alvares 
Maciel, Domingos Vidal de Barbosa e o carioca José Joaquim 
da Maia. 

José Joaquim da Maia, entusiasmado com a independência 
norte-americana, através de cartas dirigidas a Jefferson, então 
Embaixador dos Estados Unidos na França, pediu-lhe apoio 
para um movimento de independência no ~:asil. C~egou 
mesmo a entrevistar-se em Nimes com o poht1co amencano 
que lhe prometeu apenas apoio moral e simpatia. Maia fal_e
ceu em Lisboa, quando se preparava para voltar ao Brasil, 
porém seus companheiros José Alvares Maciel e Domingos 
Vida! de Barbosa regressaram à Pátria, onde se comprome
teram com a conjuração que se esboçava. 

A derrama. - Os "quintos" atrasados já atingiam a uma 
enorme cifra cuja cobrança arrasaria os mineiros. Não obs
tante, o governador da capitania Luís Antônio Furtado de 
Mendonça, visconde de Barbacena, cumprindo ordens vindas 
da Metrópole, publicou oficialmente a "derrama", isto é, a 
cobrança do ouro devido ao govêrno. 

Baseava-se a derrama no princípio de que a região deve
ria produzir 500 arrôbas de ouro por ano e, ~onseqüenteJ?ente, 
pagar 100 arrôbas à Fazenda Real. O re?d1mento _médw_ dos 
"quintos" de 1774 a 1785 fôra de 68 arrobas anua1s; de~1am, 
pois, as Minas ao govêrno português 384 arrôbas (5 760 qmlos). 
A derrama não atingia apenas aos mineradores. Tôda a popu
lação era obrigada a contribuir, de acôrdo com as posses de 
cada um, calculadas segundo estimativas feitas pelo próprio 
govêrno. É perfeitamente compreensível o clima de apreensão 
em que se encontrava a Capitania. 

Organização da Conjuração. - Organizou-se aos poucos 
a Conjuração Mineira. A ela aderiu o alferes Joaquim José 
da Silva Xavier conhecido como o Tiradentes. Tiradentes 
havia ajudado o pai na mineração, tentado o comércio e exer
cido a profissão de dentista, donde lhe veio o agnome. Foi a 
alma do movimento, fazendo sua a causa da conjuração. Ou
tros conjurados foram: Inácio José de Alvarenga, h<~charel que 
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explorava ouro em suas terras de S. Gonçalo do Sapucaí; Cláu
dio Manuel da Costa, velho advogado e poeta; os coronéis Do
mingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lo
pes. Cinco padres estavam também implicados no movimento: 
Carlos Correia, Oliveira Rolim, José Lopes de Oliveira, Luís 
Vieira e Manuel Rodrigues da Costa. 

Os grandes projetos da Conjuração. - Nas reuniões se
cretas, realizadas em Vila Rica, os conspiradores haviam com
binado um movimento armado no dia da execução da "derra
ma". Desceram a detalhes. Proclamariam a República, cuja 
capital seria São João del-Rei. Extinguiriam a escravidão negra. 
Fundar-se-ia uma universidade em Vila Rica e fábricas em tôdas 
as regiões importantes do país. O serviço militar seria obriga
tório e as mães que tivessem muitos filhos receberiam prêmios, 
pois a nova pátria precisaria de grande natalidade. A bandeira 
foi objeto de discussão; resolveu-se que teria um triângulo 
com a frase Libertas quae sera tamen (Liberdade ainda que 
tardia). 

Pouco antes da prisão dos conjurados, Tiradentes pregava 
quase abertamente a revolução. Chegou a pedir o apoio do 
comandante de seu regimento, o tenente-coronel Francisco 
de Paula Freire de Andrade, e também do capitão Maximiliano 
de Oliveira Leite, os quais, receosos, mantiveram-se apenas em 
expectativa. 

A prisão de Tiradentes. - Os planos da conjuração che
garam ao conhecimento do governador por intermédio de um 
traidor português chamado Joaquim Silvério dos Reis que o 
colocou a par de todos os conciliábulos em que havia tomado 
parte como falso conjurado. Dois outros portuguêses, os 
tenentes-coronéis Basílio de Brito Malheiros do Lago e Iná
cio Correia Pamplona, confirmaram as informações de Joa
quim Silvério dos Reis. Eram também traidores. 

Em virtude das informações recebidas o Visconde de Bar
bacena ordenou que fôsse suspensa a derrama. Queria ganhar 
tempo, pois desejava prender todos os implicados. Tira
dentes dirigira-se ao Rio de Janeiro onde esperava con
seguir apoio para a causa mineira. Por ordem de Barbacena, 
Joaquim Silvério dos Reis seguiu-lhe no encalço; chegando 
ao Rio, apresentou-se ao vice-rei D. Luís de Vasconcelos e 
Sousa, relatando-lhe também os acontecimentos de que se fi
zera delator. 
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Os passos de Tiradentes foram ostensivamente vigiados. 
Resolveu o corajoso alferes ir pessoalmente ao vice-rei recla
mar a vigilância a que estava submetido e indagar se havia co
metido algum delito. Pediu-lhe ainda um passaporte para via
jar - o que lhe foi negado. Compreendeu Tiradentes que sua 
situação era perigosa e ocultou-se no sótão de uma casa amiga 
na Rua dos Latoeiros (atual Gonçalves Dias) . 

Julgando que Tiradentes havia fugido, D. Luís de Sousa 
enviou patrulhas para capturá-lo e ordenou que tôda corres
pondência de Minas para o Rio fôsse apreendida. Enquanto 
isso Tiradentes tentava comunicar-se com Joaquim Silvério dos 
Reis, a quem julgava seu aliado, e enviava-lhe notícias através 
de um emissário, o padre Inácio Nogueira que, na visita que 
fêz ao traidor, prudentemente não lhe revelou o local onde 
se abrigara o bravo mineiro, embora Silvério dos Reis muito 
o instasse para isso. Poucos dias depois o vice-rei mandava 
trazer à sua presença o padre, para obrigá-lo a dizer onde se 
refugiara Tiradentes. Atemorizado, o padre cedeu; naquele 
mesmo dia uma escolta cercava a casa da Rua dos Latoeiros e 
prendia o conspirador. 

Ao mesmo tempo iniciaram-se em Minas as prisões das 
outras pessoas envolvidas no movimento. 

A "Devassa". - Foram submetidos os acusados a longos 
interrogatórios. Tomás Antônio Gonzaga negou qualquer par
ticipação na fracassada conjuração. Domingos Vida! de Bar
bosa, companheiro, quando estudante em Montpellier, de José 
Joaquim da Maia, chegou a declarar que Maia "fingindo-se 
enviado da sua nação se atreveu a falar ao ministro da América 
Inglêsa, que observando a sua proposição e ridícula _fig:ura, 
totalmente o desprezou". Cláudio Manuel da Costa exrmm-se 
o quanto pôde dizendo ser a conspiração "um brinco de pala
vras"; na manhã de 4 de julho de 1781 apareceu enforcado na 
escada que dava acesso ao segundo pavimento da cadeia. de 
Vila Rica. José Alvares Maciel alegou que falara "hipotetica
mente" no levante e que trouxera livros sôbre a revolução 
americana de 1776. Alvarenga, para situar-se bem, compôs até 
odes a D. Maria I, ao vice-rei e ao Visconde de Barbacena. 

Tiradentes foi inquirido 11 vêzes. Nas três primeiras ne
gara tudo, porém, após sete meses e meio de prisão, resolveu 
revelar o que sabia. 
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O processo ou "devassa" durou dois anos. Em fins de 1790 
reuniu-se a Alçada (espécie de tribunal) para julgar os réus. 

A sentença da Alçada. - A 18 de abril de 1792 proferia 
a Alçada sua sentença: eram condenados à morte por enforca
mento com infâmia Tiradentes, Alvarenga, Freire de Andrade, 
Maciel, Abreu Vieira, Vaz de Toledo, Oliveira Lopes, Vida! de 
Barbosa, Amaral Gurgel, José de Rezende Costa e seu filho 
do mesmo nome. Com pena de degrêdo perpétuo na África 
eram atingidos Tomás Antônio Gonzaga, Vicente Vieira da 
Mota, José Aires Gomes, João da Costa Rodrigues e Antônio 
de Oliveira Lopes. João Dias da Mota receberia pena de 
dez anos de degrêdo. 

Ao ser feita a leitura da sentença aos conjurados, já sa
biam no entanto os juízes que a mesma estava reformada por 
dois acórdãos da Alçada, em atendimento a uma "carta de 
clemência" (carta-régia de 15 de outubro de 1790) de D. Maria L 
Esta ordenara a limitação das penas a degrêdo, com exceção 
daqueles que tivessem agido com "atrocidade e escandalosa 
publicidade de seu crime". Por ordem dos juízes o escrivão 
leu pausadamente, durante três horas, a primitiva sentença 
que condenava à morte onze conjurados e os outros 
ao degrêdo. Horas depois de submetê-los a essa crueldade é 
que os julgadores ordenaram a leitura do acórdão definitivo, 
que condenava Tiradentes à pena máxima, por ser "indigno 
da real piedade", e comutava a dos outros implicados a degrêdo. 

A execução de Tiradentes. - Tiradentes era um espírito 
forte. Ouviu com serenidade sua condenação à morte e che
gou mesmo a declarar que estimava cair sôbre êle a culpa total 
da conjuração. 

Foi marcada para 21 de abril de 1792 a execução do bravo 
mineiro. Fêz-se aparatosa e cruel cerimônia na Praça da Lam
padosa. Fazendo exibição de sua prepotência ordenou o go
vêrno que, com exceção de um regimento, tôdas as tropas do 
Rio partic1passem do acontecimento. 

Na manhã daquele dia chegaram muitos curiosos ao local 
onde publicamente seria feita uma demonstração da fôrça e 
da estabilidade do poder lusitano no Brasil. Dos quartéis saí
ram seis regimentos e duas companhias de cavalaria, todos em 
uniformes de gala. 

O movimento nas proximidades da cadeia pública e da 
Praça da Lampadosa era intenso. A cavalaria percorria a ci-
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da de a fim de evitar qualquer incidente. O clero, várias irman
dades, o esquadrão de cavalaria ela guarda do vice-rei, durante 
longo tempo ficaram em frente à cadeia, pois faziam parte de 
um cortejo, previamente organizado, que deveria acompanhar 
Tiradentes ao local do suplício. 

Na sua cela, o bravo alferes recebe o carrasco que lhe traz 
a alva. Preparando-se para vesti-la, vendo-se despido, diz: -
"Meu Redentor morreu por mim, também nu". Ao sair da 
prisão é colocado entre os religiosos que iam no préstito para 
suavizar-lhe o martírio. 

A multidão, com a saída do cortejo, acompanhou-o e ia 
aumentando pelas ruas onde passava. As portas e janelas esta
vam repletas de homens, mulheres e crianças. Alguns queriam 
aproximar-se do condenado. Era necessária constante inter
venção dos cavaleiros para manter à distância os insistentes. 

Tiradentes caminhou ligeiro e com destemor para o seu 
fim. Em todo o percurso olhara o crucifixo que trazia. 

Na Praça da Lampadosa os regimentos estavam dispostos 
em forma triangular. Eram 11 horas e no céu, quase sem nu
vens, o sol resplandecia. Tiradentes ràpidamente subiu os 
vinte degraus que levavam ao cadafalso. Em nenhuma ocasião 
fraquejou ou demonstrou covardia; serenamente pediu ao car
rasco que não demorasse a execução. 

Emocionado o povo a tudo assistia. Após o Credo profun
da comoção apossou-se da curiosa e angustiada multidão. Pen
dia da fôrca o grande mártir. 

Para exemplificar os presentes um religioso falou, tomando 
um tema do Eclesiastes: "In cogitatione tua regi ne detrahas . .. 
quia aves coeli portabunt vocem tuam" (Não traias o teu rei 
nem por pensamento, pois as aves do céu levarão a tua voz.). 

Após o suplício, Tiradentes foi esquartejado, ficando sua 
cabeça exposta em Vila Rica "para terrível escarmento dos 
povos" e seus membros espalhados em postes no caminho entre 
Minas e Rio de Janeiro. Demoliram-lhe a casa e, sôbre o solo, 
foi jogado sal para que nem plantas ali nascessem. Seus des
cendentes foram declarados infames. 

A causa da Independência porém não morrera. Ao con
trário. O próprio govêrno já compreendera que não convinha 
exasperar a pupulaçio colonial com taxas extorsivas e mono
pólios; desistiu da cobrança atrasada dos "quintos" e aboliu 
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o estanco do saL Estas medidas, porém, não impediram que 
a memória de Tiradentes servisse de estímulo a novas tenta
tivas de emancipação política. 

2 - Conjuração Baiana de 1798 

A 12 de agôsto de 1798, apareceram nas portas das casas 
e das igrejas da Bahia, papéis que pregavam um levante geral 
e a instalação de um "govêrno democrático livre e indepen
dente". Repercutia, assim, na Bahia o movimento chefiado 
pelo bravo negro Toussaint Louverture, no Haiti, contra os 
colonizadores franceses - o primeiro grande levante de escra
vos bem sucedido na História. Aquelas mesmas idéias de re
pública, liberdade e igualdade que fizeram arder. a imaginação 
dos conjurados mineiros agitavam agora a Bahra. F~lav_a-se 
também de aumento de sôldo para os soldados, comércio livre 
com todos os povos, condições novas para a produção e pena 
de morte para os padres que pregassem contra a revolta. 

Logo as denúncias apontaram alguns cabeças: os alfaiates 
João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira (~ste com 
apenas 18 anos de idade) e os soldados Lucas Dantas e Luís 
Gonzaga das Virgens. Eram todos pobres, homens de cô: e 
sem prestígio social. Pessoas ilustradas também estavam Im
plicadas no movimento: <?ipriano José Barata; o _tenente ~er
mógenes Francisco d'Agurlar; o professor _de laum ~rancrsco 
Moniz Barreto de Aragão; o padre Francrsco Agostmho Go
mes e o farmacêutico João Ladislau de Figueredo Melo, em 
cuja casa se reuniam. Traduzia-se Rousseau, lia-se Voltaire, or
ganizava-se uma conjuração. 

Governava a Bahia nessa época (1788-1801) D. Fernando 
José de Portugal e Castro. Soube o governador, através de 
uma denúncia, que os conspiradores iriam reunir-se no Campo 
do Dique. Encarregou D. Fernando o coronel Alexandre Teo
tônio de Sousa de surpreendê-los em flagrante. 

Pressentindo a aproximação de Teotônio de Sousa, mui
tas pessoas que se encontravam no Dique conseguiram fugir. 
Foram presos, porém, 49 conjurados, entre os q~ai~ nove escra
vos e três mulheres. Os flagrados eram na mawna gente hu
milde, soldados, alfaiates, carpinas e pedreiros. Os intelectuais, 
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os mações da loj a "Cavaleiros da Luz", comprometidos no mo
vimento, haviam desaparecido. 

Apesar do advogado dos acusados, José Barbosa de Oli
veira, basear sua defesa no fato de ser a linguagem dos rebel
des muito superior ao nível intelectual de simples homens do 
povo, foram condenados a morrer na fôrça Luís Gonzaga das 
Virgens, Lucas Dantas de Amorim Tôrres, João de Deus do 
Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, todos executa
dos no Largo da Piedade a 8 de novembro de 1799. Cipriano 
Barata, o tenente Hermógenes d'Aguilar e o professor Francis
co Moniz foram absolvidos. Os pobres mulatos Inácio da 
Silva Pimentel, Romão Pinheiro, José Félix, Luis de França 
Pires, Manuel José e Inácio Pires não tiveram tanta sorte ou 
prestígio e foram desterrados. 

A Conjuração Baiana de 1798 havia reunido dois elemen
tos básicos: de um lado a burguesia liberal que aceitava com 
entusiasmo as idéias da Revolução Francesa; do outro lado 
a plebe, a massa, homens de côr, escravos, gente pobre e deser
dada que tentava reagir revolucionàriamente contra a escra
vidão e a desigualdade social. 

O movimento, violentamente abafado, traduzia claramen
te a insatisfação geral da Colônia. 
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UNIDADE XIII 

A FAMíLIA REAL NO BRASIL 

1 - Causas da vinda da família real 

Problemas da política européia. - Alarmada com o po
derio crescente de Napoleão, que conseguira coroar-se Impe
dor da França e influir fortemente na Itália e nos Países 
Baixos, a Inglaterra formou contra o mesmo uma coligação da 
qual participavam a Áustria, a Prússia e a Rússia. O exército 
austro-russo foi desbaratado em Austerlitz (2-12-1805); após 
bater o exército prussiano em Iena entrou Napoleão triunfal
mente em Berlim. Foi nesta cidade, a 21 de novembro de 1806, 
que o imperador francês decretou o famoso bloqueio conti
nental contra a Inglaterra. Napoleão, com um bloqueio eco 
nômico, substituía assim seu antigo plano de invasão da Ingla
terra: esperava solapar sua riqueza a tal ponto que obrigasse 
o povo inglês a se voltar contra seu próprio govêrno (1 ). 

Após a decretação do bloqueio continental, o represen
tante francês em Lisboa, Rayneval, fazia ao govêrno por
tuguês as seguintes exigências: 1) Portugal deveria decla
rar guerra à Inglaterra dentro do prazo de vinte dias; 2) fe
charia seus portos aos navios inglêses; 3) incorporaria seus 
navios à esquadra francesa; 4) seqüestraria os bens de todos 
os súditos inglêses existentes no seu território. 

A Espanha, que era aliada da França, já começara a sofrer 
ataques inglêses em suas colônias na América. Portugal achou
se numa difícil conjuntura: se atendesse a Napoleão certa-

(1) Grande parte da esquadra francesa fôra destruída em Trafalgar, a 21 de 
outubro de 1805, pelo almirante inglês Nélson. 
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mente perderia o Brasil; se optasse pela sua tradicional alia
da, a Inglaterra, seria invadido. 

Governava Portugal por ocasião dêsses acontecimentos D. 
João, como Príncipe Regente, pois a rainha D. Maria I, sua 
mãe, sofria das faculdades mentais. Tentou D. João ganhar 
tempo fazendo um jôgo diplomático dúbio e propondo à In
glaterra que fingisse fazer-lhe guerra. Chegou mesmo o Prín
cipe Regente a publicar o decreto de 22 de outubro de 1807 
ordenando que se fechassem os portos do Reino aos navios des
tinados à Inglaterra ou os que de lá fôssem provenientes "vis
to como (explicava o decreto) o govêrno portugu~s havia por 
bem ceder à causa con.tinental, unindo-se a S. M. o Imperador 
dos Franceses e S. M . Católica, com o fim de contribuir para 
a (lceleração da paz marítima". Um outro decreto, datado de 
8 de novembro do mesmo ano, ordenava a prisão dos súditos 
inglêses e seqüestro de seus bens. 

A Napoelão foi proposto por D. João um casamento de 
seu filho D. Pedro (então com 9 anos de idade) com uma so
brinha do Imperador, filha de Luciano Bonaparte. 

Tanto a Inglaterra como a França recusaram as propostas 
de D. João. Enquanto o Príncipe Regente cumpria as exigên
cias de Napoleão, êste assinava em Fontainebleau (27 de ou
tubro de 1807) um tratado secreto com a Espanha, segundo o 
qual Portugal seria dividido entre a Espanha e a França. 

Por sua vez, D. João estava pensando em mandar para o 
Brasil seu filho D. Pedro em companhia de Frei Antônio 
de Arrábida que lhe deveria servir de mentor e secretário, ha
vendo até recomendado seu primogênito em um "manifesto 
aos brasileiros": "Vós o deveis reconhecer com o nôvo 
título de Cond~stável do Brasil, que houve por bem criar, e 
conferir-lhe, a fim de aliar melhor os inter~sses da Coro'd com 
os vossos próprios". 

Aos inglêses interessava que não caísse em poder dos fran
ceses a esquadra portuguêsa. Cinco dias antes do tratado de 
Fontainebleau comprometia-se a Inglaterra, através de um 
convênio secreto, a dar cobertura naval à transferência da côrte 
para o Brasil. -

Quando Lord Strangford, hábil ministro inglê~. convenceu 
D. João da urgência de sua fuga para o Brasil as tropas fran
cesas estavam em marcha contra Lisboa. Comandava o exér-
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Retrato de D. Jollo VI, pintado por Debret e gravado por Pradier no Rio de 
Janeiro em 1818. D. Jollo VI era filho de D. Pedro III e de D. Maria I. 

Nasceu em Lisboa em 1767 e morreu na mesma ddade em 1826. 
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cito invasor o general Andoche Junot com ordens de deter a 
família real e a esquadra portuguêsa. Sua marcha forçada 
através do país reduzira-lhe consideràvelmente a eficiência 
militar. Entrou em Lisboa com dois regimentos famintos e 
exaustos, quase sem encontrar resistência. 

A côrte se fizera ao largo. 

O embarque da família real para o Brasil. - O embar
que da família real de Bragança realizara-se debaixo de chuvas 
torrenciais. A nobreza, o alto funcionalismo, os oficiais supe
riores, também acompanhavam D. João. Foi dramático o em
barque de D. Maria I, cuja insanidade mental permitiu-lhe 
brados de desespêro e protestos contra a retirada do govêrno 
para o Brasil. Houve lama, escândalo, choros e vaias à medi
da que entravam nos navios os que se retiravam juntamente 
com tôdas as riquezas transportáveis. Perto de dez mil pes
soas acomodaram-se apenas em quatorze navios. A esquadra 
portuguêsa seria comboiada por uma divisão inglêsa coman
dada pelo almirante Sidney Smith. 

Quando Junot entrou em Lisboa, ainda se avistavam no ho
rizonte as velas da esquadra luso-inglêsa. Alguns navios mer
cantes retardatários foram aprisionados, as fortalezas toma
das, e, logo após, afixada em diversos lugares da capital uma 
proclamação assinada pelo comandante francês que terminava 
com as seguintes palavras: - "Le grand Napoléon, mon maítre, 
m'envoye pour vous protéger; je vous protégerai". 

Em seguida Junot seqüestrou os bens da coroa e dos parti
culares que se haviam retirado do país, fixando também con
tribuições de guerra para as várias cidades do Reino. 

Em Londres, pouco depois, o govêrno inglês faria a se
guinte proclamação: "t!.ste grande príncipe, o mais rico do 
universo, para abandonar a aliança francesa e unir-se à nossa, 
quis deixar a pátria em que nasceu, os seus tesouros e bens, 
e é o primeiro soberano que atravessa mares além dos trópi
cos e vai ser o mais opulento do globo. O Rei jura, jura o 
Parlamento, que defenderão e vingarão bte príncipe dos seus 
inimigos, e sacrificarão tóda a sua fôrça naval e indústria na
cional, para defender êsse heróico principe". 

O Brasil, a grande solução. - A idéia da transmigração 
da família real para o Brasil n1o era nova, constituindo antigo 
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plano de esLadislas portugu~ses. O primeiro a recomendá-lo 
teria sido Martim Afonso de Sousa, donatário de São Vicente, 
a D. João III. 

D. João IV sempre considerou a Colônia como um eventual 
refúgio de sua dinastia. No século XVIII, D. Luís da Cunha 
admitia a vinda do monarca com as seguintes palavras: ''Con
siderei talvez visionàriameme que S. M. se achava em idade 
de ver potentíssimo aquêle imenso continente do Brasil, e n~le 
tomasse o título de Imperador do Ocidente; que viesse esta· 
belecer a sua côrte levando consigo tôdas as pessoas que de 
ambos os sexos o quisessem acompanhar, que não seriam pou
cas,_ com infinitos estrangeiros, e na minha opinião o lugar 
mais próprio da sua residência seria a cidade do Rio de J a
neiro". 

Pombal também cogitara do assunto por ocasião do terre
moto de Lisboa. Não devemos estranhar, pois, a solução dada 
por D. João VI aos problemas de política internacional da 
coroa portuguêsa no ano de 1807. 

Não deve ter sido agradável e confortável, por motivos 
bem evidentes, a viagem dos que se refugiavam no BrasiL Ví
veres insuficientes, falta de acomodações, extravio de baga
gens, saudades e incertezas, foram agravados com uma terrível 
tempestade que se desencadeou no nono dia de viagem. 

Dispersa a frota pela tormenta, alguns navios, entre os 
quais o que conduzia o Príncipe Regente, foram arribar na 
Bahia enquanto outros dirigiram-se ao Rio de Janeiro. 

D. João desembarcou em Salvador a 23 de janeiro de 1808 
com pompa e solenidades. Houve aplausos e um Te Deum. 

A abertura dos portos. - Para adaptar-se D. João às no
vas circunstâncias políticas e econômicas em que se encontrava, 
cinco d~as após seu primeiro contato com a Colônia, expediu 
na Bahia uma famosa carta-régia abrindo os portos brasileiros, 
q_ue, ante~iormente, apenas comerciavam com Portugal em 
virtude do monopólio do comércio exterior. 

Não podia o Real Erário prescindir de sua principal fon
te de rendas que eram as tarifas aduaneiras. Ao mesmo tempo, 
os grandes exportadores e importadores da Colônia desejavam 
o restabelecimento das correntes do comércio externo. 

É evidente que sendo a Inglaterra a nação aliada 
que maior frota prossuía, forçosamente seria a grande be-
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neficiada com a carta-régia da abertura dos ponos. Não foi 
possível aos inglêses, às voltas com a guerra contra Napoleão, 
fazer afluir logo grande número de navios ao Brasil; mas nlo 
tardou que o imperialismo econômico inglês se manifestasse 
com a imposição dos "tratados de 1810". 

Os Tratados de 1810. - Eram dois os tratados de 1810: 
um de "comércio e navegação" e outro de "amizade e aliança". 
Por parte de Portugal assinou-os D. Rodrigo Sousa Coutinho, 
futuro conde de Linhares, e, como plenipotenciário do rei Jorge 
III da Inglaterra, Lorde Strangford. D. Rodrigo de Sousa era 
chefe da corrente anglófila que cercava D. João. tste era 
grato aos inglêses pela proteção que tivera, e sua simpatia cres
ceu, à medida que fracassaram os ambiciosos planos de Napo
leão Bonaparte. 

Dentre as obrigações que compunham o tratado de "co
mércio e navegação", destacavam-se as seguintes: a) os direitos 
adu'ineiros sôbre as mercadorias inglêsas eram reduzidos a 15%, 
impôsto menor do que o pago pelas próprias mercadorias e 
artigos portuguêses; b) o Príncipe Regente obrigava-se, por si 
e pelos seus sucessores, a não consentir no estabelecimento da 
Inquisição na colônia portuguêsa da América; c) o Príncipe 
aceitaria a abolição gradual do comércio de escravos e delimi
tavam-se na África os lugares onde se poderia fazer o tráfico; 
d) os súditos inglêses residentes no Brasil elegeriam seus pró
prios juízes, que seriam apenas confirmados pelo govêrno por
tuguês. Nos domínios britânicos, contudo, os súditos portuguê
ses seriam, igualmente como os outros estrangeiros, sujeitos "à 
reconhecida eqüidade da jurisprudência britdnicn e excelln
cia de sua Constituição". 

Com as facilidades obtidas a Inglt.Úerra aumentou consi
deràvelmente suas exportações para os portos brasileiros. Pa
ralelamente, entretanto, não exportamos para os portos in
glêses quantidade equivalente de produtos coloniais. Nosso açú
car e o café, já produzidos nas colônias inglêsas, de acôrdo com 
as estipulações feitas no tratado de "comércio e navegação" 
eram excluídos dos mercados consumidores britânicos. 

Os efeitos imediatos do tratado foram benéficos. O 
custo de vida baixou, grande número de mercadorias impor
tadas eram oferecidas ao comércio local, bastando dizer que, 
em 1820, havia no Rio de Janeiro sessenta es tabelecimentos 
inglêses concorrendo entre si. 
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Costumes do Rio de janeiro 

A moda brasileira nos começos do século XIX , 
conforme uma !;ravura dl' Ru~end'js. 

Vinhos, azeites, algodão e madeiras tintoriais é que cons
tituíam o grosso de nossas exportações. O resultado final da 
balança comercial, entretanto, nos foi decididamente desfavo
rável, uma vez que compramos mais do que vendemos, tendo 
aumentado sensivelmente o custo de vida no Brasil. 

Pode-se dizer que o tratado comercial de 1810 foi ine
quivocamente favorável à Inglaterra. Pràticamente a Grã
Bretanha era nosso único mercado comprador, ao passo que 
aos comerciantes britânicos se ofereciam várias oportunidades 
comerciais em diversos países. Navios mais numerosos de
ram aos inglêses uma evidente superioridade comercial sôbre 
os antigos detentores do monopólio colonial. 

A ruína da navegação portuguêsa, e posteriormente, em 
1822, com nossa independência política, a perda do próprio 
mercado português, fizeram nosso país atravessar séria crise 
econômica. O Sul foi salvo pelo café e com êle o Brasil. Os 
produtos do Norte, porém, sem mercados consumidores, leva . 
riam essa região a uma considerável depressão. 

2 - A côrte no Rio de Janeiro 

A côrte no Rio de Janeiro. - Os navios que conduziam 
D. João e sua comitiva, levantando ferros na Bahia, chegaram 
ao Rio de Janeiro a 7 de março de 1808. O desembarque foi 
programado para o dia seguinte, quando se iniciaram sun
tuosas festas para alegrar a chegada do Príncipe Regente que, 
segundo y..e acreditava, viria trazer numerosos benefícios ao 
Brasil. 

Os emigrados de Lisboa eram numerosíssimos; para alo
já-los, D. João requisitou e mandou despejar os moradores dos 
principais prédios do acanhado Rio de Janeiro daquela época. 
Em cada residência, assim tomada, foram escritas em caracteres 
bem visíveis as letras P. R. (Príncipe Regente). O povo tra
duziu-as de maneira diversa: Ponha-se na Rua ou Prédio 
Roubado. 

Para alojamento da família real não houve muitos pro
blemas. Um rico português fazia oferta a D. João da Quinta 
da Boa Vista, onde se estabeleceu a residência bragantina, 
ficando o Paço dos vice-reis, no centro da cidade, como Paço 
das audiências. 
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O Príncipe D. Pedro e a Princesa D. Leopoldína. 

Não se havia mudado apenas a côrte para o Brasil. Mu
dara-se um Estado, um govêrno inteiro, com os mais variados 
problemas administrativos e econômicos. 

D. João nomeou novos ministros. Para a pasta da Guerra 
e Estrangeiros foi escolhido o anglófilo D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, cujo irmão continuaria como embaixador em Lon
dres. Como ministro da Marinha foi escolhido o visconde de 
A.nadia; D. Fernando José de Portugal e Castro foi nomeado 
ministro da Fazenda e Interior. 

Outras medidas foram tomadas visando ao funcionamento 
da máquina política e administrativa que os Braganças haviam 
transferido para o Brasil. Novos tribunais foram criados. 
Instalou-se nas hospedarias do Mosteiro de São Bento a Acade
mia de Marinha. Uma tipografia, a "Imprensa Régia", começou 
não somente a publicar atos oficiais mas também gazetas e 
livros. 

Para formação de seus oficiais, D. João criou a Academia 
Real Militar. Uma Biblioteca Pública, um Jardim Botânico, o 
Real Teatro D. João, contribuíam também para dar ao Rio de 
Janeiro dos começos do século XIX o aspecto de cidade im
portante e sede do govêrno. Data também dessa época a cria
ção do Banco do Brasil. 

Em virtude da própria política colonial portuguêsa o 
Brasil não possuía indústrias. No dia 1.0 de abril foi decre-
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tada a liberdade de tôdas as indústrias do país; não convinha 
aos portuguêses ficarem dependendo dos produtos manufa
turados da Inglaterra. A medida, certamente, agradou aos ha
bitantes da antiga Colônia. 

3 - Política externa 

A invasão da Guiana Francesa. - A 10 de junho de 1808 
assinava D. João uma tardia declaração de guerra. Não tendo 
porém recursos nem disposição para grandes cometimentos, a 
guerra declarada à França por D. João limitou-se a uma expe
dição à Guiana Francesa. 

Uma fôrça de 470 soldados, comandada pelo tenente-coro
nel Manuel Marques d'Elvas Portugal, invade a Guiana, com 
o apoio de uma pequena esquadra sob o comando do capitão· 
de-mar-e-guerra inglês Jame, Lucas Yeo. A 12 de janeiro 
de 1809, o governador francês da Guiana, Victor Hugues, ren
dia-se, entregando a praça sob a condição de serem concedidas a 
seus soldados "honras de guerra" e transporte até a França. 

Após a derrota de Napoleão em Waterloo (1815) os Bom
bons, novamente, ocuparam o trono francês. Em 1817, D. João 
entregaria o território da Guiana a Luis XVIII. 

Da invasão da Guiana Francesa resultou de útil ao Brasil 
a remessa feita pelo governador, João Severiano Maciel 
da Costa, futuro marquês de Queluz, de mudas de fruta-pão, 
abacateiro, palmeiras-reais e de uma variedade de cana-de~açú
car mais tarde conhecida pelo nome de cana caiena ou cazana, 
aportuguesamento de Cayenne, nome da capital da Guiana. 

Política de D. João no Prata. - As pretensões imperialis
tas portuguêsas no Prata eram antigas; desde os primeiros 
tempos da colonização tentara Portugal estender os limites dos 
seus domínios até a região platina. No século XVIII chegara 
mesmo a estabelecer à margem esquerda do estuário uma po
voação chamada "Colônia do Sacramento", hoje, cidade de Co
lonia no Uruguai, com o fim de iniciar aí o povoamento por
tuguês da estratégica região. A Colônia do Sacramento gerou 
conflitos entre espanhóis e portuguêses, porém, mesmo depois 
dos tratados e acordos assinados, não desapareceram as espe
ranças dos portuguêses de domínio na região platina. 
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D. Carlota Joaquina, espôsa de D. João, sendo da casa 
real espanhola, julgou que poderia apresentar-se aos povos do 
Prata como herdeira do trono da Espanha, e, conseqüentemente, 
capaz de exercer uma "regência" nas colônias rebeladas, que 
solucionariam, assim, seus graves problemas internos(2). Chegou 
mesmo a conspirar e a promover intrigas diplomáticas nesse 
sentido. D. João, seu marido, com quem aliás não se dava 
bem, contribuiu diretamente para que as suas pretensões no 
Prata fôssem frustradas. ' 

Destacava-se como chefe do movimento pela independ~n
cia do Uruguai, José Gervásio Artigas. que se opunha ao par
tido do general espanhol Francisco Javier Elío, nomeado vice
rei do Rio da Prata. Cercado em Montevidéu pelas tropas 
comandadas pelo coronel Rondeau, aliado de Artigas, Elío so
licitou ajuda ao govêrno luso-brasileiro que para isso já se 
encontrava devidamente preparado. 

Atendendo ao apêlo de Elío, manda D. João que um exér
cito luso-brasileiro, já estacionado na fronteira meridional como 
"tropa de observação", sob o comando de D. Diogo de Sousa, 
promova a invasão do território uruguaio. 

Obtiveram logo as fôrças luso-brasileiras diversas vanta
gens sôbre as fôrças de Artigas e Rondeau. Imediatamente 
Lord Strangford induziu D. João a assinar um armistício (26 
de maio de 1813), pois a Inglaterra não desejava a implan
tação do imperialismo luso-brasileiro no Prata. Não lhe con
vinha que se transformasse o Brasil numa sólida e poderosa 
monarquia. 

A Província Cisplatina. - Quando se proclamou a Repú
blica Argentina (9 de julho de 1816) não tardou a surgir uma 
luta entre os unitários (blancos) e os federalistas (colorados). 
:estes eram chefiados pelo bravo Artigas que não desejava o Uru
guai provinda portenha ou platina e sim como pais indepen
dente. Sob pretexto de que os homens de Artigas, na luta contra 
os argentinos, de vez em quando entrava em nosso território 
depredando-o, D. João VI novamente ordenou a invasão do 
Uruguai. Comandava as tropas luso-brasileiras Carlos Frede
rico Lecor que trouxe de Lisboa perto de 5 000 homens, arti-

(2) A ocupação napoleônica na Espanha repercutira nas suas colônias ame
ricanas. A notícia de que Napoleão havia deposto Carlos IV, colocando no trono 
seu irmão José Bonaparte, ativou na América os movimentos de independência 
que se processavam desde alguns anos. 
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lharia e cavalaria para a nova operação militar. Lecor partiu 
do Rio de Janeiro, desembarcou em Santa Catarina, seguindo 
por terra em busca do inimigo, enquanto a esquadra se prepa
rava para entrar no Rio da Prata e atacar Montevidéu. Logo 
as tropas luso-brasileiras obtêm a vitória de lndia Muerta e a 
esquadra consegue ocupar Montevidéu, que capitulou a 20 
de janeiro de 1817. 

Diante da invasão, Artigas não contou com o apoio do 
govêrno de Buenos Aires, então chefiado pelo "Diretor Supre
mo", o general Juan de Pueyrredeón, que lhe exigiu, como con
dição de ajuda, a incorporação do Uruguai às Províncias Ar
gentinas. Mesmo assim, Artigas lutou desesperadamente três 
anos pela independência de sua terra. Finalmente, em 1820, 
suas fôrças foram desbaratadas em Taquarembó, refugiandO-se 
o grande caudilho no Paraguai, onde morreria, obscuramente, 
30 anos mais tarde. 

Lecor tentou fazer um govêrno tolerante, disfarçando com 
habilidade sua característica fundamental que era a de ocupa
ção militar. Conseguiu que um Congresso, reunindo represen
tantes de diversas localidades uruguaias, em 21 de julho de 1821, 
decidisse anexar o Uruguai à monarquia portuguêsa. O Uru
guai passaria a fazer parte dos domínios da casa real de Bra
gança com o nome de Província Cisplatina. D. João conse
guira realizar seu plano imperialista no Prata; hàbilmente 
anulara a diplomacia britânica, mantivera afastados os argen
tinos e vencera os ·heróicos uruguaios de Artigas. 

Ao terminar a questão uruguaia, com a anexação ao Bra
sil da Província Cisplatina, D. João VI (3) já havia regressado 
a Portugal, deixando no govêrno seu filho Pedro, cuja política 
em 1828, facilitaria a desagregação do território anexado. 

4 - A Revolução de 1817 em Pernambuco 

Causas da Revolução de 1817. - Em 1817, Pernambuco 
já possuía uma tradição de nativismo que se iniciara com a 
expulsão dos holandeses e se acentuara por ocasião da Guerra 
dos Mascates. Demonstração evidente do antagonismo já 

(3) Após o falecimento de D. Maria I, em 9 de março de 1816, o Príncipe 
Re~ente D. João passou a usar o tít4lo de D. João VI. 
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existente entre reinóis e brasileiros são os epítetos com que 
se injuriavam. Os portuguêses chamavam de "cabras" aos na
tivos; êstes em represália denominavam de galegos, mari
nheiros, pés-de-chumbo, aos portuguêses. 

Paralelamente ao espírito nativista, as idéias de reforma 
política que geraram a Revolução Francesa, a independência 
dos Estados Unidos e o exemplo da emancipação política das 
colônias espanholas na América encontravam em Pernambuco 
ampla repercussão. 

Desde 1804 governava Pernambuco Caetano Pinto de Mi
randa Montenegro, antigo governador de Mato Grosso (1796-
1803), onde aliás fizera excelente administração. Não foi feliz 
seu govêrno em Pernambuco. Chegou-se mesmo a dizer que o 
governador era Caetano no nome, Pinto na coragem, Monte na 
altura e Negro nas ações. Tratava-se, porém, de pessoa ilus
trada e bondosa. 

Na sua administração o processo revolucionário atingiu 
a fase explosiva. A idéia de emancipação alastrava-se não 
somente nas sociedades secretas mas também nos quartéis e 
no seio do clero. O desejo de independência era demons
trado até publicamente em banquetes políticos, onde se excluía 
o trigo, usando-se farinha de mandioca, bebendo-se cachaça em 
substituição ao vinho. 

Caetano Pinto de Miranda Montenegro já havia recebido 
diversas denúncias de que uma conspiração estava sendo tra
mada. Um fato, porém, deve ter apressado as medidas re
pressivas tomadas pelo govêrno: na festa da Estância, reali 
zada anualmente em comemoração à derrota dos holandeses, 
um oficiá! prêto do regimento dos "Henriques" espancara um 
português que insultara os brasileiros com palavras injuriosas. 

O govêrno revolucionário. - A 4 de março de 1817 uma or
dem do dia recomendava aos oficiais e praças dos dois regimen
tos do Recife que evitassem a convivência com "homens empes
tados que procuravam enganar com falsas sugestões". Dois dias 
depois, reunindo um conselho militar, Caetano Pinto Monte
negro manda prender imediatamente os principais suspeitos, 
que eram: os comerciantes Domingos José Martins e Antônio 
Gonçalves da Cruz (apelidado "o Cabugá"), o padre João Ri
beiro, o cirurgião Vicente Guimarães Peixoto, os tenentes Ma
nuel de Sousa Teixeira e José Mariano Cavalcanti, os capi-
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tães Domingos Teotônio Jorge e José de Barros Lima, êste 
último conhecido pelo apelido de "Leão Coroado" por ser 
dotado de grande bravura e de uma calva em forma de coroa. 

Foi encarregado de prender os civis o marechal José Ro
berto. Domingos José Martins foi prontamente encarcerado. 
Imprudentemente o brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de 
Castro, encarregado de efetuar a prisão dos militares, após 
reunir a oficialidade do quartel do regimento de artilharia, 
repreendeu severamente aos seus comandados, chegando mes
mo a insultar Domingos Teotônio Jorge, dando-lhe voz de 
prisão e mandando-o imediatamente prêso para o forte de Cin
co Pontas. Ao dirigir-se no mesmo tom ao "Leão Coroado", 
êste atravessou-o com a espada gritando: Pois morre, infame! 

O bngadeiro Barbosa de Castro ali mesmo faleceu. Co
meçara a revolução. 

Apavorados, alguns oficiais portuguêses imediatamente 
fugiram, dirigindo-se ao palácio do govêrno, bem próximo ao 
quartel, para contarem o sucedido. Enviou Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro para o local da revolta seu ajudante-de
ordens, o tenente-coronel Alexandre Tomás de Aquino Siquei
ra, que foi recebido à bala, tombando morto do cavalo. 

Percebendo a gravidade da situação o governador refu
giou-se no forte do Brum. A revolução já estava nas ruas e os 
patriotas presos foram imediatamente libertados. No dia 
seguinte, pela manhã, Domingos Teotônio com 800 homens 
intima o governador a capitular. Montenegro cede, entregando 
a fortaleza aos revolucionários. 

Organiza-se, então, o govêrno republicano. Os principais 
revolucionários elegem uma junta governativa composta de 
cinco membros: Domingos José Martins, representando o co
mércio; Domingos Teotônio Jorge, o exército; o Padre João 
Ribeiro, o clero; Manuel Correia de Araújo, a -agricultura, e 
José Luís de Mendonça, a justiça. 

Haveria também um conselho consultivo composto de An
tônio Carlos Ribeiro de Andrada (4) (então ouvidor de O lin
da), Antônio Morais e Silva (autor de famoso dicionário), 
Bernardo Luís Ferreira Portugal (deão de Olinda), Manuel 
José Pereira Caldas (letrado português) e Gervásio Pires (abas
tado comerciante). 

(4) Irmão de José Bonifácio nasceu em Santos c bacharelou-se em Coimbra. 
Foi posteriormente o mais eloqüente dos deputados brasileiros às Côrtes de Lisboa. 
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Instalado o govêmo revolucionário que se considerou "Pro
visório", e composto de "patriotas", determinou-se que se tra
tassem todos por "vós". 

A expansão revolucionária. - Foram despachados emis
sários do govêmo revolucionário para o exterior. Para os 
Estados Unidos seguiu o Cabugá, indo para a Inglaterra Henry 
Koster com credenciais que dariam a Hipólito José da Costa, 
redator do jornal "Correio Brasiliense" (5), o cargo de pleni
potenciário da República de Pernambuco perante o govêrno 
ingl~. A Buenos Aires destinou-se Félix José TavareJ de 
Lima para tentar obter apoio dos republicanos do Prata à 
causa pernambucana. 

No interior de Pernambuco, os párocos - sobretudo aquê
les que haviam estudado no Seminário de Olinda - faziam a 
propaganda republicano-liberal entre os senhores de engenho e 
os ricos proprietários. A revolução espalhara-se pelo Nordeste. 
Não tardaram a aderir ao movimento a Paraíba, o Rio Grande 
do Norte e Alagoas. 

O Ceará na Revolução de 1817. - Ao Ceará, então sob o 
govêrno de Manuel Inácio de Sampaio, são enviados emissá
rios do govêrno provisório. Dois foram aprisionados imedia
tamente, porém chegou sem despertar suspeitas à cidade do 
Crato o seminarista José Martiniano de Alencar e mais dois 
companheiros. Tratou Alencar de obter apoio do capitão-mor 
do Crato. José Pereira Filgueiras, homem muito ignorante 
porém de grande prestígio na região. 

A residência da numerosa e influente família Alencar foi o 
quartel-general do movimento no Crato. No dia 3 de maio 
após a missa, com muitos aplausos, leu Alencar um mani. 
festo revolucionário e fêz uma oração em favor da Inde
pendência. No dia 4 de abril, reunidos na casa da Câmara, 
Alencar e seus partidários arvoraram a bandeira da Revolução, 
proclamaram a República e em seguida nomearam os novos 
magistrados e os membros da Câmara local. 

O rude capitão Filgueiras, não acreditando no sucesso 
dos revolucionários, voltou-se contra o movimento. Ao saber 

{5) Prêso pela Inquisição, conseguira Hipólito da Costa fugir para 
Londres, onde editava o "Correio Brasiliense", em cujas páginas fazia propaganda 
das idéias de independência do Brasil. 
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José Martiniano de Alencar. Foi enviado 
ao Ceará pelos revolucionários de 1817 
a fim de conseguir o apoio dos cearenses 
à República de Pernambuco. 

de suas intenções o povo abandonou imediatamente os chefes 
republicanos. Ao entrar no Crato, Filgueiras encontraria apenas 
os principais cabeças. A República dissolvera-se com a mesma 
rapidez de sua formação; foi restabelecida a antiga Câmara 
realista e enviados presos para a capital os republicanos mais 
ardentes. 

Para a Bahia viajara o revolucionário José Inácio Ribeiro 
de Abreu e Lima, mais conhecido pelo nome de Padre Ro
ma (6), a fim de entrar em contacto com os grupos liberais e 
expandir o movimento. Foi, contudo, aprisionado logo ao de
sembarcar na barra de ltapoã; teve, entretanto, a precaução de 
jogar no mar os papéis comprometedores que trazia. 

Roma foi sumàriamente julgado e fuzilado. No momen
to da execução disse, voltando-se para os soldados: "Camara· 
das, eu vos perdôo a minha morte; lembrai-vos ao fazer pon
taria, que aqui (indicou com as mãos algemadas o coração) 
é a fonte da vida. . . e atirai I" 

: 6) Estudara e recebera ordens sacras em Roma. 
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Reação do govêrno. - Go\'ernav<t a Bahia o conde dos 
Arcos que não se limitou a fuzilar o Padre Roma. Providen
ciou imediatamente a organização de fôrças militares para a 
restauração do domínio português nas províncias revoltadas. 
Sob o comando do velho marechal Cogominho de Lacerda 
foi logo enviado um contingente de vanguarda para Ala
goas. Do Rio de Janeiro, D. João VI enviou uma frota, sob o 
comando do almirante Rodrigo Lôbo, conduzindo pràtica
mente tôda a guarnição da côrte, pois sob o comando do gene
ral Luís do Rêgo Barreto seguia também um verdadeiro exército 
composto de oito batalhões, parque de artilharia e até cavalaria. 

Não foi possível aos revolucionários de 1817 resistir às 
operações militares desencadeadas pela reação governamental. 
Ao mesmo tempo que mantêm bloqueado o pôrto do Recife, 
as tropas governamentais invadem Pernambuco pelo sul, tra
vando-se no Engenho Utinga sério combate, após o qual, com 
muitas baixas, retiram-se os republicanos para o Cabo. 

No dia 15 de maio, no Engenho Guerra, em Ipojuca, fere
se decisiva batalha entre o exército republicano com 2 600 
homens e o exército do marechal Cogominho de Lacerda com 
aproximadamente o mesmo efetivo. Não se entenderam bem 
os chefes militares revolucionários. Como resultado disso as tro
pas republicanas foram obrigadas a uma retirada desastrosa 
para o Recife, deixando 300 prisioneiros, além de muitos mortos 
e feridos. O próprio Domingos José Martins fôra aprisionado. 

Viu o govêrno provisório dos revolucionários que não po· 
deria sustentar por muito tempo o bloqueio marítimo e o 
assédio das tropas de Cogominho. Tentou uma capitulação 
honrosa, enviando José Carlos Mairink, antigo secretário do 
govêrno, e Henry Koster, agricultor de nacionalidade inglê
sa (7), parlamentarem com Rodrigo Lôbo então a bordo da fra
gata Tétis, capitânia do bloqueio. Rodrigo Lôbo, contudo, exi
gia rendição incondicional. 

A ocupação do Recife. - Domingos Teotônio Jorge foi 
considerado então como chefe único do govêrno provisório. 
Como ditador, estaria investido de todo o poder, e foi nessa si
tuação que dirigiu a Rodrigo Lôbo um ultimatum, a 18 de 

(7) Koster deixou-nos um excelente livro de viagens, obra preciosa pelas 
informações que traz sôbre coisas e fatos do Brasil da primeira metade do 
século XIX. 
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maio de 1817, ameaçando destruir a cidade e matar todos ()j 

portuguêses aprisionados, caso não aceitassem os realist;u a 
paz honrosa anteriormente proposta. 

Percebendo, no entanto, que nada adiantaria fazer correr 
mais sangue, Domingos Teotônio Jorge não cumpriu a ameaça 
feita no ultimatum; retirou-se nesse mesmo dia em direção 
ao norte, acampando à noite no engenho Paulista. 

Sabedor que a capital da província rebelada estava sem 
defesa, Rodrigo Lôbo ordenou o desembarque dos seus homens, 
enviando ao mesmo tempo ordem a Cogominho para que se 
aproximasse com sua~ tropas. 

Nos primeiros dias de ocupação as tropas de Rodrigo Lôbo 
e Cogominho promoveram desordens e assassínios. Uma semana 
após celebrava-se um Te Deum em ação de graças pela restau
ração da monarquia. Pouco depois o comércio ofereceu uma 
grande festa aos oficiais realistas. 

Punição dos revolucionários de 1817. - Processou-se então 
a grande caçada aos patriotas. Padre João Ribeiro Pessoa sui
cidara-se no Engenho Paulista sendo lá mesmo sepultado. Não 
lhe respeitaram o túmulo; seu corpo foi desenterrado, muti
lado, sua cabeça espetada numa vara e exposta no Recife. 

O infamante e cruel suplício dos açoites em público foi 
aplicado abundantemente. Engenhos foram confiscados e pro
priedades saqueadas. Domingos Teotônio Jorge, José de Bar
ros Lima e o vigário de Itamaracá, Pedro de Sousa Tenório, 
tiveram sumário julgamento, presidido pelo capitão-ge
neral Luís do Rêgo Barreto que chegara ao Recife a 28 de 
junho, para exercer o cargo de governador de Pernambuco. 
A sentença bem demonstra o espírito sanguinário do nôvo pro
consul lusitano: "As sobreditas penas se executem nos réta, 
os quais todos depois de mortos terão cortadas as mãos e de
cepadas as cabeças, e se pregarão em postes, a saber: a cabeça 
do primeiro réu na Soledade e as mãos no quartel; a cabeça 
do segundo em Olinda e as mãos no quartel; a cabeça do 
terceiro em Itamaracá e as mãos em Goiana e os restos d01 
seus cadáveres serão ligados a caudas de cavalos e arrastados 
até o cemitério". 

Na Bahia, a 12 de junho, foram executados Domingos José 
Martins, José Luís de Mendonça e o Padre Miguel Joaquim de 
Almeida e Castro. .€ste, conhecido pelo nome de Padre Mi-
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guelinho, era um bravo e inteligente professor de Retórica no 
Seminário de Olinda. O conde dos Arcos, tentando protegê-lo, 
insinuou que talvez não fôssem autênticas as assinaturas com
prometedoras que subscreviam alguns documentos dos revolu
cionários. O Padre Miguelinho respondeu chamando a aten
ção do conde para o fato de que numa delas, ao assinar, falta
ra-lhe tinta, pelo que seu sobrenome ficara pela metade ... 

No Recife ainda foram enforcados os patriotas paraiba
nos Padre Antônio Pereira, Amaro Gomes Coutinho, José Pe
regrino Xavier de Carvalho, Inácio Leopoldo de Albuquerque 
Maranhão e Francisco José da Silveira. 

O jovem tenente Antônio Rodrigues é executado pelos 
realistas, gritando viva a Pátria ! 

A 6 de agôsto, D. João VI mandava que se suspendessem 
as execuções e funcionasse uma Alçada sob a presidência do 
desembargador Bernardo Alvares de Carvalho. tste tribunal, 
sedento de sangue, chegou a propor 72 condenações à morte. 
O próprio Luís do Rêgo, que tantas sentenças de morte assi
nara, compreendeu que não convinha ao govêrno continuar a 
matar os patriotas de 1817 e apoiou o pedido de anistia que o 
Senado da Câmara dirigiu ao Príncipe Regente de Portugal, 
que finalmente a concedeu no dia de sua coroação, 6 de feve
reiro de 1818. 

Chama nossa atenção o número de padres envolvidos na 
revolução. São nada menos do que 60 padres e 10 frades. Daí 
ter dito Oliveira Lima que a oficialidade foi o braço e o clero 
a cabeça da revolução de 1817. 

Faltou à revolução de 1817 um grande chefe militar, porém 
sobraram-lhe exemplos de honradez e patriotismo. Devolve
ram os patriotas de 1817 os cofres públicos aos vencedores, 
quando a fuga, por certo, exigia dinheiro para ser levada a 
efeito com sucesso. 

Não se pode deixar de repetir o que escreveu Oliveira 
Lima: "A revolução de 1817 foi instrutiva pelas correntes de 
opinião que no seu seio se desenharam, atraente pelas peripé
cias, simpática pelos caracteres e tocante pelo desenlace. Foi 
um movimento a um tempo demolidor e construtor, como ne
nhum outro em grau superior na América espanhola". 

Nasceu inegàvelmente de uma elite intelectual, mas rece
beu apoio do povo a quem seduziu pelo seu intenso nativismo 
e sentido democrático. 
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UNIDADE XIV 

A INDEPENDtNCIA 

I - A revolução de 1820 em Portugal 
e a . volta da família real ' 

A revolução no Pôrto. - Portugal conseguira livrar-se dos 
franceses com a forte ajuda militar que recebera dos inglêses. 
As fôrças luso-britânicas, comandadas por Wellesley (1) e Wil
liam Beresford, após duras campanhas, que duraram até 1814, 
haviam afastado definitivamente o perigo napoleônico em Por
tugal. 

Livre de Napoleão, Portugal entretanto ficara sob o 
domínio de uma verdadeira ditadura militar exercida por Be
resford. A ausência da família real, a grave situação econô
mica que atravessava o país, empobrecido pela guerra e pre
judicado pelo decreto da abertura dos portos brasileiros, a 
difusão das idéias constitucionais e liberais, geraram o clima 
propício para a revolta. 

A 24 de agôsto de 1820 rebentava na cidade do Pôrto uma 
revolução. Seus principais dirigentes foram o desembargador 
Manuel Fernandes Tomás e o ouvidor-geral José da Silva Car
valho. Ao explodir o movimento revolucionário, Beresford 
encontrava-se no Rio de Janeiro, conferenciando com D. João. 
í.ste, aliás, não era mais principe regente; com o falecimento 
de D. Maria I, assumira definitivamente o trono, sendo co
roado rei de Portugal e do Brasil, a 6 de fevereiro de 1818, no 
Rio de Janeiro. 

(1) Futuro Duque de Wellington e vencedor de Napoleão em Waterloo (!8 
de junho de !815). 
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A revoluçio iniciada no Pôrto alastrara-se ràpidamente. 
Regressando a Portugal, Beresford nlo conseguiu desembarcar, 
seguindo entã.o para a Inglaterra. 

Os revolucionários haviam controlado militarmente o país, 
organizado uma junta Provisional, que governaria interina
mente, e proclamado uma Constituição Provisória, segundo o 
modêlo espanhol. 

Repercussão no Brasil da Revoluç~o de 1820. - ~o 0e
gar ao Brasil a notícia da revolução, agitaram-se os meios libe
rais que viam numa constituição uma limitaçã.o ao poder abso
luto do rei. 

No Pará e na Bahia a agitação provocada pela notícia da 
Revolução do Pôrto foi intensa. As tropas locais chegaram a 
instituir novos governos, fato que preocupou profundamente 
D. João VI. Tentando ganhar tempo e preve_nindo a própria 
segurança da dinastia de Bragança, anunciOu o monarca 
que seu filho o Príncipe D. Pedro iria a Portugal "para ouvir as 
representações e queixas dos povos e para esta?elecer as r~
formas, melhoramentos e leis que possam consolzdar a Constz
tuição Portuguha". Em seguida, convocou a instalação de 
uma junta de Côrtes (2) no Rio de Janeiro, onde se reuniriam 
procuradores das Câmaras do Brasil, das ilhas e demais domí
nios portuguêses. 

Não ficaram satisfeitas, com as medidas tomadas pelo mo
narca, as tropas portuguêsas sediadas no Rio de Janeiro. Na 
manhã de 26 de fevereiro vários batalhões reuniram-se na Pra
ça do Rocio (atualmente Praça Tiradentes) juntament~ com 
grande número de civis. Alarmad~, ~· João VI env1_ou o 
Príncipe D. Pedro ao local para se mteirar dos acon_t~omen
tos e, se possível, controlá-los. Estavam, contudo, os mihtares e 
civis firmes em suas convicções e ciosos do poder que represen
tavam. Ao Príncipe D. Pedro foram feitas, então, pelo advo
gado Marcelino Macamboa, . as se~intes exigência~:_ que 
fôsse imediatamente reconhecida e JUrada sem restnçoes, a 
Constituição que as Côrtes de Lisboa promulgassem; que 
se destituíssem imediatamente os "ministros e demais fun
cionários que iludiam o rei e ~ Na_ção, ~.se nomeas~e~ para 
os cargos públicos homens mais avisados . Foram md1cados 

(2) Junta de Côrtea eram uma espécie de Auembléia. 
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também os nomes da5 12 pessoas que deveriam constituir o 
ministério ou ocupar os cargos mais importantes. 

D. João VI apavorado com o que lhe pareceu uma terrível 
rebelião a tudo cedeu, assinando as 12 nomeações exigidas, e, 
momentos depois, na varanda do então chamado Real Teatro 
de São João (3), D. Pedro em voz alta proclamava que seu pai 
aceitava de bom grado a todos os desejos da Nação e que o 
encarregara em seu nome de jurar desde já a Constituição "tal 
qual se fizer em Portugal pelas CMtes". Anunciou em seguida 
a nomeação dos novos auxiliares do govêrno. 

Pela primeira vez no Brasil o exército ditara ao sobe
rano normas de govêrno. Ao mesmo tempo recuava o abso
lutismo ante a fôrça do liberalismo. 

O prestigio político da família real, contudo, ainda era 
muito grande. D. Pedro foi levado em triunfo, sob aplausos, 
até a Quinta da Boa Vista (4) e de lá veio com o próprio D. 
João para o Paço da cidade (5 ), sob entusiásticas acla
mações, a fim de juntos receberem as homenagens do povo e 
ouvirem os gritos de "viva a Constituição". A Constituição 
ainda não havia sido promulgada pelas Côrtes de Lisboa e nin· 
guém sabia exatamente como seria. 

A volta da família real. - Resolvido o problema brasi
leiro restava a D. João o problema português. Deveria ou não 
voltar para Portugal ? 

Os últimos acontecimentos não aconselhavam mais sua 
permanência no Brasil, sobretudo quando já se decidira que 
as Côrtes deveriam funcionar em Lisboa. Resolveu-se então 
que partiria D. João VI para Portugal, deixando seu filho o 
príncipe D. Pedro como regente; ao mesmo tempo determi
nou-se que deveriam ser realizadas as eleições dos deputados 
brasileiros que participariam das Côrtes (6). 

Enquanto se procediam os preparativos do embarque de 
D. João, reuniram-se, no dia 21 de abril, os eleitores do Rio de 

(!) Atualmente Teatro Jollo Cutano. t o maia antigo teatro do Rio de 
Janeiro. 

(4) Atualmente Museu Nacional. 
(5) Hoje o prédio do Correio Central na Praça Tiradentes. 
(6) Os eleitores eram em número muito limitado, porque as eleições eram 

indiretas, segundo o disposto na Constituiçlo espanhola, entlo servindo de mod~lo. 
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Janeiro para oficialmente tomarem conhecimento do decreto 
que havia instituído a regência de D. Pedro. Surgiram nessa 
reunião as mais diversas e extremadas propostas, como por 
exemplo, a de que não se deveria permitir a saída de D. João 
VI para Portugal ou a de ordenar-se às fortalezas, que guar
neciam a entrada da Guanabara, exigir fôssem desembarcados 
os cofres públicos do Estado, os quais segundo se dizia, já 
estavam nos navios prontos a zarpar. 

Achando que não cabia a simples eleitores ditar normas 
ao govêrno e para dar uma demonstração de que o absolutismo 
não estava morto, D. Pedro assessorado por seu principal con
selheiro o Conde dos Arcos, mandou que tropas dissolvessem 
a agitada assembléia. Foi prêso o advogado Macamboa, um 
dos eleitores foi morto e muitas pessoas saíram feridas. O 
govêrno dos Braganças reagira violentamente contra o liberalis
mo, porém não desapareceram as apreensões de D. João VI. 
Diria êle ao despedir-se do filho: "Pedro, se o Brasil s~ s~parar, 
antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum 
dêsses aventureiros". 

Dois dias após, a 26 de abril de 1821, embarcou para Por
tugal D. João VI, aqui deixando seu filho como Príncipe R~
gente. 

2 - A Regência de D. Pedro 

Os primeiros problemas. - A situação econômica e admi
nistrativa do Brasil com a saída da família real e sua comitiva 
tornou-se muito séria. Fôra-se o ouro e o isolamento das pro
víncias gerava um clima propício para a agitação. 

Todavia D. Pedro agiu, de início, com muito tato; res
tringiu despesas, diminuiu impostos e deu aos militares bra
sileiros os mesmos favores de que gozavam os militares por
tuguêses. 

Em junho de 1821 chegou ao Brasil um navio trazendo a 
notícia de que já haviam sido elaboradas em Lisboa as "Bases 
Constitucionais". Logo se agitou a tropa portuguêsa sediada 
no Rio. Liderados por Jorge de Avilez, comandante da cha
mada Divisão Auxiliar, os militares portuguêses pondo-se em 
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I armas, mais uma vez, no Largo do Rocio, exigiram que D . Pedro 
jurasse as Bases ConsUtucionais( 7 ). 

D. Pedro cedeu à pressão militar e concordou também 
com a exigência dos portuguêses de ser demitido o Conde dos 
Arcos, a quem acusavam de responsável por uma política con
trária aos interêsses lusitanos. 

As Côrtes de Lisboa e o Brasil. - Enquanto no Brasil 
procurava D. Pedro atenuar as divergências entre brasileiros e 
portuguêses e fazer uma boa administração, em Lisboa as Côr
tes iniciaram uma série de medidas de recolonização. Assim é 
que, a 24 de abril de 1821, declaram desligados do govêrno do 
Rio de Janeiro todos os governos provinciais e a 29 de setem
bro suprimiriam os tribunais instituídos no Brasil por D. João 
VI. Ordenaram também a D. Pedro que regressasse a Portugal 
a fim de aprimorar sua educação, devendo o govêrno ser entre
gue a uma ]unta que obedeceria diretamente às ordens de 
Lisboa. Vê-se, portanto, que a hostilidade das Côrtes de Lisboa 
contra a Regência de D. Pedro era franca. 

Os brasileiros, de maneira geral, já não estavam muito inte
ressados no movimento constitucional português; por isso não 
havia despertado o menor entusiasmo as eleições para 
deputados brasileiros às Côrtes de Lisboa, realizadas a 
15 e 16 de maio de 1821. O movimento constitucionalista 
realmente procurava uma solução liberal para Portugal, mas, 
em relação ao Brasil, era puramente recolonizador. Compre
ende-se assim que, dos setenta deputados diplomados, muitos 
não tenham seguido para Lisboa, sob a alegação de que seriam 
mais úteis ao Brasil, nêle permanecendo. 

O movimento da Independência. - Reabrira-se no Rio 
de Janeiro a loja maçônica Comércio e Artes, fechada na época 
de D. João VI. Aí reuniam-se os que desejavam a permanên
cia do Brasil na categoria de Reino Unido, não dependente 
de Portugal. Destacavam-se os nomes do juiz José Clemente 
Pereira, do capitão-mor José Joaquim da Rocha, do padre 
]anuário da Cunha Barbosa e do coronel Alves Branco Muniz 
Barreto. 

(7) Esta lei orga nizava o Estado segundo as tendências liberais e constitu· 
cionais da época: a lei seria igual par.a todos (art. 11) e o rei não poderia vetar 
as leis feitas pelas Côrtes {art. 23). 
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Surgiu também um jornal o Revérbero Constitucional Flu
minense dirigido por Joaquim Gonçalves Lêdo. Nêle são cri
ticadas energicamente as resoluções das Côrtes. A maçonaria 
e a imprensa preparam o clima da independência. 

Circularam no Rio de Janeiro, em setembro de 1821, boa
tos de que os brasileiros estavam dispostos a aclamar D. Pedro, 
Imperador do Brasil. D. Pedro, no entanto, apressou-se a tran
qüilizar seu pai escrevendo-lhe: "A independência tem-se 
querido cobrir comigo e com a tropa; com nenhum conseguiu 
nem conseguirá, porque a minha honra e a dela é maior que 
todo o Brasil. Queriam-me e dizem que me querem aclamar 
Imperador. Protesto a Vossa Majestade que nunca serei per
juro, que nunca lhe serei falso e que êles farão essa loucura, 
mas será depois de eu e todos os portuguêses estarem feitos em 
postas, o que juro a Vossa Majestade, escrevendo nesta com o 
meu sangue estas palavras: "Juro sempre ser fiel à Vossa Ma
jestade, à Nação e à Constituição Portuguésa". 

Dentro de um ano, no entanto, proclamaria a Indepen
dência. 

O "Fico". - Chegando ao Rio de Janeiro, em dezembro 
de 1821, os decretos de 29 de setembro, nos quais as Côrtes de 
Lisboa suprimiam os tribunais importantes existentes no Bra
sil e ordenavam a volta de D. Pedro a Portugal, desenvolveu
se grande atividade política por parte dos brasileiros e dos 
portuguêses afeiçoados ao Brasil. Surgiram panfletos e orga
nizou-se uma sociedade secreta intitulada Clube da Resistên
cia. Pretendia-se induzir D. Pedro a desobedecer às ordens re
cebidas das Côrtes, aqui permanecendo. 

Tiveram os patriotas conhecimento através do guarda
roupa de D. Pedro, Francisco Gordilho de Barbuda, futuro 
marquês de Jacarepaguá, que o regente, embora hesitante, se 
recebesse apoio popular, poderia desobedecer às exigências das 
Côrtes Portuguêsas. Providenciaram imediatamente os mem
bros do Clube da Resistência a ida de emissários às províncias 
de São Paulo e Minas a fim de obter memoriais ou "abaixo
assinados" pedindo que o príncipe ficasse no Brasil. 

Para São Paulo seguiu Pedro Dias Pais Leme levando car
tas para José Bonifácio e Martim Francisco que faziam parte 
do govêrno provisário da província. José Bonifácio imediata
mente encarregou-se de redigir a representação paulista, fa-
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José Clemente Pereira, presidente do 
Senado da Câmara em 1822, figura 
de relêvo do movimento em prol da 
Independência, suscitou a idéia da 
célebre representação de nove de ja
neiro da qual resultou o "Fico". 

]anuário da Cunha Barbosa, um dos 
líderes do movimento da Independên
cia. Juntamente com José C. Pereira 
e José Joaquim da Rocha, exerceu 
grande influência ideológica na po· 
sição política da Maçonaria em 1822. 

moso memorial que chegou às mãos de D. Pedro no primeiro 
dia do ano da independência. Nêle, José Bonifácio dizia "Vossa 
Alteza Real deve ficar no Brasil quaisquer que sejam os pro
jetos das Côrtes constituintes .. . ". Responsabilizava também o 
príncipe pelo ''rio de sangue que decerto vai correr pelo Brasil 
com a sua ausência". 

O Rio de Janeiro também queria que D. Pedro ficasse e 
se dispunha a prestigiá-lo. Mais de oito mil pessoas assinaram 
a mensagem popular nesse sentido enviada ao Senado da Câ
mara, no dia 29 de dezembro de 1821. 

Movimentada a opinião pública no sentido de sua perma
nência, D. Pedro marcou o dia 9 de janeiro para receber ofi
cialmente as mensagens do povo. Nesse dia, pela manhã, o 
Senado após reunir-se no consistório da Igreja do Rosário, di
rigiu-se em cortejo, acompanhado pelo povo, ao Paço da ci
dade. Ao meio dia José Clemente Pereira entregava a D. Pedro 
a representação popular, pronunciando no momento hábil dis
curso no qual devem ser destacadas as seguintes palavras: 
"Senhor. A saída de V. Alteza Real dos Estados do Brasil será 
o fatal decreto que sancionará a independência déste Reino". 
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" ... Será possível que Vossa Alteza Real ignore que um partido 
republicanos, mais ou menos forte, existe semeando aqui e ali, 
em muitas das Províncias do Brasil, para não dizer em t&das 
elas 1" 

"Dê-se ao Brasil um centro próximo de união e atividade; 
dê-se-lhe uma parte do Corpo Legislativo, e um ramo de Po
der Executivo, com podêres competentes, amplos, fortes e li
berais, e tão bem ordenados que, formando um só Corpo Le
gislativo, e um só Poder Executivo, só uma Côrte, e só um Rei, 
possa Portugal e o Brasil fazer sempre uma família irmã, um 
só povo, uma só Nação, e um só Império". 

"Demorai-vos, Senhor, entre nós, até dar tempo que o So
berano Congresso (Côrtes de Lisboa) seja informado do último 
estado das coisas neste Reino e da opinião que nêle reina". 

Como você está notando havia objetividade e tato polí
tico no discurso de José Clemente Pereira. Não advogava pro
priamente a causa da independência, mas atraía D. Pedro para 
os brasileiros. 

A resposta de D. Pedro foi, por sua vez, excessivamente 
prudente: - "Convencido de que a presença de minha pes
soa no Brasil interessa ao bem de tôda a Nação portuguêsa, e 
conhecido que a vontade de algumas províncias assim o re.
quer, demorarei a minha saída até que as Côrtes e meu Au
gusto Pai e Senhor deliberem a êste respeito, com perfeito co
nhecimento das circunstâncias que têm ocorrido". 

Esta resposta por certo não agradaria ao povo. Com
binou-se então uma resposta mais altiva e popular: "Como 
é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pron
to; diga ao povo que fico". 

Avilez e a reação portuguêsa. - Após a divulgação da res
posta de D. Pedro, enquanto o povo exultava, os militares 
portuguêses mostravam sintomas de revolta. Jorge Avilez, 
comandante das tropas lusas que formavam a Divisão Auxilia
dom, pediu demissão e preparou-se para tomar violentas 
medidas. 

Combinaram os chefes militares portuguêses prender D. 
Pedro, de surprêsa, no dia. 11, por ocasião de um espetáculo 
teatral. Avisado, quando já se encontrava no teatro, D. Pe
dro tomou rápidas providências para impedir os planos de Avi-
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tez. Reuniu imediatamente tropas brasileiras no Campo de 
Santana, preparou a artilharia, e, no dia 12 de janeiro, perto de 
1 O 000 homens estavam em pé de guerra, havendo entre êles 
"frades a cavalo armados de pistolas, facas e simples paus" e 
também "negros carregando capim e milho para animais ou 
levando à cabeça tabuleiros de doces e refrescos", conforme 
pitoresco depoimento de uma testemunha dos acontecimentos. 

Avilez concentrou suas tropas no morro do Castelo. Per
cebendo que as fôrças arregimentadas por D. Pedr~ eram mui
to superiores aos seus 2 000 soldados, propôs ret1r~-los para 
Niterói onde ficariam aquartelados. D. Pedro aceitou a so
lução e, no mesmo dia, embarcações ligeiras fizeram o trans
porte. 

Com a ida das tropas de Avilez para Niterói, houve no 
Rio um grande alívio; o comércio reabriu suas portas e a 
cidade retomou seu aspecto normal. 

Em Niterói, Avilez permaneceu um mês, adiando o em
barque de suas tropas para Portugal, exig~n~ia que lhe fôra 
feita por D. Pedro. O futuro Imperador, 1rr1tado com a de
mora do general português, preparou-se novamente para ~ma 
ação militar. Vendo-se bloqueado por terra e por mar, Avllez 
éedeu; no dia 15 de fevereiro, em cinco navios, juntamente 
com seus comandados, abandonou o Brasil. 

Nesse ínterim formara D. Pedro um nôvo mmis
tério chefiado por José Bonifácio de Andrada e Silva. O ga
binete dirigido pelo grande paulista tomou inici~lmente 
duas importantes decisões: a) nenhum decreto provmdo de 
Portugal seria executado no Brasil sem o beneplácito ~e D. 
Pedro; b) seriam proibidos desembarques de tropas lusitanas 
em território brasileiro. 

Mal apareceu na baía da Guanabara a esquadra que con
duzia tropas para substituir as de Avilez, receberam seus co
mandantes ordens de D. Pedro para não desembarcar soldados 
e regressar a Portugal. 

Do "Fico" à Independência. - O "Fico" fôra um 
grande passo em prol de nossa independência. A expulsão das 
tropas de A vilez, a nomeação de José Bonifácio de An~rada 
como ministro, foram também indícios de que D. Pedro Já es
tava admitindo nossa separação política de Portugal. 
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Na Bahia a situação tornara-se particularmente ten
sa devido à reação do general português Madeira de Melo. 
Ao ser nomeado Madeira de Melo brigadeiro, em substituição 
ao brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, a Câmara 
recusara-se a reconhecer a legitimidade da nomeação, alegando 
que faltava a assinatura do secretário de Estado. Enquanto se 
procurava uma fórmula para resolver o impasse surgido, Ma
deira de Melo, violentamente, no dia 19 de fevereiro de 1822, 
com seus soldados atacou as tropas de Freitas Guimarães, ha
vendo grande número de mortos e feridos entre os brasileiros. 

Cometeram os soldados de Madeira de Melo várias vio
lências na cidade entre as quais a invasão do Convento da 
Lapa, sendo assassinada a abadêssa Soror Joana Angélica ao 
tentar resistir-lhes. 

Repercutiram intensamente no Rio de Janeiro êsses acon
tecimentos. D. Pedro e sua espôsa D. Leopoldina (8) assisti
ram as exéquias celebradas no Rio pelas vítimas brasileiras 
na Bahia. 

No dia 4 de maio decretou D. Pedro que não fôssem exe
cutados os decretos de Lisboa sem o seu "cumpra-se". A 13 
do mesmo mês, dia do aniversário de D. João VI, exaltados 
e moderados ofereciam ao Príncipe Regente o título de De
fensor Perpétuo do Brasil. As fôrças políticas do país cami
nhavam para um único fim: a Independência. 

O Grito do Ipiranga.- Não era de calma a situação polí
tica em São Paulo. Um forte grupo hostilizava o irmão de 
José Bonifácio, Martim Francisco Ribeiro de Andrada. No 
auge de seu prestígio, José Bonifácio induziu o Príncipe a uma 
viagem a São Paulo a fim de, com sua presença, restabelecer a 
ordem, pacificar os grupos políticos, e, naturalmente, restau
rar o predomínio dos Andradas. 

Antes de partir para São Paulo, D. Pedro designou sua 
espôsa, D. Leopoldina, para substituí-lo no govêrno como re
gente provisória. 

Enquanto em S. Paulo D. Pedro conciliava os ânimos e 
tentava conquistar as simpatias de portuguêses e brasileiros, 

(8) Filha do Imperador Francisco li, D. Maria Leopoldina era austrlaca. 
De seu casamento com D. Pedro teve quatro filhos entre os quais D. Pedro li, 
Imperador do Brasil, e D. Maria II, Rainha de Portugal. 
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chegavam ao Rio de Janeiro novos decretos das Côrtes de 
Lisboa, anulando vários de seus atos, impondo-lhe nôvo mi
nistério e mandando que fôssem processados criminalmente 
todos aquêles que tivessem contrariado as ordens emanadas 
da Metrópole. 

Resolveu o Conselho de Ministros, com a anuência de D. 
Leopoldina, que se enviasse imediatamente a D. Pedro os de
cretos recém-chegados. 

O futuro Imperador do Brasil encontrava-se a caminho de 
S. Paulo, regressando de Santos, quando os portadores da cor
respondência Paulo Emílio Bregaro e Antônio Ramos Cordeiro, 
vindos do Rio, depararam-se com a guarda de honra que o 
aguardava na entrada da cidade. Informados do local onde, 
provàvelmente, estaria D. Pedro, partiram Bregaro e Cordeiro 
a galope, entregando no alto de uma colina, próxima ao Ipi
ranga, aproximadamente às 16 horas do dia 7 de setembro de 
1822, os documentos que iriam determinar o mais conhecido 
episódio de nossa História. 

Acompanhavam os decretos vindos de Lisboa cartas de 
José Bonifácio e D. Leopoldina. O choque emocional provo
cado pela leitura dos decretos das Côrtes que lhe diminuem a 
autoridade, o estímulo das cartas de seus ministro e de sua 
espôsa, geram em D. Pedro a explosão de sentimentos assim 
narrada por uma testemunha, o alferes Canto e Melo: "depois 
de um momento de reflexão, bradou: É tempo ! Estamos se
parados de Portugal ! Em ato contínuo, arrancando o laço 
português que trazia no chapéu, o arrojou para longe de si 
e, desembainhando a espada, êle e os presentes prestaram o jura
mento que para sempre os ligava à realização da idéia gene
rosa de liberdade". 

Em seguida, indo ao encontro de sua guarda de honra, 
repetiu a proclamação da independência: "Amigos, as Côrtes 
querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante 
nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais!" 

Após os vivas à independência do Brasil e a D. Pedro, 
êste desembainhando a espada disse: "Pelo meu sangue, pela 
minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil". 
E como últimas palavras antes de empreender a galope a úl
tima etapa de seu regresso a São Paulo, clamou, de pé nos es
tribos para que todos o vissem: "Brasileiros, a nossa divisa de 
hoje em diante será Independência ou Morte!" 
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Ao chegarem em São Paulo D. Pedro e sua comitiva, depres
sa espalhou-se o que ocorrera no lpiranga. À noite, no ~ea
tro, realizou-se um espetáculo em homenagem ao Príncrpe. 
Entre hinos patrióticos e grande entusiasmo cívico o padre 
Ildefonso Xavier Ferreira, amigo dos Andradas, aclamou-o 
sob aplausos da pla téia: Viva o primeiro r ei brasileiro I (9) 

Regressando ao Rio de Janeiro, D. Pedro e seu minist_ro 
José Bonifácio tomaram as primeiras medidas_ para o func~o
namento do nôvo reino que passou a denommar-se lmpéno. 

Ministério de José Bonifácio, depois da Independência. 
- Não se entenderam José Bonifácio e muitos dos que haviam 
colaborado ativamente para nossa Independência como Joa
quim Gonçalves Lêdo, Jos~ Clemente Pereira, _]anuário _da 
Cunha Barbosa e Luís Pererra da Nqbrega Coutmho, maçoes 
de espírito liberal. 

Temia José Bonifácio as idéias republicanas de seus com
panheiros e promoveu severa p~rseguição aos qu~ 1_1ão se sub
meteram a sua orienatção polítrca. Receava o mmrstro de D. 
Pedro que a futura Assembléia Constituinte, funcionasse da 
mesma maneira que as Côrtes de Lisboa, ist_o é, c?locand? o 
monarca em posição nitidamente secundána, pors, pràtrca
mente, era quase nula a autoridade de D. João VI em Portugal. 
Estava também convencido o grande político paulista de que 
lhe seria impossível consolidar a independência sem um clima 
de autoridade e de ordem. 

Aos liberais, contudo, não agradava a idéia de um impe
rador absolutista e muito menos a de um ministro onipo
tente. 

José Bonifácio chegou a fechar a Maçonaria, a . quem 
tanto devia a Independência, fundando então uma socredade 
secreta o Apostolado ou Nobre Ordem dos Cavaleiros de San
ta Cruz. José Clemente Pereira, ]anuário da Cunha Barbosa 
e Nóbrega Coutinho foram deporta~os para a Franç~. Gon
çalves Lêdo, para não ser prêso, fugm para Buenos Arres. 

No dia 1.0 de dezembro de 1822 realizou-se a coroação 
de D. Pedro com o aparato tradicional das solenidades de co
roação dos antigos reis de Portugal. Nessa ocasião estavam os 

(9) D. Pedro não nascera no Brasi l. Aqui chegara com a família real em 
1808, com nove anos de idade. 
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Andradas em pleno poder. Na Bahia, no entanto, a nossa 
emancipação política exigia um tributo de sangue: a guerra 
da Independência. 

3 - A Guerra da Independência 

Guerra da Independência na Bahia. - Desde fevereiro de 
1822 mantinha o brigadeiro Inácio Luís Madeira de Melo a 
Bahia sob seu domínio (releia o tópico "Do Fico à In
dependência") . No entanto, a Câmara de Cachoeira orga
nizara uma ]unta Conciliatória e de Defesa, favorável a D. 
Pedro e disposta a lutar contra as tropas portuguêsas de Ma
deira de Melo, contando para isso com o apoio de outras po
voações do Recôncavo. Enviara o govêrno do Rio de Janeiro, 
para auxiliar os patriotas baianos, uma fôrça naval coman
dada por Rodrigo Antônio De Lamare, levando o brigadeiro 
Pedro Labatut, fran cês a serviço do Brasil, 260 soldados, arti
lharia e munições. 

Desembarcou Labatut em Maceió indo por terra a Per
nambuco, com alguns oficiais, solicitar o auxílio daquela pro
víncia. 

Os pernambucanos já se haviam rebelado contra o go
vêrno do capitão general Luís do Rêgo que seguira para Por
tugal juntamente com as tropas portuguêsas sediadas no Re
cife. Uma Junta Provisória, presidida por Gervásio Pires, ha
via sido eleita e foi obedecendo às suas ordens que seguiu 
de Pernambuco para Alagoas e daí para a Bahia, um contin
gente de 400 voluntários sob o comando do major José de Bar
ros Falcão de Lacerda. 

Na Bahia recebera Madeira de Melo grande ajuda 
com a chegada de uma poderosa esquadra comandada por João 
Félix Pereira de Campos. Dispunham agora as fôrças portu
guêsas de cêrca de 8 000 soldados ao passo que as tropas brasi
leiras não ultrapassavam de 5 000 combatentes. 

Iniciou-se ampla operação para isolar as tropas de Ma
deira de Melo de contatos com o interior, dificultando-se as
sim seu aprovisionamento. Tentando romper o cêrco o bri
gadeiro português envia 2 000 homens contra as t_ropa~ b~a
sileiras em Pirajá, onde os nossos alcançaram expressrva vrtóna. 
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Fracassou igualmente uma tentativa empreendida por fôr
ças da frota portuguêsa de reocupar a ilha de Itaparica, heroi
camente defendida pelo major Antônio de Sousa Lima e pelo 
famoso tenente da marinha João Francisco de Oliveira Botas, 
mais conhecido pelo apelido de João das Botas. 

Enquanto a fome começava a ameaçar a capital baiana 
novos reforços chegaram para ambos os lados. Um batalhão 
comandado pelo coronel José Joaquim de Lima e Silva (10), 
que assumira o comando geral das tropas brasileiras em substi
tuição a Labatut (11), aumentou nossos efetivos, ao mesmo 
tempo que 2 500 soldados portuguêses, vindos de Portugual, en
grossavam as fileiras de Madeira de Melo. 

Com a chegada, em maio de 1823, da esquadra brasileira, 
organizada sob o comando do nosso primeiro almirante o es
cocês Lord Cochrane (12), viu Madeira de Melo que não po
deria resistir muito tempo. 

Com efeito, a 2 de junho de 1823, capitulou, retirando-se 
da capital baiana para Portugal. 

A Independência no Piauí e no Pará. - No Piauí os pa
triotas de Parnaíba logo que souberam da proclamação da in· 
dependência aderiram à causa nacional. O governador, major 
João José da Cunha Fidié, sufocou o pronunciamento de Par
naíba, porém, durante sua ausência, na própria capital da 
província, Oeiras, insurgiram-se os partidários da indepen~ 
dência. Embora tivesse infligido, em Genipapo, junto a Cam
po Maior, uma séria derrota às tropas cearenses que acorreram 
em ajuda aos piauienses revoltados, Fidié acabou encurra
lado em Caxias (Maranhão), negociando a paz a 26 de julho 
de 1823. 

A 27 de julho Cochrane ocupava a capital. 

No Pará, John Grenfell, por ordem de Cochrane, intimou a 
]unta de Bel~m ameaçando-a com a vinda de tôda a esquadra. 

(10) José Joaquim Lima e Silva, futuro visconde de Magé, tio do Duque 
de Caxias. 

(li) Insurgiram-se os brasileiros contra o comando de Labatut pelo fato de 
haver êste prendido um de seus principais auxiliares o tenente coronel Felisberto 
Gomes Caldeira. Labatut foi prêso e enviado ao Rio de Janeiro. 

( 12) Alexandre Tomás Cochrane já havia combatido a favor da independência 
do Chile. Sendo impossível tripular nossos navios apenas com marinheiros brasi
leiros foram contratados e engajados oficiais e marujos estrangelroa. 
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O povo, invadindo o palácio e exigindo a aclamação da inde
pendência (15 de agôsto de 1823) e eleição de nova Junta, 
completou a atuação de Grenfell. 

A Cisplatina e a Independência. - No extremo sul, na 
Província Cisplatina, as tropas dividiram-se ficando D. Alvaro 
da Costa de Sousa Macedo a favor da soberania portuguêsa 
e o tenente general Carlos Frederico Lecor, barão de Laguna, 
ao lado de D. Pedro. 

D. Álvaro fortificou-se com suas tropas em Montevidéu, 
ao passo que Lecor, no interior, aliciava mais combatentes e 
preparava-se para cercar a capital cisplatina. 

Em outubro de 1823, uma divisão naval brasileira, blo
queando o rio da Prata e atacando os navios portuguêses ali 
estacionados, obrigou D. Alvaro a assinar um acôrdo que lhe 
permitiu retirar-se com suas tropas para Lisboa. 

O Reconhecimento da I~~:dependência.- Enquanto se pro
cessava a Independência do Brasil, exercia grande influência na 
política européia a "Santa Aliança", acôrdo estabelecido entre 
as principais potências da Europa no sentido de defender o 
absolutismo, o colonialismo e combater as aspirações liberais. 

No ano mesmo da Independência a Santa Aliança havia 
realizado um congresso em Verona (encerrado a 14 de dezem
bro de 1822) onde fôra proposta a recolonização dos países 
americanos que já haviam proclamado sua emancipação po
lítica. 

O primeiro país a reconhecer nossa independência foi os 
Estados Unidos (26 de maio de 1826) então governado por 
James Monroe, ardoroso defensor da liberdade política das 
Américas. 

Canning, ministro inglês, sucessor de Castlereagh, ao de
fender o princípio da "não intervenção", segundo o qual cada 
país deveria escolher sua própria forma de govêrno, afastara 
a Inglaterra da Santa Aliança. A atitude da Inglaterra em 
relação à independência do Brasil, atendeu, porém, a duas cir
cunstâncias importantes: não queria a côrte de Londres rom
per com Portugal, seu aliado tradicional; não convinha aos 
inglêses prejudicar seu comércio com o Brasil, no qual espera
vam lucros extraordinários. Dos entendimentos havidos entre 
Canning e nosso primeiro plenipotenciário, o marechal Felis-
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berto Caldeira Brant Pontes de Oliveira e Horta, resultou a 
ida a Lisboa do diplomata inglês Charles Stuart wm a missão 
especial de "explicar ao antigo aliado que a Grã-Bretanha se 
via forçada por seus interêsses próprios a aceitar a indepen
dência brasileira, e que êle mesmo, Stuart, teria de partir para 
o Brasil com êsse encargo". 

Portugal voltara ao absolutismo monárquico, não mais 
dominando o poder legislativo. D. João VI alimentava 
a esperança de novamente reunir os dois países em proveito 
da casa real bragantina uma vez que não mais existia uma das 
causas importantes da separação: as Côrtes de Lisboa. Porém o 
diplomata Charles Stuart convenceu o monarca português e seus 
ministros da inevitabilidade da independência brasileira, ha
vendo recebido, então, a missão de também representar o go
vêrno português nos entendimentos que seriam realizados no 
Rio de Janeiro. 

Somente a 29 de agôsto de 1825 chegava-se a solução final 
do problema do reconhecimento de nossa Independência. 
Portugal e o Brasil assinavam um tratado de paz e amizade. 
Deveria o Brasil, no entanto, pagar ao govêrno português a 
quantia de dois milhões de libras esterlinas, ficando D. João 
VI com o direito de usar o título de Imperador do Brasil. 

4 - O Primeiro Reinado 

A Organização do Império.- Criou D. Pedro, nos moldes 
portuguêses, uma côrte brasileira composta de duques, mar
queses, condes, viscondes e barões. Instituiu também para 
premiar seus servidores a "Ordem do Cruzeiro" e a "Ordem 
da Rosa" nas quais conferia títulos de comendadores, cava
leiros e oficiais. Não criou porém uma universidade e nosso 
ensino primário e médio continuaram atrasados e deficentes, 
embora em São Paulo e Olinda fôssem criados, a 11 de agôsto 
de 1827, cursos jurídicos. 

A estrutura social básica pouco mudaria. A classe domi
nante, detentora de terras e escravos, entretanto, cindira-se, e 
nota-se mesmo que a antiga predominância rural começa a 
diminuir, pois aparecerão gradativamente elementos adminis
trativos e grupos profissionais novos ligados às atividades espe
cificamente urbanas. 
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Embora politicamente o ·Primeiro Reinado seja a linha 
di:visória de nossa história, econômicamente deve ser 
considerado como uma fase de transição ainda sob a pressão 
da sobrevivente estrutura econômica colonial. Daí sua inquie
tação e instabilidade. 

Mudaria o aspecto geral do país não somente pela inde
pendência política mas também porque a vida urbana havia 
atingido relativo desenvolvimento, constituindo-se o Brasil um 
mercado consumidor razoável para as utilidades que o indus
trialismo estrangeiro podia oferecer. 

O tradicional comércio mantido por elementos por
tuguêses, fixados no nosso país, sofrerá grande concorrência; 
mercadorias das mais diversas procedências circularão nos 
principais centros urbanos. Comerciantes, navios e capitais in
glêses serão atraídos pelas novas perspectivas de lucro. 

Como você observou ao estudar as "consequências dos tra
tados de 1810" (pág. 229) o Brasil nas vésperas da Indepen
dência possuía apenas uma economia primária destinada a 
produzir alguns produtos tropicais para o comércio interna
cional. Não se poderia modificar, repentinamente, tôda uma 
estrutura de produção; continuaria, pois, a economia brasileira 
a depender de técnicas rudimentares, excessivas importações e 
trabalho escravo. 

As despesas com a criação e a ampliação de órgãos e ins
tituições próprias de um Estado autônomo, constituiriam tam
bém, mais um fator para acelerar a crise econômica em que se 
veria envolvido o país. Os empréstimos externos, absorvendo 
40% da arrecadação de taxas e impostos, permitiram a solu
ção de alguns problemas, porém geraram outros seriíssimos 
quanto ao seu pagamento, como não poderia deixar de ser, uma 
vez que as importações eram bem mais expressivas do que as 
exportações. 

A Assembléia Constituinte. - A 3 de maio de 1823, reu
niu-se a Assembléia Constituinte, isto é, um congresso que 
além de suas funções legislativas comuns, teria também a res
ponsabilidade de elaborar a lei magna do país: a Constituição. 

Formavam a Assembléia deputados eleitos por l4 provín
cias; na sua maioria era bacharéis, padres, magistrados, mi
litares, grandes senhores agrários e funcionários públicos, sem 
experiência legislativa. Era figura de grande prestígio na As
sembléia, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que gozava de 
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A bandeira e as armas do Império 

A 18 de setembro de 1822 foram instituídas as armas e a bandeira 
do Império. As armas compunham-se de um escudo verde contendo a 
esfera armilar que enfeixa a cruz da Ordem de Cristo, evocadora do 
Descobrimento. Uma faixa azul contém 19 estrêlas que representam as 
19 províncias do Império. O escudo é encimado por uma coroa, tendo 
lateralmente ramos de cafeeiro e tabaco. A bandeira compunha-se de 
um retângulo verde no qual se inscreve um losango amarelo. No meio 
do losango situa-se o escudo já descrito. Segundo o historiador Hélio 
Vianna, embora o próprio decreto mencione a côr verde cmno indicativa 
da primavera e a amarela do ouro, a razão inicial da escolha foi ser a 
primeira a côr da Casa de Bragança, do Imperador, e a' segunda a da 
Casa de Lorena-Habsburgo a que pertencia a Imperatriz D. Leopoldina. 

ampla cobertura política de seu irmão José Bonifácio, mi
nistro de D. Pedro. 

Desde sua instalação, ficara visível que D. Pedro olhava 
com certo receio a Assembléia Constituinte, pois advertira na 
sessão inaugural que desejaria uma constituição que mere
cesse a sua imperial aceitação . . . se fôsse digna do Brasil e 
dêle. Por outro lado, grande número de deputados via com 
desagrado o nôvo ministério. 

Muitos deputados eram decididamente nativistas, pos1çao 
que constrangia o Imperador que não era brasileiro nato. 
Quando D. Pedro resolveu admitir em nosso exército, oficiais 
portuguêses das tropas vencidas na Bahia, acentuou-se forte
mente a oposição do grupo antilusitano. 
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D. Pedro I. Imperador do Brasil. Apesar de ter proclamado nossa independência, 
posteriormente impopularizou-se. Abdicando a 7 de abril de 1831, regressou 

a Portugal. 

Os irmãos José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Fran
cisco a princípio atenuaram com habilidade as divergências 
ideológicas e políticas entre o Imperador e a Assembléia. Po
rém a união dos Andradas com o Imperador foi de curta du
ração. 

Um fato apressou a queda dos Andradas. O deputado 
pernambucano Muniz Tavares apresentou um projeto de lei 
mandando declarar cidadãos brasileiros todos os portuguêses 
residentes no Brasil que tivessem dado provas inequívocas de 
adesão à causa da Independência e expulsar todos aquêles cuja 
conduta parecesse suspeita. Antônio Carlos apoiou veemente
mente o projeto dizendo na Assembléia: "Sr. Presidente, fa
lemos claro, é quase i'mpossível em regra que um português 
possa amar de coração uma ordem de coisas que implica a 
ruína de sua pátria e nodoa a sua dignidade. Por mim o digo, 
se eu fôsse português detestaria a separação e a independência 
do Brasil". Martim Francisco também deu seu apoio à pro
posta antilusitana de Muniz Tavares. 

É fácil imaginar-se o efeito dessas palavras em D. Pedro, 
que não era brasileiro. Muitos portuguêses influentes pela ri
queza ou pela posição que ocupavam nas fôrças armadas, ou 
mesmo no próprio Paço, sentiram-se inseguros e procuraram 
proteção junto ao Imperador. 

Paralelamente surgiram numerosas intrigas palacianas con· 
tra José Bonifácio, muito especialmente quando o Imperador, 
acidentado numa desastrosa queda de cavalo, foi obrigado a 
permanecer no Paço várias semanas, recebendo visitas de depu· 
tados das mais diversas correntes políticas. Nessa ocasião o 
monarca contrariou frontalmente José Bonifácio, assinando 
um decreto de anistia aos implicados na revolta do brigadeiro 
Francisco Inácio, quase todos inimigos dos Andradas. 

Vendo-se desprestigiados, os irmãos José Bonifácio e Mar. 
tim Francisco demitiram-se dos cargos de ministro que ocupa· 
vam, e, juntamente com Antônio Carlos, iniciaram sistemática 
oposição ao Imperador. 

Os Andradas na oposição.- Em substituição aos Andradas 
foram nomeados como ministro do Império, Carneiro Cam
pos (13), e como ministro da Fazenda, Nogueira da Gama (14). 

( 1~) José Joaquim Carneiro Campos, depois marquês de Caravelas. 
(I{) Manuel Jacinto No~;ueirfl da Gama, futuro marquês de Baependi. 
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José Bonifácio de Andrada e Silva 

Exerceu grande influência sôbre Pedro I , orien
tando-o durante a Regência. Apesar de ter, 
após a Independência , iniciado amplo movi
mento de oposição ao Imperador , êste nomeou-o 

tutor de seus filhos . 

Os Andradas na opos1çao passaram a combater tenaz
mente o govêrno do Imperador não somente na Assembléia, 
mas sobretudo no Tamoio, jornal que fundaram em agôsto de 
1823, e cujo título, nome de uma tribo famosa pela aversão que 
tinha aos portuguêses, mostra claramente sua orientação. O 
Tamoio era muito bem redigido, mas os princípios democrá
ticos que nêle advogavam os Andradas contrastavam com aquê
les que seguiram durante o tempo de seu ministério. 

Um outro jornal da oposição o Sentinela da Liberdade à bei
ra do mar da Praia Grande auxiliava o Tamoio nas suas invec
tivas contra o Imperador. Ao mesmo tempo prosseguia a dis
cussão do projeto cónstitucional elaborado por Antônio Carlos. 
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( \ 
A inexperiência legislativa da maioria dos deputados e a 

agitação política fizeram com que até novembro de 1823 so
mente 24 artigos fôssem discutidos, quando o projeto compu
nha-se de 272, mais ou menos modelados em idéias de trata
distas estrangeiros. Uma característica curiosa tinha o pro
jeto em discussão: o direito de eleger ou de ser eleito, variava 
não com a renda líquida em dinheiro de cada um (restrição 
comum nas constituições da época) mas com o equivalente ao 
preço de uma mercadoria de uso corrente: a mandioca. As
sim, para ser eleitor de paróquia ou de província, deputado 
ou senador, era necessário possuir renda líquida anual, cor
respondente ao valor de 150, 250, 500 ou I 000 alqueires de 
farinha de mandioca. Não é de se estranhar, pois, que o povo 
apelidasse o projeto de Antônio Carlos de Constituição da 
mandioca. 

A "noite da agonia".- Publicaram o Tamoio e o Sentinela 
artigos assinados com o pseudônimo de "Um brasileiro reso
luto" contra oficiais portuguêses. ~stes reagiram, violenta
mente, espancando David Pamplona a quem haviam apontado 
como autor dos mesmos. Transformou-se o espancamento de 
Pamplona em um grave caso político. A sessão da Assembléia. 
Constituinte do dia 10 de novembro de 1823 foi tão agitada 
e tão interrompida por manifestações das galerias, que, seu 
presidente, João Severiano Maciel da Costa, foi obrigado a sus
pendê-la, adiando os trabalhos para o dia seguinte. Falara-se 
em têrmos enérgicos contra a atitude dos oficiais portuguêses 
implicados no caso Pamplona. Ao mesmo tempo, tropas con
centraram-se em São Cristóvão no intuito de prestigiar e for
talecer o poder do Imperador. 

Na manhã seguinte, 1 I de novembro, D. Pedro envia à 
Assembléia Constituinte uma mensagem, exigindo-lhe satisfa
ção aos oficiais e tropas acampadas em São Cristóvão. Viram 
os deputados que a Constituinte estava ameaçada. Por pro
posta de Antônio Carlos declarou-se a Assembléia em sessão 
permanente e nela ficaram os deputados durante tôda a noile 
do dia 11, que passaria à História com o nome de "noite da 
agonia". No dia seguinte, 12 de novembro, as tropas acampa
das em São Cristóvão, por ordem de D. Pedro, cercavam o 
prédio da Assembléia. 

Das mãos de um oficial, recebeu o Secretário da Assem
bléia um decreto de D. Pedro no qual êste resolvia dissolvê-Ia 
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pelo fato de haver "perjurado. ao t~o solene jur~~e~to que 
prestou à nação de defender a mtegnda~e do Impeno , anun
ciando, ao mesmo tempo, que convocana uma outra, a qual 
apresentaria um projeto dC: Constituição "d~plicadamente 
mais liberal". Logo em segmda foram presos diversos deputa
dos da oposição entre os quais Antônio Carlos, Martim Fran
cisco, José Bonifácio, Menezes Drumond, Montezuma, Pad~e 
Belchior de Oliveira e José Joaquim da Rocha. Consegmu 
contudo, fugir para Pernambuco, Francisco Ant?nio Soares o 
verdadeiro autor dos artigos assinados no Tamozo sob o pseu
dônimo de "um brasileiro resoJuto". 

A Constituição de 1824. - A fim de ser elaborado o pro
jeto da Constituição "duplicada~ente lib~ra_l", a q~e aludira 
D. Pedro ao dissolver a Assembléia ConstitUinte, foi nomeado 
pelo Imperador um Conselho de Estado, comissão de dez mem
bros, que, já no mês seguinte, entregava seu trabalho pronto. 

Não convocou D. Pedro uma nova Assembléia Constitu
inte. Resolveu outorgar o projeto elaborado, pelo Conselho 
de Estado, como nossa primeira Constituição. 

A Constituição outorgada, intitulada Constituição do Im
pério do Brasil, foi realmente ~astante adiantad~ p~r.a a época. 
Como poder legislativo havena um Senado, vitahoo, e uma 
Câmara de Deputados, elegível de quatro em quatr? an~s. 
O poder judiciário seria exercido pelos juízes e tnbunais. 
Porém a "chave de tôàa a organização política" era o Poder 
Moderador, representado pelo monarca e a quem competia ve
lar pela "manutenção da independência, equilíbrio e harmo
nia dos demais podêres". A Constituição de 1824! era, pois, 
uma Constituição unitária na qual o poder executivo (Poder 
Moderador) centralizava fortemente a estrutura política do 
país. 

5 - A Confederação do Equador 

Causas da revolução. - A dissolução da Assembléia Cons
tituinte por D. Pedro I não provocou demonstrações de in
subordinação popular no Rio de Janeiro e nas províncias vi
zinhas. Pernambuco, porém, era um grande foco de liberalismo, 
de aspirações de autonomia e possuía uma tradição guerreira 
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I 
e revolucionária que, gerada na €xpulsão dos holandeses, havia
se mantido viva na guerra dos mascates, na revolução de 1817 
e na expulsão de Luís do Rêgo em 1821. 

Alguns deputados da Assembléia violentamente dissolvida 
por D. Pedro, ao regressarem a Pernambuco, publicaram um 
enérgico manifesto que produziu grande exaltação popular. 
Fôra eleito então presidente da província Manuel Carvalho 
Pais de Andrade, antigo revolucionário de 1817 que escapara 
à pena de morte refugiando-se nos Estados Unidos, espírito 
impetuoso de formação liberal e republicana. Seria secretário 
do seu govêrno José da Natividade Saldanha e comandante das 
armas o coronel José de Barros Falcão de Lacerda. 

Não agradara a D. Pedro a eleição de Manuel Carvalho 
Pais de Andrade. O Imperador nomeou para o govêrno da 
província o morgado do Cabo, Francisco Pais Barreto, também 
revolucionário republicano de 1817, porém agora identificado 
com a monarquia e disposto a apoiar a política de D. Pedro. 
É evidente que a nomeação de Pais Barreto visava a impedir 
um possível movimento revolucionário em Pernambuco e ao 
mesmo tempo afastar do govêrno a Junta presidida por Ma
nuel Carvalho Pais de Andrade. 

Manuel de Carvalho Pais de Andrade e seus partidários 
recusaram-se a dar posse a Pais Barreto. Acusavam-no de fra
queza moral. Pràticamente começou aí a Revolução de 1824, 
conhecida pelo riome de Confederação do Equador e que cons
tituiria a primeira tentativa de estabelecimento de uma repú
blica federalista em nossa pátria. 

Dois oficiais, partidários do morgado, tentaram, inutil
mente prender Manuel de Carvalho Pais de Andrade. Vendo 
fracassado seu intento retiraram-se com seus comandados para 
o Cabo, reunindo-se a Pais Barreto e seus seguidores. 

Tentou D. Pedro resolver a grave situação surgida em Per
nambuco nomeando um terceiro governante, José Carlos Mai
rinck da Silva Ferrão, cujo decreto de nomeação dizia ser "re
sidente, e casado, e ricamente estabelecido no país". 

Mairinck entretanto era fraco e logo intimidou-se com a 
pressão exercida pelos correligionários de Carvalho, declaran
do ser-lhe "muito lisonjeiro o ter ocasião de conformar
se com a vontade daqueles homens". Ameaçado de morte, 
recusou-se a tomar posse. 
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Frei Caneca (Joaquim do Amor Divino Ra_belo e Caneca), mártir da ?onfederação 
do Equador. t a fi gura mais express1va da malfadada revoluçao de 1824. 
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Resolveu Manuel de Carvalho Pais de Andrade lançar-se 
definitivamente à luta proclamando, a 2 de junho de 1824, a 
Confederação do Equador, que desprezaria "instituições oli
gárquicas, só cabidas na encanecida Europa", incorporando o 
Brasil no "sistema americano". 

Vários emissários haviam sido enviados às províncias 
nordestinas no sentido de obter adesão ao movimento pernam
bucano. Aderiram a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o 
Ceará. Adotou o govêrno revolucionário, provisOriamente, a 
constituição da Colômbia. 

O bloqueio do Recife. - No Rio de Janeiro foram toma
das enérgicas medidas contra a revolta. O govêrno imperial 
promulgou um decreto suspendendo as garantias constitucio
nais em Pernambuco e embarcou 1 200 homens sob o comando 
do general Francisco de Lima e Silva (15) em todos os navios 
de guerra disponíveis, que constituíram, assim, uma divisão na
val, sob o comando de Lord Cochrane. 

Após desembarcar as tropas de Lima e Silva em Alagoas, 
onde se juntariam com as fôrças do morgado do Cabo, Co
chrane iniciou o bloqueio naval do Recife. Tentou o almi
rante inglês através de proclamações ao povo e ao govêrno revo
lucionário convencê-los das vantagens de uma solução paci
fica, lembrando a situação difícil em que se encontravam as 
repúblicas sul-americanas desmembradas da coroa espanhola, 
ameaçando-os ao mesmo tempo de bombardear a cidade se não 
atendessem ao seu apêlo dentro de uma semana. Nesse ínte
rim chegara ao pôrto bloqueado a fragata inglêsa Doris na 
qual viajava Mary Graham (16), mulher inteligente e culta, 
que serviu então de intermediária entre Cochrane e Carvalho, 
tentando uma solução pacífica. 

Carvalho tratou cavalheirescamente Mrs. Graham, porém 
manteve-se inconciliável. 

A derrocada da Confederação. - As tropas desembarca
das em Maceió, reunidas às tropas do morgado do Cabo, mar
chariam em direção ao Recife, não encontrando resistência 

(15) Irmlio do brigadeiro Lima e Silva, comandante das tropas brasileiras na 
Babia, por ocasilio da Guerra da Independência. 

( 16) Maria Graham deixou-nos interessante Didrio, publicado originalmente 
em Londres sob o título "Joumal of a voyage to Brasil and R esidence there" . Foi 
preceptora das filhas de D. Pedro I . Residiu no Rio de Janeiro de 1821 a 1823. 
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Manuel de Carvalho Pais de Andrade, revolucionário 
de 1817, chefe da Confederação do Equador. 

organizada até a Ponte dos Carvalhos, be~ pr~xima. à_ capi
tal pernambucana. Aí travam combate as forças rmpenais e as 
tropas pernambucanas coman~a~as pelo bravo coronel Fal_cão 
de Lacerda. Não podendo resistir, Lacerda recua para o bairro 
dos Afogados e daí para o Recife, que finalmente abandona, 
não suportando o ataque dos 2 200 homens comandados por 
Lima e Silva, retirando-se então para Olinda. 

Estabeleceram-se entre o Senado da Câmara de Olinda e 
Lima e Silva negociações para a paz sob a condição "de total 
esquecimento e anistia a oficiais inferiores e soldados, exce
tuando os cabeças da rebelião cuja sorte seria decidida pelo 
imperador". 
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Manuel de Carvalho Pais de Andrade vendo-se perdido 
refugiara-se na corveta inglêsa Tweed, enquanto retirava-se 
Frei Caneca e o resto das tropas da Confederação para o norte, 
concentrando-se em Goiana. Era intuito dos revolucionários 
alcançar o Ceará ainda em luta. Perseguidos pelas fôrças im
periais foram finalmente vencidos em Fazenda do juiz. Falcão 
de Lacerda e Natividade Saldanha haviam conseguido escapar. 
Caneca, entretanto, foi aprisionado. 

A punição dos revolucionários não tardou. Resistiu D. 
Pedro a todos os apelos que lhe foram dirigidos. 

No Recife foi fuzilado Frei Caneca, junto à fôrca, por te
rem os carrascos e os presos escravos se recusado a enforcá-lo, 
mesmo com espancamentos e promessas de liberdade e alforria. 
Foram enforcados o capitão Lázaro de Sousa Fontes, Antônio 
Macário, o major Agostinho Bezerra Cavalcanti (que impedira 
saque e atentados contra portuguêses durante o cêrco do Re
cife), o capitão Antônio do Monte Oliveira, o tenente Nicolau 
M~rtins Pereira (combatente contra as fôrças do general Ma
deira de Melo na Bahia), Francisco Antônio Fragoso e o ame
ricano J ames Hei de Rodgers. 

No Rio foram executados o português João Guilherme 
Ratcli~f, o maltês João Metrowitch e o pernambucano Joaquim 
Lo~reiro, comandantes dos poucos navios da Confederação, 
apnsionados logo no início das operações militares. 

A Revolução de 1824 no Ceará. - Fôra importan
tíssima a participação do Ceará na Revoluçãq de 1824. Quando 
Costa Barros, nomeado pelo Imperador, tomou posse do cargo 
de presidente da província, em abril de 1824, já as Câmaras 
de Campo Maior de Quixeramobim e Icó haviam declarado 
deposto o Imperador e a própria Junta da capital havia cen
surado oficialmente o govêrno imperial. 

Pouco durou Costa Barros na presidência da província. 
José Pereira Filgueiras e Tristão de Alencar Araripe, com 
um golpe, assumiram o po$ler. Pouco depois, a 26 de agôsto, 
o Ceará fazia parte integrante da Confederação do Equador. 

Para combater, no interior, a reação então surgida entre 
os partidários do Imperador, seguiram José Filgueiras e Alen
car Araripe. Filgueiras rumou ao Crato e interior da Paraíba 
enquanto Araripe dirigiu-se para o Aracati e o vale do Ja
guaribe. 
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Durante a ausência dos dois chefes revolucionários ficara 
no govêrno, provisoriamente, José Félix de Azevedo e Sá, que, 
covardemente, ao ver chegar em Fortaleza duas naus comanda
das por Cochrane, apressou-se em içar na cidade a bandeira 
imperial, aclamar o nome do Imperador e pedir, ao almirante 
escocês a serviço do Império, perdão para os que "enganados" 
haviam aderido à revolução. 

Araripe foi vencido em Santa Rosa, no vale do Jaguaribe, 
e assassinado por seus antigos partidários ao tentar uma reti
rada. 

Filgueiras, depois da morte de Araripe, vendo-se sem pos
sibilidades, rendeu-se em lcó, vindo a falecer quando viajava 
prêso para o Rio de Janeiro. 

O presidente Costa Barros foi reposto no cargo e assu
miu o comando das armas o coronel-engenheiro Conrado Ja
cob de Niemeyer. 

Uma comissão militar presidida por Niemeyer condenou 
à morte oito revolucionários, sendo executados cinco: padre 
Gonçalves Mororó, coronel José Andrade Pessoa, tenente-co
ronel Francisco Ibiapina, major Luís Inácio de Azevedo e 
Feliciano Carapinima. 

LEITURA SUPLEMENTAR 

A morte do Padre Mororó 

A execução do padre Gonçalves Inácio de Albuquerque Mororó deu

se na manhã de 30 de abril de 1825. 

Um espetaculo nôvo para a cidade de Fortaleza - pela primeira vez 

o povo cearense ia assistir ao fuzilamento de um sacerdote. A cidade 
acordou vibrando. Ainda não havia nascido o sol, e já as ruas estavam 
cheias de rumôres. Um toque de clarim aqui, um rufar de tambores além. 

Quando acabou de amanhecer, abriu-se no céu um maravilhoso sol de 
festa. Detalhe curioso em nossa história: todos os mártires liberais do 

Brasil morrem em dias de sol festivo. Como que é uma homenagem 

da Natureza - o céu se enfeita para iluminar-lhes a morte. 

É na praça do quartel que o padre vai ser fuzilado. São sete horas 
da manhã. Gente, muita gente. Já não cabe na praça uma cabeça de 
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alfinête. Um clarim soa limpidamente na manhã lumjnosa. O padre 
Mororó aparece escoltado. É uma surprêsa para o povo. O Padre Mororó 
que a cidade inteira conhecia, não era o homem que ali estava. O Padre 
era um homem belo, forte, desenvolto e môço. E o Padre Mororó que ali 
estava era um homem de cabeça branca, rugas no rosto, envelhecido. No 
meio do largo há um oratório onde se vai fazer solenemente desautoração 
das ordens sacerdotais do rebelde. Chega o momento de fazer-se a desau
toração de Mororó. :ltle não se sujeita ao cerimonial. Consente apenas 
que lhe troquem a batina pelas roupas de réu que vai ser executado. 

Vestem-lhe a alva dos condenados à morte. A camisola é curta -

nlo lhe vai além dos joelhos. 

O Padre olha demoradamente a vestimenta, ajeita-se dentro dela, 
puxa-a o mais possível para baixo a fim de cobrir os joelhos, e, vendo a 
sua figura ridícula em alva tão curta, diz com um amargo sorriso: 

- Louvado seja Deus, que até a última camisa que me dão é curta. 
Batem os tambores. Ouvem-se as cornetas. Começa a marcha em 

direção ao lugar marcado para a morte. 

Ao lado do Padre está Andrade Pessoa, que vai também morrer. 

Naquela hora extrema da vida, Mororó não se esquece dos preceitos 
de boa educação - dá a sua direita a Andrade Pessoa. 

Ladeados de sacerdotes, no meio do quadrado as tropas, os dois revo
lucionários vão atravessando as ruas, que cada vez mais se enchem de 
gente silenciosa. 

O préstito se dirige à capela do Rosário. Todos os sinos de tôdas as 
igrejas estão enchendo de sonoridades tristes a limpidez da manhá ensola
rada. 

Na capela, Fr. Luís do Espírito Santo Ferreira celebra a santa missa, 
que os condenados à morte ouvem, mas só até o meio. 

Segue o préstito. 

Há, no meio da praça, um cajueiro, e, no cajueiro, homens e crianças 
trepados nos galhos. No momento em que os condenados vão passando 
um galho da árvore se parte, e as crianças e os homens vêm ao chão. 
Todo mundo ri. Embora marchando para a morte, Mororó está tão calmo 
que ri também do trambolhão. 

Chega-se ao lugar do suplício. O Padre é pôsto na coluna da morte. 
Um soldado traz a venda para lhe atar nos olhos. 

- Não - diz o condenado. - Eu quero ver como é isto. 

Vem outro soldado para colocar-lhe no peito a pequena roda de 
papel vermelho que vai servir de alvo aos atiradores. 
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- :Não é necessário - diz Mororó. - Eu mesmo farei o alvo. 

E cruza as duas mãos sóbre o coração e grita fortemente, arrogante-

mente para as praças: 

- Camaradas, o alvo é êste I 

E com um ar de riso, como se aquilo fósse uma brincadeira: 

- E vejam lá I Tiro certeiro, que não me deixe sofrer muito I 

Dois segundos, cinco segundos. Um minuto. 

- Fogo, - grita o Comandante da Brigada. 

Troam os tiros. 

Mororó tomba, morrendo. 

A seus pés tinham caldo três dedos de sua ruão direita, decepados pe

las balas. 
VIRIATO CoRRiA 

6 - Política exterior do Primeiro Reinado 

Cisplatina. - Conforme você poderá recordar detalhada
mente relendo a pág. 241, o atual Uruguai fôra incorporado 
ao Brasil a 31 de junho de 1821, com o nome de Província 
Cisplatina (17). 

As diferenças de origem, língua e tradições, contudo, 
jamais permitiram uma completa integração da Cisplatina no 
Brasil. Nosso domínio era sobretudo militar e bem cedo os 
uruguaios trataram de obter a independência de seu país. Em 
19 de abril de 1825 o uruguaio Juán Antonio Lavalleja, então 
em território argentino, com a ativa cooperação de Frutuoso 
Rivera, oficial oriental ligado ao exército brasileiro comanda
do pelo general Frederico Lecór, desembarcou em La Agra
ciada, na margem esquerda do rio Uruguai, com 32 patriotas 
e imediatamente promoveu o recrutamento de todos aquêles 
que quisessem lutar ;--ela libertação de sua pátria. Em pouco 
tempo já possuía um pequeno exército e a 25 de agôsto reu
nia-se em Florida uma assembléia composta das figuras mais re
presentativas do Uruguai, que proclamou "írritos} nulos} disuel-

( 17) Província Ci•platina literalmente •ignifica Provlncia a~wlm do Rio do 
Prata. 
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tos y de ningún valor para siempre} todos los actos de incorpora
ción} reconocimiento} aclamaciones y juramientos arrancados 
a los pueblos de la Província Oriental por los intrusos poderes 
de Portugal y el Brasil . .. " Ao mesmo tempo a Assembléia de 
Flórida declarou a Banda Oriental (Uruguai) incorporada às 
Províncias Unidas do Prata (República Argentina). 

Fôrças brasileiras, sob o comando de Bento Ribeiro, ten
taram sufocar o levante; embora obtivessem a vitória de 
Águila (Soriano), em Rincón (24 de setembro 1826) e Sa
randi (12 de outubro de 1825) as fôrças de Riveira e Lavalleja 
obtiveram expressivo sucesso militar. 

Guerra das Províncias Unidas. - A 4 de novembro de 
1825, dirigiu o govêrno de Buenos Aires uma nota ao govêrno 
brasileiro comunicando-lhe oficialmente a incorporação da 
Banda Oriental à República Argentina. A resposta do govêr
no imperial do Brasil foi uma declaração de guerra. Iniciara
se assim a primeira guerra que teria o Brasil após a procla
mação de sua independência. 

No Uruguai, achava-se a ocupação brasileira, sob o co
mando de Lecór, reduzida às cidades de Montevidéo e Colônia 
do Sacramento. 

A esquadra brasileira, sob o comando de Rodrigo Pinto 
Guedes (18), bloqueando o Rio da Prata conseguiu derrotar a 
esql!adra argentina. Porém as operações militares prosseguiram 
mmto lentamente e, em novembro de 1826, resolveu D. Pedro 
ir pessoalmente ao Sul para ver com os "próprios olhos as 
necessidades do exército" conforme disse na proclamação feita 
aos fluminenses. Estava convencido de que, com sua presença, 
poderia modificar o curso dos acontecimentos. Tal porém não 
aconteceu, não produzindo grandes resultados sua permanên
cia no Rio Grande do Sul onde destituiu Carlos Frederico Lecór 
entregando o comando geral da guerra ao marechal Felisberto 
Caldeira Brant Pontes, marquês de Barbacena. 

Ainda no Rio Grande do Sul recebeu D. Pedro a notícia do 
falecimento de sua espôsa D. Leopoldina, regressando ao Rio 
a 15 de Janeiro de 1827. 

Não foram felizes as armas brasileiras sob o comando de 
Barbacena. Em 1.0 de fevereiro de 1827, no combate naval de 

( 18) Depois barão do Rio da Prata. Anteriormente, a esquadra brasileira 
estivera sob o comando do almirante Rodrigo Lóbo. 
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Juncal (19), a armada imperial, sob o comando de Jacinto Ro
que de Sena Pereira, foi derrotada pelo almirante irlandês 
Brown a serviço da marinha argentina. 

Posteriormente as tropas argentino-uruguaias sob o coman
do do general Carlos Alvear invadiram o Rio Grande do Sul. 
Sofremos então a derrota de Passo do Rosário (denominada 
pelos argentinos de batalha de Ituzaingó) após a qual retirou
se o inimigo para o Uruguai. 

No Rio da Prata e no mar, não tiveram melhor sorte as 
fôrças navais brasileiras. Embora mais numerosos, nossos na
vios prestavam-se sobretudo à navegação em alto mar, sendo 
impróprios para manobras nas águas rasas do Prata. Além 
disso estavam muito distantes de suas bases. Agravou-se nossa 
situação naval com o fracasso de uma expedição enviada à 
Patagônia, sob as ordens do capitão inglês a serviço do Brasil, 
Shepperd. 

Por mediação da Inglaterra iniciaram-se demoradas ne
gociações de paz que possibilitaram o tratado de 27 de agôsto 
de 1828, segundo o qual era reconhecida pela Argentina e pelo 
Brasil a independência do Uruguai. 

Foi uma solução .sensata. Na verdade, a Cisplatina nunca 
fôra uma província do Brasil e sim um território ocupado pelo 
Império. Além disso, com a criação da República Oriental do 
Uruguai, estabelecia-se um sistema de equilíbrio entre as na
ções platinas. A guerra já nos custara a vida de oito mil com
batentes e tornara-se profundamente impopular. 

Impopularidade de D. Pedro I. - A popularidade de D. 
Pedro I gradativamente foi diminuindo, havendo para isso 
contribuído diversas causas. Ao falecer D. João VI (10 de 
março de 1826) fôra proclamado D. Pedro I seu sucessor. Pre
feriu, contudo, D. Pedro I renunciar à coroa portuguêsa em 
favor de sua filha, D. Maria da Glória (20), estabelecendo que 
a mesma se deveria casar com D. Miguel, seu irmão, que go
vernaria como regente enquanto fôsse menor a princesa. D. 
Miguel, porém, alterou os planos traçados por D. Pedro: em 
15 de julho de 1828 foi aclamado Rei de Portugal, implantando 
um govêrno despótico, afastando ao mesmo tempo a hipótese 

(I 9) Ilha na confluência do rio Uruguai com o Rio da Prata . 
(20) Futura D. Maria li de Portugal. Governou de 1834-1853. Nasceu no 

Rio de Janeiro. 
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de casamento com a sua sobrinha, que voltaria ao Rio de Ja
neiro em companhia de D. Amélia de Leuchtenberg (21 ), sem 
ser desposada. 

A sucessão portuguêsa, obrigando D. Pedro a interessar· 
se pelos assuntos de sua antiga pátria, acentuou as desconfian
ças nativistas contra o Imperador, já prejudicado no conceito 
popular pelo prestígio que dava ao seu secretário particular 
Francisco Gomes da Silva, apelidado o Chalaça, homem de 
pouca instrução e terrível intrigante. 

Desgastava-se também o Imperador pelo escândalo de suas 
ligações amorosas com D. Domitília de Castro, que conhecera 
em São Paulo pouco antes da proclamação da independência, 
e a quem agraciara com o título de marquesa de Santos. 

Paralelamente o sentimento liberal e o espírito nativista 
estavam em efervescência. Falava-se na existência de uma so
ciedade secreta chamada "Colunas do Trono" cujo objetivo 
seria restabelecer o absolutismo do Imperador. Organizou-se 
para combatê-la, uma outra intitulada jardineira ou Car
pinteiros de São ] os é, com sede no Rio, porém, ramifica da nas 
províncias. 

Viagem a Minas Gerais. - As notícias, chegadas da França, 
sôbre a revolução liberal (22) que destronara Carlos X, 
causaram grande agitação nos meios políticos do país, princi
palmente em São Paulo, Minas, Pernambuco, Bahia e Mara
nhão. As manifestações havidas, entretanto, não eram apenas 
de solidariedade aos liberais e revolucionários franceses. Vi. 
savam diretamente a política pessoal do Imperador. 

Por causa dessas manifestações em São Paulo, várias pes
soas foram prêsas. Protestou contra essas prisões no jornal 
"O Observador Constitucional" o jornalista Libero Badaró, 
alguns dias mais tarde assassinado. Acusou-se imediatamente 
o govêrno como mandatário do crime e Badaró foi consideradD 
um mártir da liberdade. ;:" 

Tentando recuperar o prestígio perdido empreendeu D. 
Pedro, em fins de 1830, uma viagem a Minas Gerais. Foi re-

(21) Segunda esp6sa de D. Pedro I com quem casou por procuraçiln em 
Munique, a 9 de agôsto· de 1829. 

(22) Revolução de 1830. Destronado Carlos X, por proposta da Câmara 
dos Deputados, foi escolhido para suceder-lhe o Duque de Orlea111, que tomou o 
nome de Luís Filipe. 
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Evaristo da Veiga, famoso jornalista do 
Primeiro Reinado, que combateu ardo
rosamente as tendências anticonstitucio-

nais de D. Pedro I. 

cebido com frieza. Em Ouro Prêto, assinou uma proclamação 
contra a liberdade de imprensa, cujas palavras traduzem bem a 
crise política que o envolvia: "Mineiros, não me dirigirei sà
mente a vós: o interêsse é geral; eu falo pois a todos os brasi
leiros. Existe um partido desorganizador que aproveitando-se 
das circunstâncias puramente peculiares à França, pretende 
iludir-vos com invectivas contra a minha inviolável e sagrada 
pessoa, e contra o govêrno, a fim de representar no Brasil cenas 
de horror, cobrindo de luto, com o intento de empolgarem 
empregos e saciarem suas vinganças e paixões particulares, a 
despeito do bem da Pátria a que não atendem aquêles que têm 
traçado o plano revolucionário". 

As noites das garrafadas. - No Rio de Janeiro, os parti
dários d~ D. Pedro I, principalmente os adotivos, portuguêses 
que haviam optado pela nacionalidade brasileira, prepararam
lhe manifestações e homenagens por ocasião de seu regresso de 
Minas Gerais . 

278 

Surgiram então numerosos conflitos de rua entre adoti
vos e exaltados; êstes começaram por apagar as fogueiras acesas 
por aquêles, terminando a agitação com pedras e garrafas que
bradas, jogadas das lojas dos comerciantes portuguêses. Daí 
a denominação de "noites das garrafadas" dada às agitações de 
12, 13 e 14 de março de 1831. 

Repercutiram intensamente os distúrbios das noites das 
garrafadas. Deputados liberais assinaram uma enérgica repre
sentação a J?· Pedro, redigida por Evaristo da Veiga, iniciada 
com as segumtes palavras: "Senhor, os sediciosos, à sombra do 
augu_sto nome de Vossa Majestade Imperial e Constitucional, 
contznuam a execução de seus planos tenebrosos; os ultrages 
cr.escem, a nacionalidade sofre, e nenhum povo tolera, sem re
sistir? qu~ o est;a:zgeiro venha impor-lhe no seu próprio pais 
um JUgo zgnomznzoso" . 

. _Prot~stavam tan:b~m os siçn,atários contra as ameaças de 
pnsao feita aos brasileiros e exigiam punição dos responsáveis 
portuguêses pelas "garrafadas". E terminavam lembrando: "A 
ordem pública, o repouso do Estado, o Trono mesmo, tudo 
está ameaçado, se a representação que os abaixo assinados res
peitosamente dirigem a Vossa Majestade Imperial e Consti
tucional não fôr atendida, e os seus votos completamente sa
tisfeitos". 

Ao mesmo tempo os exaltados tentavam sublevar as tropas. 

. O "Ministério dos Marqueses". - Tentando apaziguar os 
âmmos, nomeou D. Pedro um ministério (20 de março de 
1831) c?mposto exclusivamente de brasileiros natos, que não 
consegum, contudo, serenar a tempestade política que se de
sencadeara. 

Quinze dias depois demitia repentinamente D. Pedro o 
ministério e nomeava um outro, áulico, estreitamente ligado 
a sua pessoa por laços de amizade e logo apelidado de "minis
tério dos marqueses" (23). 

No dia seguinte era grande a agitação nas ruas. No Cam
po de Santana reuniram-se mais de duas mil pessoas insufladas 
por Evaristo da Veiga, Odorico Mendes e Borges da Fonseca. 
Exigiam a demissão do ministério dos marqueses e o retôrno 
do gabinete de 20 de março. 

(23) Composto pelos marqueses de Paranaguá, Baeper11li, Antcati e inham
bupe, e visconde de Alcântara. 
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Três juízes de paz foram, como emissários da grande con
centração popular, ao Paço de São Cristóvão pedir a reforma 
ministerial. D. Pedro recusou em têrmos enérgicos. Empu
nhando um exemplar da Constituição, leu para os juízes o ar
tigo que lhe conferia o poder de nomear e demitir ministros 
livremente, terminando quase colérico com as seguintes pala
vras: "Digam que sou mais constitucional do que todo brasi
leiro nato e mais constitucional que os srs. juízes de paz. Tudo 
farei para o povo, mas nada pelo povo". 

A resposta exacerbou os ânimos da multidão. Ouviu-se 
gritos de "morra o tirano !" 

Recorreu-se a um nôvo intermediário: o brigadeiro Fran
cisco Lima e Silva. D. Pedro manteve-se irredutível. 

Nessa altura dos acontecimentos, já a tropa se solidarizava 
com o povo no comício do Campo de Santana. Perto de 
meia-noite o próprio "Batalhão do Imperador" manifestava-se 
a favor das exigências liberais da multidão. 

A Abdicação. - Embora intransigente quanto a não re
conduzir o ministério de 20 de março, vendo-se sem apoio mi
litar, D. Pedro admitiu a formação de um nôvo gabinete, 
chefiado pelo senador Vergueiro (24). 

Na madrugada do dia seguinte, porém, D. Pedro abdicou. 
Não esperou que encontrassem o senador Vergueiro e lhe trans
mitissem o convite para a organização de um ministério que 
atendesse as reivindicações liberais do povo agitado. Às 3 
e meia da manhã de 7 de abril de 1831, entregou ao 
major Miguel de Frias um papel onde consignava sua renúncia, 
nos seguintes têrmos: "Usando do direito que a Constituição 
me concede, declaro que hei mui voluntàriamente abdicado 
na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o sr. D. Pedro 
de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831. 10.0 da Inde
pendência .e do Império". Teria também dito ao major: "Aqui 
está a minha abdicação; desejo que sejam felizes~· eu me re
tiro para a 8uropa e deixo um país que tanto amei e ainda 
amo". Nomeou na mesma ocasião como tutor de seu filho, 

(24) Nicolau de Campos Vergueiro, nascéu em Portugal, porém naturalizou
se brasileiro e defendeu ardorosamente a Independência. Formado em direito pela 
Universidade de Coimbra, estabeleceu-se em São Paulo onde pouco exerceu a 
advocacia, dedicando-se à agricultura. Foi deputado, senador, membro da Re
gência Provisória e ministro do Império. 
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José Bonifácio de Andrada e Silva, a quem anteriormente 
mandara prender e exilar por ocasião da dissolução da Assem
bléia Constituinte. 

Antes que o sol do dia 7 surgisse, D. Pedro I deixando em 
pleno sono o futuro Pedro Il, (ainda uma criança de 5 anos) 
acompanhado da imperatriz e de sua filha D. Maria da Glória, 
embarcou em um escaler na praia de São Cristóvão, dirigindo-se 
à nau inglêsa Warspite, onde permaneceu 4 dias, passando de
pois para a fragata Volage que partiu do Rio de Janeiro com 
destino à Europa a 13 de abril de 1831. 

D. Pedro evitara uma revolução de conse-qüências impre
visíveis para a monarquia. Findara-se o Primeiro Reinado. 
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UNIDADE XV 

O PERíODO REGENCIAL 

l - Os governos regenciais 

O futuro imperador do Brasil, nascera a 2 de dezembro 
de 1825; contava, pois, por ocasião da renúncia de D. Pedro I, 
apenas 5 anos e 4 meses. Não poderia, portanto, assumir o go
vêrno. Até 23 de julho de 1840, quando D. Pedro li foi de
clarado de maior idade, o Brasil seria governado por regências. 

Houve quatro regências: a Regência Provisória Trina, a 
Regência Permanente Trina, a Regência Una do Padre Feijó 
e a Regência Una de Araújo Lima. 

Regência Provisória Trina, 1831. - Embora estivesse o 
Parlamento em período de férias, no mesmo dia da abdicação 
reuniram-se deputados e senadores no Paço do Senado, onde 
receberam oficialmente das mãos do general Francisco de 
Lima e Silva, o documento no qual D. Pedro renunciara em 
favor de seu filho. 

Organizou-se então a Regência Provisória Trina, com
posta do brigadeiro Francisco Lima e Silva, cujo prestígio mi
litar era evidente; José Joaquim Carneiro Campos, marquês de 
Caravelas, conservador e o senador Nicolau Pereira de Cam
pos Vergueiro, homem de espírito liberal e avançado. 

tste primeiro govêrno regencial reintegrou o ministério 
de 20 de março (cuja demissão a 5 de abril havia sido uma 
das causas da abdicação) e publicou um manifesto pedindo ao 
povo que se m·antivesse em ordem, ao mesmo tempo que expu
nha os princípios políticos e administrativos que seguiria. 

Foram obrigados a sair do exército os elementos estran
geiros e concedida anistia a todos os acusados de crimes polf· 
ticos anteriores. 
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Francisco de Lima e Silva, membro da Regência Trina 
Provisória e da Regência Trina Permanente. 

A situação do pais, no entanto, não era de calma; vários 
motins e movimentos explodiriam na Bahia em Minas no 
Pará e em Pernambuco. ' ' 

Na página 289 você poderá estudar detalhadamente êsses 
movimentos. 

Regência Trina Permanente, 1831-1835. - Reunido a 
3 de maio o Parlamento tomou as primeiras resoluções rela
tivas à futura Regência Permanente. 

Determinou-se que os regentes não poderiam dispor das 
atribuições do Poder Moderador, anteriormente exercido por 
D. Pedro I, de acôrdo com a Constituição de 1824, como tam
bém não poderiam dissolver a Câmara ou conceder títulos 
nobiliárquicos e condecorações. 
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No dia 17 de junho de 1831 era eleita a Regência Trina 
Permanente. Ficaria como regente o brigadeiro Lima e Silva. 
Os outros dois membros seriam os deputados José da Costa 
Carvalho e João Bráulio Moniz. 

Foi agitadíssimo o govêrno da Regência Trina Perma
nente. Três grandes grupos políticos formaram-se e hostiliza. 
raro-se reciprocamente: o Moderado que apoiava a Regência, 
o Exaltado que defendia idéias republicanas e o Restaurador 
ou Caramuru que desejava a volta de D. Pedro I. 

Foi convidado para ocupar a pasta de ministro da Jus· 
tiça o padre Antônio Diogo Feijó, então deputado. Feijó 
exigiu da Regência por escrito, que lhe fôsse dada inteira li· 
herdade de ação nos assuntos referentes ao seu ministério na
quela ocasião, sumamente importante por causa dos motins e 
revoltas que ameaçavam a ordem no país, muito especialmente 
no Rio de Janeiro. 

Agiu Feijó com energia e eficiência, sufocando motins e 
sedições, mantendo a ordem a todo custo. Um decreto impor
tante, de cunho abolicionista, marca também a atuação de 
Feijó como ministro da Justiça: eram declarados livres todos 
os escravos vindos de fora do Império. É lamentável que esta 
lei não tivesse sido cumprida. 

José Bonifácio recuperara parte do grande prestígio polí
tico que tivera anteriormente, ao ser nomeado tutor do futuro 
Pedro li. Violento, odiado por muitos, agradecido a D. Pedro 
I por tê-lo escolhido tutor de seu filho, o velho Andrada 
conspirou seguidamente contra a Regência, tornando-se a fi
gura mais importante do partido Restaurador ou Caramuru. 

Para Feijó, José Bonifácio era o principal responsável pela 
revolta que irrompera no Rio de Janeiro, a 3 de abril de 1832; 
e a fonte de muitas intrigas políticas. Debelada a revolta, exi
giu Feijó que José Bonifácio fôsse destituído do cargo de tutor 
ameaçando: "ou José Bonifácio deixa a tutoria, ou eu dei-xo 
a pasta da justiça." Embora a Câmara fôsse favorável a demis
são de José Bonif~cio, no Senado, mais conservador e onde os 
Andradas ainda tinham prestígio, o projeto de destituição foi 
rejeitado por maioria de um voto apenas. Dois dias depois 
Feijó demitia-se. 

No ano seguinte continuavam agitando o país os "restau
radores". Surgiam numerosos jornais, autênticos pasquins, pro
movendo intrigas políticas. achincalhes e calúnias. 
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Nicolau de_ ~ampos Vergueiro, membro da Regência 
Tnna Prov1sona. Durante a Regência Trina Perma
nente pertenceu ao partido moderado que a apoiou. 

Temendo golpes de José Bonifácio, a Regência proibiu 
~u_e os seu~ tute~ados saíssem do Paço da Cidade. O velho po
htrco paulista nao obedecendo à ordem recebida, resolveu vol
tar com as crianças para o Paço de São Cristóvão. Nessa oca
sião era ministro da Justiça Aureliano Coutinho, que o inti
mou a regressar imediatamente. José Bonifácio não atendeu. 
Em conseqüência disso, a 15 de dezembro de 1833, era exone
rado do cargo de tutor, para o qual seria nomeado um homem 
austero, sensato e leal, o Marquês de Itanhaém. 

O A~o A~icional. - Na Câmara dos Deputados domina. 
varo os hbera1s moderados que constantemente exigiam refor
mas para acabar com as repetidas revoltas nas províncias dese-
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josas de mais autonomia. :Enquadrava-se no programa do par
tido liberal a autonomia provincial e muitos deputados pressio
naram o govêrno nesse sentido. Propôs então a Regência Trina 
Permanente que se fizesse uma modificação na Constituição 
de 1824. 

Através do Ato Adicional sofreu a Constituição, ou
torgada por D. Pedro I, modificações de grande importância 
político-administrativa. Assinado a 12 de agôsto de 1834, modi
ficava a Constituição de 1824, então vigente, adaptando princí
pios federalistas à monarquia representativa. Foi redigido prin
cipalmente por Bernardo Pereira de Vasconcelos, um dos depu
tados mais influentes na Câmara, e continha as seguintes ino
vações: 

I) Criavam-se nas províncias Assembléias Legislativas em 
substituição aos antigos Conselhos Gerais. Essas novas câma
ras provinciais poderiam legislar sôbre a organização civil, ju
diciária e eclesiástica local, instrução, desapropriações, fun
cionalismo, polícia e economia dos municípios, viação e obras 
públicas. 

2) Constituía-se um território destacado da Província do 
Rio de Janeiro com o nome de Município Neutro (a Côrte) 
de~erminando-se que noutro lugar se estabelecesse a sede da 
proTíncia e sua respectiva Assembléia. Foi escolhida a vila 
de Praia Grande, futuramente elevada à categoria de cidade 
com o nome de Niterói. 

3) Determinava-se que a regência fôsse una e o mandato 
do regente (eleito pelo voto popular) de 4 anos; 

4) Extinguia-se o Conselho de Estado. 

2 - As regências unas 

A Regência de Feijó. - Com a morte de D. Pedro I em 
Portugal a 24 de setembro de 1834, pràticamente extinguia-se 
o partido Restaurador. Após a promulgação do Ato Adicio
nal, os dois partidos então existentes o Moderado e o Exaltado, 
apresentaram como seus candidatos ao cargo de regente, res
pectivamente, o paulista Diogo Antônio Feijó e o per
nambucano Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcanti. 
Foi eleito o paulista. 
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Pedro de Araújo Lima, Marquês de 
Olinda, Regente do Império, orga
nizador do "ministério das capaci
dades", dado o valor de seus membros. 

Diogo Antônio Feijó, Ministro da 
Justiça durante a Regência Trina 
Permanente. Ao assumir a Regência 
enfrentou grande oposição política. 

A regência de Diogo Feijó vai de 12 de outubro de 1835 
a 19 de setembro de 1837. Enfrentaria o regente único grande 
oposição, formada de políticos influentes como o ministro 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, Honório Hermeto Carneiro 
Leão (depois marquês de Paraná) e Maciel Monteiro (futuro 
segundo barão de Itamaracá). 

Não era muito bem visto pela Santa Sé o Padre Feijó. 
Não somente defendia a abolição do celibato clerical como 
ta~bém insistira na candidatura ao bispado do Rio de Ja
neiro de um seu amigo, o padre Antônio Maria de Moura, já 
recusado pelo Papa. Aliás já não era o mesmo homem 
cheio de energia que exercera o cargo de ministro da Justiça 
na Regência Trina Permanente; sua saúde estava abalada, o 
desânimo o perseguia, e embora tentasse, não conseguia fazer 
boa administração. Além disso duas grandes revoluções agi
tavam o país, a Cabanada, no Pará, e a Farroupilha no Rio 
Grande do Sul. 

Visando a obter maior apoio político, em vão tentaram 
Feijó e seus correligionários a criação de um nôvo partido 
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denominado Progressista. Paralelamente organizaram-se seus 
opositores em um partido que seria chamado de Regressista. 
Foram os regressistas (antigos restauradores e liberais descon
tentes com a regência) que originaram posteriormente o Par
tido Conservador de grande importância na política do Se
gundo Reinado. O Partido Liberat seu grande opositor, for
mar-se-ia com os elementos que apoiavam Feijó(l) . 

Quando ainda dispunha de dois anos de govêrno, em 19 
de setembro de 1837, Feijó renunciou. Nomeara, um dia antes, 
para o cargo de ministro do Império o senador pernambu
cano Pedro Araújo Lima, f?-turo marquês de Olinda. 

Regência de Araújo Lima. - Araújo Lima era um calmo 
ponderado e tolerante conservador. Organizou um nôvo mi
nistério que seria conhecido pelo apelido de "ministério das 
capacidades" pois contava com nomes de prestígio na época, 
Bernardo Pereira de Vasconcelos (Justiça), marquês de Abran
tes (Fazenda), Rodrigues Tôrres (Marinha), Sebastião do Rêgo 
Barros (Guerra), Maciel Monteiro (Negócios Estrangeiros). 
Realmente o "ministério das capacidade" conseguiu rela tiva 
ordem e a prosperidade econômica do país. 

Candidatou-se Araújo Lima à eleição para regente que 
se realizou em abril de 1838. Havia feito um bom govêmo 
como regente interino e não teve dificuldades em vencer seu 
concorrente Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcanti 
de Albuquerque. Entre suas realizações devem ser lembradas 
a criação do Colégio Pedro li (1837) e a remodelação da Es
cola Militar (1839). 

Durante a Regência de Araújo Lima foi fundado também, 
por iniciativa do cônego ]anuário da Cunha Barbosa e do ma
rechal · Cunha Matos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasi
leiro, durante o século XIX a mais importante sociedade cien
tífica e literária do país. 

A regência de Araújo Lima deveria durar até 1842, pots 
fôra eleito para um mandato de quatro anos. Porém os libe
rais, na oposição, levaram a efeito em 1840 uma grande mano
bra política: promoveram a maioridade de D. Pedro li. 

O período regencial preparou o parlamentarismo que sur
giria no Segundo Reinado e consolidaria a unidade nacional. 

(I) Veja no final do livro, na lista dos gabinetes ministeriais, a predomi· 
nância dos gabinetes conservadores. 
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A Nação contudo não tivera paz interna; o nativismo, a indis
ciplina no meio militar, os antagonismos entre federalistas e 
unitários e sobretudo as injustiças sociais, haviam dado ao nosso 
país 9 anos de instabilidade, crises e revoltas. Você se conven
cerá fàcilmente disso estudando, nas páginas seguintes, as re
voltas e as revoluções do período regencial. 

3 - Revoltas e revoluções do período regencial 

Motins e levantes no Rio de Janeiro (1831-1832). - Du
rante os primeiros anos da Regência Trina Permanente, reben
taram no Rio de Janeiro motins e levantes provocados pelos 
restauradores e oposicionistas exaltados, e reprimidos pelos mo
derados então no poder. 

Para reprimir a agitação criara o govêrno regencial o 
Corpo de Guardas Municipais Permanentes e a Guarda Na
cional, esta pitorescamente convocada ao soar de matracas 
quando surgiam arruaças a debelar. 

Fe~j? subjugou . energicam_ente os motins e revoltas que in
tranqmhzaram o Rw de Janeuo em 1831. No dia 12 de julho 
um levante do 26.0 Batalhão de Infantaria foi dominado; dois 
dias depois revoltava-se o Batalhão da Polícia, espalhando o 
temor e a desordem e exigindo a libertação dos militares presos 
no dia 12. O govêrno conseguiu manter a ordem, punindo 
os responsáveis. 

A 28 de novembro de 1831 um nôvo motim iniciava-se no 
Teatro Constitucional Fluminense embora prontamente aba
fado. No mês seguinte revoltava-se o Batalhão de Artilharia 
da Marinha, sediado na Ilha das Cobras; após bombardeio, 
efetuado do morro de São Bento, foi tomado o quartel dos re
voltosos e jugulada a rebelião. 

A 3 de abril de 1832 um levante, mais perigoso que os 
anteriores, abalava a cidade. Revoltavam-se as guarnições das 
fortalezas de Villegaignon e Santa Cruz sob o comando do ma
jor Miguel de Frias. Foram vencidos os insurretos na atual 
praça da República, então chamada "Campo de Honra". 

Os caramurus ou restauradores tentaram no dia 17 do 
mesmo mês um golpe revolucionário, comandado militarmen
te por Augusto Hoiser, coronel alemão contratado no Pri
meiro Reinado para servir no exército brasileiro e que se di
zia barão de Bülow. 
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Nesta rebelião comprometera-se José Bonifácio. Logo su
focada, sua participação gerou a crise política que ocasionou 
a renúncia de Feijó do cargo de ministro da Justiça (2). 

Agitação no Norte. - No interior do Ceará um ardoroso 
"restaurador'', o coronel Joaquim Pinto Madeira, declarando 
nula a abdicação de D. Pedro I, revoltou-se, sendo derrotado 
por fôrças comandadas pelo brigadeiro Pedro Labatut. Foi 
prêso e executado em 1834. 

Em Pernambuco, durante o govêrno da Regência Trina 
Permanente três levantes agitaram a província: a setembrizada 
(1831), a novembrada (1831) e a abrilada (1832). Tomaram 
o nome dos meses em que se sucederam e caracterizaram-se não 
somente como atos de indisciplina militar, mas também como 
manifestações do acentuado nativismo da terra contra comer
ciantes portuguêses. Logo sufocadas na capital prosseguiram 
no interior durante algum tempo. 

Na Bahia também explodiu o nativismo. Em abril, maio, 
agôsto e outubro de 1831 agitações em Salvador pretenderam 
a deportação de portuguêses e evidenciaram violentamente a 
existência do espírito federalista local. Em São Félix, Bernardo 
Miguel Guanais Mineiro chegou a estabelecer, em fevereiro 
de 1832, um "govêrno provisório". A chamada "Federação 
do Guanais" foi no entanto vencida pelas tropas comandadas 
pelo Visconde de Pirajá. 

Guanais Mineiro foi prêso e enviado a Salvador, onde foi 
encarcerado no forte do Mar; no ano seguinte, ainda conse
guiu revoltar-se chegando a bombardear a cidade, sem lograr, 
contudo, nenhum resultado. 

A cabanagem no Pará (1835-1840). - A cabanagem foi 
um movimento de caráter local, porém refletiu uma tendência 
geral das províncias no período regencial: reagir contra os 
presidentes impostos pelo poder central. A revolta começou 
com a agitação promovida pelo cônego Batista de Campos 
entre os "cabanos", gente humilde e simples. Aliando-se ao 
fazendeiro Antônio Malcher, aos irmãos Vinagre e a Eduardo 
Angelim, pôde o cônego Batista de Campos passar à ação revo
lucionária; veio contudo a falecer em um acidente quando se 

(2) Releia a pág. 284. 
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encontrava foragido ante a pronta reação do govêrno provin
cial. Seus aliados, porém, conseguiram armar centenas de serta
nejos e atacar a capital que foi tomada de surprêsa na madru
gada de 7 de janeiro de 1835; foram assassinados o presidente 
Bernardo Lôbo de Sousa e o comandante das armas tenente
coronel Silva Santiago. 

Revolucionàriamente os cabanos instalaram-se no govêrno, 
cabendo a Malcher a presidência. Não se entenderam bem, 
no entanto, os chefes Malcher e Vinagre. Assassinado o pri
meiro, tornou-se Francisco Pedro Vinagre o nôvo presidente 
cabano. 

Para sufocar a rebelião dos cabanos foi enviado ao Pará 
o marechal-de-campo Manuel Jorge Rodrigues, auxiliado por 
fôrças navais comandadas por John Taylor. 

Não conseguiram resistir os cabanos, entregando a cidade 
ao marechal. Pouco depois, porém, atacavam novamente e 
conseguiam retomá-la, assumindo então a presidência Eduardo 
Angelim, o terceiro presidente cabano. 

Uma nova operação militar foi empreendida pela Regên
cia para sufocar a cabanagem. Francisco Soares de Andréia, 
auxiliado pela esquadrilha comandada por Frederico Mariath, 
forçou Angelim a render-se. Prêso o terceiro presidente ca
bano, restaurou-se a ordem na capital; no interior, porém, Fran
cisco Vinagre continuou a promover agitações ajudado pelas 
populações indígenas. Somente em 1840 haveria paz em tôda 
a província. 

A sabinada na Bahia (1837-1838). - A sabinada deve seu 
nome e seus principais acontecimentos ao médico Sabino Al
vares da Rocha Vieira, que pretendeu, revolucionàriamente, 
desligar o govêrno de sua província da Regência, proclamando 
a 7 de novembro de 1837 a "República Bahiense". 

Um aspecto curioso da República Bahiense era a limita
ção que lhe impunham os próprios revolucionários: deveria 
existir enquanto D. Pedro 11 fôsse menor. 

Vendo os revoltosos bem sucedidos militarmente, o presi
dente legal da província Francisco de Sousa Paraíso refugiara
se a bordo de um navio. 

Sabino tratou imediatamente de organizar o govêrno da 
Bahia independente; conseguiu que fôsse aclamado "presidente" 
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Inocêncio da Rocha Galvão, o qual se encontrando nos Estados 
Unidos, foi substituído pelo vice-presidente, também aclamado, 
João Carneiro da Silva Rêgo. Sérgio José Veloso seria coman
dante das armas da nova república. Sabino reservara para si 
o cargo de secretário do govêrno republicano. Era porém a 
alma da revolta. 

Organizou-se a reação. Um nôvo presidente legal da pro
víncia estabeleceu-se em Itaparica, e para comandar as fôrças 
legalistas chegou, a 21 de fevereiro de 1838, o brigadeiro João 
Crisóstomo Calado. Tropas também vieram de Pernambuco, 
comandadas pelo tenente-coronel José Joaquim Coelho, futuro 
barão da Vitória. 

Não resistiram os rebeldes ao cêrco empreendido. Blo
queada a capital, foram tomados seus principais fortes e depois 
de duros combates nas ruas, entregaram-se, já com centenas de 
mortos e feridos. 

Presos e julgados os principais responsáveis, seis foram 
condenados à morte e três a galés perpétuas, penas comutadas 
posteriormente para simples degrêdo em território nacional, 
sendo o Dr. Sabino deportado para Goiás e depois para Mato 
Grosso, onde veio a falecer em 1846. 

A balaiada no Maranhão (1838-1841). - Era presidente 
da província do Maranhão, Vicente Camargo, quando ocorreu 
a balaiada, rebelião cujo nome deriva do apelido de um dos 
seus chefes Manoel Francisco dos Anjos Ferreira, vulgarmente 
conhecido como Balaio. 

Enfraquecido o govêrno pelas lutas e rivalidades entre duas 
facções políticas os bem-te-vis (oposicionistas e liberais) e ca· 
banos (governistas e conservadores), caracterizou-se a balaiada 
por cenas de banditismo sertanejo promovidas pelo vaqueiro 
Raimundo Gomes Vieira Jutaí, apelidado Cara Preta, e um 
ex-escravo chamado Cosme que se intitulava pomposamente 
de Tutor e Imperador das Liberdades Bem-te-vis. 

, Chegaram os rebeldes a reunir mais de 2 000 homens, cer
car e tomar a cidade de Caxias duas vêzes. 

Promoveram os revoltosos repetidas cenas de saques e cruel
dades. Foi nomeado presidente e comandante das armas da 
ensanguentada província, o coronel Luís Alves de Lima e 
Silva, futuro duque de Caxias, que, por meio de colunas vo-
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Jantes, foi batendo isoladamente os grupos rebeldes. O Ba
laio foi ferido e morto na luta; o prêto Cosme aprisionado e 
enforcado. O Cara Preta conseguiu fugir para o Piauí. 

Sobrevindo a maioridade de D . Pedro, uma ampla anistia 
beneficiou todos os implicados nas revoltas do período regen
cial. Lima e Silva induziu muitos rebeldes a aceitá-la, inclusive 
o Cara Preta. Pacificara-se o Maranhão. 

4 - A Revolução Farroupilha (1835-1845) 

Causas da revolução. - A Revolução Farroupilha também 
conhecida como Guerra dos Farrapos íoi a mais longa das re
voluções brasileiras, pois durou dez anos, iniciando-se duran
te a regência de Feijó e só terminando no Segundo Reinado. 

Pesados impostos asfixiavam os criadores gaúchos predis
pondo a província do Rio Grande do Sul à revolta. Além 
disso, as idéias republicanas e federativas encontravam muita 
receptividade entre os rio-grandenses, já estimulados em seus 
ideais políticos pelo exemplo dos países platinas vizinhos, cuja 
estrutura econômica e social, de certa forma, assemelhava-se 
perfeitamente à de nossa província sulina. 

Não suportavam os rio-grandenses a excessiva centralização 
governamental da Regência. Daí ser bastante influente 
e poderoso o grupo de políticos "exaltados", que reagia contra 
os presidentes provinciais nomeados pelos governos regenciais. 

Na Assembléia Provincial tornou-se cada vez mais viva 
a oposição ao presidente Fernandes Braga. A 20 de setembro 
de 1835, passaram os farroupilhas da simples oposição política 
ao govêrno à revolta armada; uma fôrça revolucionária de 
pouco mais de 200 cavaleiros estabelecia-se na Azenha, nos ar
redores da capital. 

Não conseguiu o govêrno jugular o movimento. A pe
quena fôrça armada enviada para dispersar os rebeldes foi re
pelida e obrigada a regressar, alarmando-se então o presidente, 
que imediatamente fugiu para a vila de Rio Grande, instalando 
aí a sede do govêrno. No dia seguinte, Bento Gonçalves, um 
dos principais promotores do movimento, entrava em Pôrto 
Alegre. 
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A Assembléia Provincial considerando vago o govêrno, em
possou no mesmo o vice-presidente Marciano Pereira Ribeiro, 
escolhendo-se para comandante das armas o coronel Bento 
Manuel Ribeiro. 

O govêrno regencial de Feijó tentando solucionar o con· 
flito nomeou um nôvo presidente para a província: José de 
Araújo Ribeiro, futuro visconde do Rio Grande. 

Dsentenderam-s·e os revolucionários quanto a aceitação 
de Araújo Ribeiro como presidente. Uns, mais moderados 
como Bento Manuel, admitiam-no, e para êstes, aí terminava 
a revolução; outros desejavam ir mais além - queriam a Re
pública. Araújo Ribeiro julgou mais prudente não assumir 
o govêrno em Pôrto Alegre, dirigindo-se para a vila de Rio 
Grande, onde, perante uma simples câmara municipal, consi
derou-se empossado como presidente legal da província. 

Bento Gonçalves conservou-se à frente dos rebeldes. Ao 
mesmo tempo, Marciano Pereira Ribeiro era mantido em 
Pôrtq Alegre, pela Assembléia, como presidente da província. 

Iniciaram-se as hostilidades. Pelotas é tomada e prêso o 
comandante das tropas imperiais major Marques de Sousa, 
futuro conde de Pôrto Alegre. Conduzido a um velho navio, 
que estava sendo usado como prisão política, conseguiu no 
entanto Marques de Sousa fugir, com a cumplicidade de seu 
carcereiro. Com a ajuda de alguns companheiros e do velho 
marechal Mena Barreto, inesperadamente, surpreendeu o pre
sidente Marciano Ribeiro, tomando-lhe a cidade. 

Tomando Pôrto Alegre fortalecera-se o govêrno legalista; 
controlava a saída para o mar. Além disso, anteriormente, já 
obtivera uma vantagem ponderável: o chefe revoltoso Bento 
Manuel Ribeiro passara-se para seu lado. 

Logo que tomou conhecimento do que acontecera em 
Porto Alegre, apressou-se Bento Gonçalves a marchar em di
reção da capital, determinando a restabelecer ali o govêrno far
roupilha. Não conseguiu, apesar do severo sítio a que submeteu 
a cidade defendida pelas tropas do major Marques de Sousa. 

Diversas vêzes já se haviam encontrado em combate farra
pos e legalistas: em Faxina!, no Viamão (19 de abril de 1836), 
em Mostardas (22 de abril). A 12 de junho, no Arroio dos Ra
tos, a vanguarda de Bento Gonçalves derrota os legalistas ~o
mandados pessoalmente por Bueno Manuel, que consegmu 
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fugir. Porém o maior sucesso militar farroupilha foi o 
combate de 10 de setembro no Seiva!, no qual o "farrapo" 
Antônio de Sousa Neto, que já se destacara em combates ante
riores, consegue infligir séria derrota a Silva Tavares. En
tusiasmado pelo sucesso de Seiva!, no dia seguinte proclamou 
Antônio de Sousa Neto a República Rio-grande.nse; declarava
se o Rio Grande do Sul separado do Brasil até o momento em 
que as outras províncias se resolvessem a formar conjuntamente 
uma grande república federativa. 

Bento Gonçalves, no entanto, fôra surpreendido pelas fôr
ças de Bento Manuel ao tentar atravessar o Jacuí, na altura 
da ilha do Fanfa. Resistiu três dias às investidas inimigas, po
rém acabou aceitando rendição com a garantia de sua liber
dade pessoal e de seus comandados. O vencedor não cumpriu 
a palavra empenhada; Bento Gonçalves foi prêso e enviado 
à Côrte, sendo posteriormente transferido para a Bahia onde 
ficou encarcerado no forte do Mar. 

A prisão do grande chefe farroupilha não fêz cessar a luta. 
Escolheu-se a vila de Piratini para sede do govêrno revolu
cionário; o presidente seria o próprio Bento Gonçalves, em
bora prisioneiro na Bahia. Durante sua ausência, seria substi
tuído na presidência por um farroupilha de prestígio: José 
Gomes de Vasconcelos Jardim. 

Organizou-se a República Rio-grandense como exigiam 
as circunstâncias: preocupou-se particularmente com a guerra 
que longamente teria que enfrentar. 

Logo nos começos de 1837, o nôvo presidente nomeado 
pela Regência, brigadeiro Antero Ferreira de Brito, desenten
deu-s·e com o comandante das armas Bento Manuel, que en
tão, novamente, passou a integrar as fileiras revolucionárias. 

Antônio de Sousa Neto assume o comando geral das 
fôrças farroupilhas e promove um grande ataque a Pôrto 
Alegre, repelido pelo general Chagas Santos, que substituíra 
Bento Manuel no cargo de comandante das armas das tropas 
imperiais. 

Prosseguiu a guerra em 1838 com glórias e reveses para os 
farroupilhas. Ao terminar o ano, porém, dominavam grande 
parte do território gaúcho. 

A República Juliana. - Em 1839 o govêrno farroupilha 
alargou o cenário da revolução promovendo uma expedição a 

295 



Laguna em Santa Catarina. A fôrça expedicionária foi en
tregue ao comando de Davi Canabarro que recebeu a colabo
ração de José Garibaldi (3). Garibaldi improvisou com lan
chões armados, uma pequena fôrça naval que, paralelamente 
às fôrças de Canabarro, se dirigiu à Laguna, conquistada fi
nalmente a 24 de julho. 

Ocupando a cidade, Davi Canabarro proclamou a Repú
blica ]uliana, confederada à República Rio-grandense, e assim 
denominada em virtude do mês do acontecimento. 

Em 1840, com a maioridade antecipada de Pedro li, foi 
concedida anistia a todos os revoltosos políticos do período 
regencial. Tentou o nôvo presidente, Alvaro Machado, nomea
do pelo govêrno imperial, convencer os farrapos das vanta
gens do término da guerra e da aceitação da anistia. Nada con
seguiu. 

Os farrapos haviam mudado a sede da República para Ca
çapava, e, posteriormente, para Alegrete, porém consideravam 
estável e consolidada a causa republicana; tanto era assim 
que em 1842 reunia-se em Alegrete uma Assembléia Consti
tuinte com 36 deputados. Em 1843 tinham os rio-grandenses 
uma Constituição própria, onde infllllências da Revolução Fran
cesa e da Constituição norte-americana combinavam-se com as 
aspirações políticas farroupilhas. 

Caxias e a pacificação do Rio Grande do Sul. - Não 
surtindo o efeito desejado a anistia oferecida anteriormente, 
em novembro de 1842 resolveu o ministério conservador, então 
no poder, nomear para o cargo de presidente e comandante 
das armas da conflagrada província sulina o marechal-de-cam
po barão de Caxias que já conseguira debelar revoltas no Ma
ranhão, São Paulo e Minas Gerais. 

Nos começos de 1843 já estava Caxias em território rio
grandense, iniciando uma nova fase da guerra dos farrapos. 
í.stes não eram mais comandados por Antônio de Sousa Neto, 
pois Davi Canabarro tornara-se o chefe das fôrças republicanas. 
Bento Manuel mais uma vez mudara de partido; lutava agora 
pela causa monárquica. 

( 3) Garibaldi é talvez o aventureiro mais famoso da Idade Contemporânea. 
Tomou parte na Guerra dos Farrapos, lutou contra Rosas, comandou um barco 
peruano, residiu em Nova York e foi o grande líder militar da fase final da 
unificaçlio da Itália. 
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Ao chegar em Pôrto Alegre, Caxias tomou diversas me
didas importantes para o término da guerra: determinou que 
fôssem cortadas as linhas de abastecimento mantidas pelos far
rapos com o Uruguai, de onde recebiam armamentos e cavalha
da, ao mesmo tempo que tentava compensar com a superiori
dade de sua infantaria e artilharia a inegável superioridade 
da já famosa cavalaria farroupilha. 

Urpa série de vitórias imperiais enfraqueceu os far
rapos: Poncho Verde, Piratini e Canguçu. No ano seguinte 
tornou-se difícil a situação da heróica República Rio-grandense. 
Compreendendo Caxias que era vital para o Império a pacifi
cação do Rio Grande, em virtude das perspectivas de guerra 
com Rosas, ditador argentino cuja política externa era sensi
velmente antibrasileira, promoveu alguns entendimentos com 
os farrapos em favor da paz. 

Tornara-se extremamente penosa a situação dos farrou
pilhas; cansados por oito anos de guerra, com pouco arma
mento, maltrapilhos, tinham que enfrentar a capacidade de 
organização e a experiência militar de Caxias. 

Finalmente, depois de diversas conferências entre Caxias, 
Bento Gonçalves, Antônio de Sousa Neto, Canabarro e Vas
concelos Jardim, ficou resolvido que seguiria ao Rio de Ja
neiro um emissário farroupilha, Antônio Vicente da Fontoura, 
acompanhado de um representante de Caxias, o coronel Ma
nuel Marques de Sousa, a fim de estabelecerem-se as condições 
de uma paz honrosa. 

No dia 1.0 de maio de 1845, Canabarro e Caxias anuncia
ram oficialmente às suas respectivas tropas o término da guerra 
civil que, por mais de 9 anos, ensangüenllara o Rio Grande 
do Sul. 

Os farrapos gozariam de uma ampla anistia e os oficiais 
republicanos, com exceção dos generais, poderiam, se quisessem, 
requerer incorporação ao exército brasileiro nos mesmos pos
tos que ocupavam nas fôrças republicanas. Os cativos que hou
vessem prestado serviços militares à república seriam declarados 
livres; garantia o govêrno imperial o respeito à vida e às pro
priedades dos rio-grandenses. Prevalecia o bom senso. Os gaú
chos voltavam à comunidade brasileira sob a direção do Paci
ficador que empreendeu então, patrioticamente, a obra de 
recuperação econômica da devastada e heróica província de 
São Pedro do Rio Grande do Sul. 
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UNIDADE XVI 

O SEGUNDO REINADO 

I - A maioridade 

O golpe da maioridade. - A antecipação da maioridade 
de Pedro li politicamente foi um golpe dos liberais na regên
cia conservadora, então exercida por Araújo Lima. 

De acôrdo com a lei o Imperador atingiria a maioridade 
ao completar 18 anos. Fundara-se, entretanto, um '.'clube da 
maioridade" cuja finalidade era precisamente a de obter a dis
pensa da idade exigida pela lei para que D. Pedro li assumisse 
o govêrno. 

As revoluções e motins surgidos no período regencial ha
viam desiludido e desprestigiado os exaltados. Paralelamente 
a uma campanha nas ruas, na qual se espalhavam panfletos e 
quadrinhas (1) agitando-se a opinião pública, agiam também 
os "maioristas" na Câmara. O Senado já havia rejeitado, em 
maio de 1840, um projeto de Holanda Cavalcanti declarando 
que fôsse proclamada a maioridade do Imperador. 

A 21 de julho os "maioristas" haviam conseguido en
cher as ruas e as galerias da Câmara com o povo. Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada, irmão de José Bonifácio, apresen
taria um projeto pleiteando a declaração da maioridade por 
aclamação. O govêrno, porém, tentou ganhar tempo, decre
tando o adiamento da sessão legislativa para 20 de novembro. 

(I} A mais famosa: 
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"Queremos D. Pedro li 
Embora n6.o tenha idade. 
A Naçllo dispensa a lei 
E viva a maioritl11de /" 

D. Pedro li, Imperador do Brasil. Filho de D. Pedro I e de Dona Maria Leopol
dina, nasceu no Rio de Janeiro a 2 de dezembro de 1825. Exilado após a Pro

clamação da República, faleceu ~m Paris, a 5 de dezembro de 1891. 
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Conduzidos por Antônio Carlos, dirigiram-se entã.o 
os "maioristas" ao Senado, onde senadores e deputados resol
veram constituir uma delegação que pessoalmente solicitasse 
ao Imperador assumir o govêrno. 

O jovem Imperador aceitou. Às dez horas do dia 23 de 
julho, proclamava o Marquês de Paranaguá na Assembléia a 
maioridade de D. Pedro 11, com as seguintes palavras: "Eu, 
como órgão da representação nacional, em assembléia geral, 
declaro desde já maior a S. M. I. o Senhor D. Pedro Segundo no 
pleno exercício de seus direitos constitucionais". À tarde, com
parecia D. Pedro 11 à Assembléia sendo vivamente aplaudido, 
prestando então seu juramento: "Juro manter a religião Cató
lica Apostólica Romana, a integridade e indivisibilidade do Im
pério, observar e fazer observar a Constituição política da nação 
brasileira, e mais leis do Império, e prover ao bem geral do 
Brasil, quanto em mim couber". 

Iniciara-se o Segundo Reinado. O nôvo govêrno duraria 
quase meio século e pode ser dividido historicamente em três fa
ses distintas: I. a) fase das lutas civis, até a Revolução Praieira; 
2.a) fuse das lutas externas, encerrada com a Guerra do Para
guai; 3.a) fase das campanhas abolicionistas e republicana. 

Conseqüências políticas da maioridade. - Logo no dia 
seguinte à proclamação de sua maioridade, nomeou D. Pedro 
11 seu primeiro ministério, composto de elementos liberais e 
naturalmente "maioristas". Compunham o nôvo gabinete os 
dois irmãos Andradas (Antônio Carlos e Martim Francisco), 
os dois irmãos Holanda Cavalcanti (futuros viscondes de Al
buquerque e Suassuna), Antônio Limpo de Abreu (futuro 
visconde de Abaeté) e Aureliano de Sousa Coutinho (posterior
mente visconde de Sepetiba) . Foi apelidado de "ministério 
dos irmãos". 

Tentou o nôvo ministério pacificar o pais, visando par
ticularmente a Balaiada e a Farroupilha. Para isso concedeu 
uma ampla anistia aos envolvidos nas revoltas e revoluções do 
período regencial, da qual não se beneficiaram os rio-gran
denses, conforme você já leu no capítulo anterior. 

Para fortalecer o prestígio e o poder dos liberais, nas elei
ções de 13 de outubro de 1840 o "ministério dos irmãos" exer
ceu pressão política em diversos centros eleitorais do país. Não 
foi sem razão que ficaram apelidadas as eleições de 1840 de 
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"eleições do cacête". Tratou também de demitir os presiden
tes de províncias e funcionários importantes que não lhe me
reciam confiança. 

D. Pedro 11, ainda muito jovem e sem experiência, sofreu, 
inegàvelmente, forte influência dos políticos que o cercavam, 
principalmente de Aureliano de Sousa Coutinho. ~ste costu
mava reunir-se com outros políticos numa casa próxima ao 
rio da Joana, nas vizinhanças do Paço de São Cristóvão. Não 
tardou a se falar da existência de um "Clube da Joana" ao 
qual se acusava de influir nas decisões e no ânimo do jovem 
Imperador. 

O "ministério dos irmãos" durou pouco tempo; oito me
ses depois era nomeado um nôvo gabinete, composto de polí
ticos conservadores, no qual figurava no entanto o ministro 
dos Negócios Estrangeiros do ministério anterior: Aureliano 
Coutinho. 

Aureliano Coutinho não permaneceria no ministério ape
nas pelo fato de manter contato permanente com D. Pedro 11, 
ou de dirigir o chamado "Clube da Joana". Os liberais haviam 
dado o golpe da maioridade, porém não desaparecera a influ
ência dos conservadores. E Coutinho era um conservador. 

Revolta dos liberais em 1842. - O nôvo ministério conser
vador pediu a D. Pedro que fôsse dissolvida a Câmara dos 
Deputados que havia sido escolhida através das "eleições do 
cacête". O Imperador acedeu. Não se conformando com o 
fato revoltaram-se os liberais em São Paulo e Minas. 

O movimento paulista iniciou-se em Sorocaba, a 16 de 
maio de 1842, cuja Câmara aclamou revolucionàriamente como 
presidente da província o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. 
Logo aderiram Taubaté, Pindamonhangaba, Silveiras e Lorena, 
organizando-se a "Coluna Libertadora" que marcharia sôbre 
a capital paulista. O velho Padre Feijó também abraçara a 
causa dos revoltosos. 

Não conseguiu atingir São Paulo a "Coluna Libertadora". 
O govêrno imperial confiara a Luís Alves de Lima e Silva a 
missão de debelar a revolta. Desembarcando em Santos com 
400 homens, tratou imediatamente o grande militar de iso
lar a província revoltada, impedindo assim a provável ajuda 
de Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul. Em Venda Grande, 
perto de Campinas foram destroçados 400 revolucionários que 
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Uma recepção na côrte na época de D. Pedro li. 

pretendiam ocupar a cidade. A "Coluna Libertadora" não con
tava mais de l 000 homens e a notícia da derrota de Venda 
Grande fêz com que debandasse grande número de rebeldes. 
Vendo-se perdidos, Tobias e outros chefes fugiram para o Rio 
Grande do Sul. Velho e doente, deixou-se prender o enérgico 
Padre Feijó que encerrava sua carreira política como revolucio
nário, depois de haver, como ministro e como regente, garantido 
a unidade e a integridade do Império. 

Em Minas Gerais a revolta começou em Barbacena, pro
pagando-se às localidades vizinhas. A lO de junho a Câmara 
e a Guarda N acionai insurgiram-se, aclamando presidente o 
tenente-coronel José Feliciano Pinto Coelho. Assumiu a 
chefia militar da revolta Antônio Nunes Galvão, alguns dias 
depois coadjuvado por Teófilo Ottoni. 

Atacaram os insurgentes, com sucesso, Queluz e Sabará, 
mas ficaram indecisos quanto a um ataque à capital da pro
víncia (Ouro Prêto) em virtude das notícias sôbre a rendição 
dos paulistas. 

Quando voltava de São Paulo para o Rio, ainda em Gua
ratinguetá, tomou Caxias conhecimento de que fôra designado 
para dirigir as operações militares destinadas a sufocar a re
volta mineira. 
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Dirigindo-se ao encontro dos revoltosos, conseguiu vencê
los, após demorado combate em Santa Luzia do Rio das Velhas. 

Foram presos os chefes revoltosos. Seriam no entanto anis
tiados em 1844, quando novamente estariam no poder os li
berais, naquele momento, na oposição e na rebeldia. 

A Revolução Praieira. - Após vários gabinetes liberais, 
em 29 de setembro de 1848 os conservadores novamente esta
vam no poder com um ministério presidido pelo ex-regente Pe
dro de Araújo Lima, visconde de Olinda. 

Em Pernambuco permanecia vivo o espírito republicano 
dos movimentos de 1817 e 1824, esmagados pela reação mo
nárquica. Não diminuíra a hostilidade contra o elemento 
português que dominava o comércio da capital; no interior 
continuavam a dominar os latifundiários que, ligados por laços 
de amizade ou família, formavam verdadeira oligarqui~ re
gional. 

O Partido Liberal em Pernambuco havia adquirido côres 
bem locais. Seu mais destacado líder era o desembargador 
Nunes Machado, pernambucano, deputado geral, nome res
peitado e estimado pelo povo. O principal jornal do par
tido era o "Diário Nôvo", de propriedade de Luís Roma e que 
funcionava na rua da Praia (2) de onde se derivou o nome 
Partido da Praia. Seu principal redator era o ge
neral e historiador Abreu e Lima, companheiro de Bolívar 
nas campanhas de independência do Equador, Nova Granada 
e Venezuela. 

De 1845 a 1848 governara a província um chefe praieiro, 
o desembargador Chichorro da Gama. O partido da Praia, con
gregava, então, várias tendências. De maneira geral, porém, 
era de caráter democrático-burguês, composto sobretudo de 
elementos monarquistas-liberais que nêle militavam unidos 
contra os "marinheiros" (como eram chamados os portuguêses) 
e a poderosa oligarquia das grandes famílias senhoriais dos 
Rêgo Barros e dos Cavalcanti. Essas duas famílias, juntamente 
com outros grandes latifundiários, constituíam as bases do par
tido conservador ou "guabiru"} reacionário e antipopular. 

Os republicanos agrupavam-se em tôrno do paraibano 
Borges da Fonseca, advogado e jornalista, apelidado o Repú-

(2) Ainda existente e com a mesma denominação. 
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blico. Agitador inteligente, corajoso, com inegável capacidade 
de liderança, Borges da Fonseca não era bem visto pelo partido 
praieiro mas, ao iniciar-se a insurreição praieira, esqueceu as 
divergências, fazendo com os liberais uma "frente única" con
tra os odiados guabirus, na qual, aliás, teve a mais destacada 
atuação. 

Aparentemente a Revolução Praieira foi apenas a última 
revolta política de protesto contra as mutações ministeriais. 
Bem analisada, contudo, apresenta-se como um movimento au
tonomista e de sentido popular. Intelectuais e pasquins haviam 
divulgado idéias de reforma social; as injustiças sociais da épo
ca, a exploração desenfreada dos grandes comerciantes e a pre
potência econômica e política dos latifundiários prepararam o 
ambiente para a revolta. · 

Com a ascenção do gabinete conservador de Araújo Lima, 
fôra nomeado presidente da província Herculano Ferreira Pena, 
elemento conservador, que iniciou a substituição de diversas 
autoridades provinciais ligadas ao partido praieiro. Indignados 
com essa medida os deputados liberais prepararam-se para lutar. 

A insurreição começa em Olinda, no dia 7 de novembro 
de 1848, exatamente no undécimo aniversário da sabinada. 
Elementos da guarda nacional partem de Olinda, em direção 
a Igaraçu, recebendo no caminho apoio e reforços dos se
nhores de engenhos favoráveis à causa praieira, destacando-se 
a participação de Manuel Pereira de Morais, senhor do enge
nho lnhamã. Iniciara-se a fase militar da Praieira. Fêz-se 
proclamações ao povo concitando-o à luta contra o presidente 
Ferreira Pena considerado então como "escolhido e comprado 
pelos portuguêses". 

Espalhou-se pela "zona da mata" (litoral pernambucano) 
a revolução. Posteriormente concentrados em Agua Preta, sob 
a chefia de Nunes Machado e com o apoio de Borges da Fon
seca,_ em fev<:Ee~o_ de 1849, c:s_ praieiros atacaram o Recife. 

Para o combate, imprudentemente dividiram-se os praieiros 
em duas colunas. Foram detidos nos bairros da Soledade e dos 
Afogados, sendo asim vencidos pelas fôrças legalistas, organiza
das pelo nôvo presidente da província Manuel Vieira Tosta, 
futuro marquês de Muritiba. 

Não conseguindo tomar a cidade, tendo perdido a vida 
em combate, Nunes Machado, um de seus chefes mais impor-
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tan tes, retiraram-se os praieiros para o interior. Não cessou aí 
a luta. Enquanto a polícia no Recife varejava as casas dos 
suspeitos de simpatias praieiras, no interior reorganizava-se o 
exército liberal sob o comando dos chefes praieiros Pedro Ivo, 
João Roma e Bernardo Câmara. Conseguiram também os 
praieiros, chefiados por Borges da Fonseca, estabelecerem-se em 
diversas localidades da Paraíba. Era plano dos liberais um 
ataque à capital paraibana. No sul de Pernambuco, Pedro 
Ivo tentava estabelecer-se e fortificar-se ante a iminência dos 
ataques legalistas. 

Insucessos militares, deserções, diminuíram gradativamente 
a combatividade praieira. Cinco meses depois estava pràtica
mente esmagada a insurreição que se iniciara em Olinda. Seus 
principais chefes, entre os quais Borges da Fonseca, o patriota 
José Inácio de Abreu e Lima, o professor Jerônimo Vilela de 
Castro Tavares foram presos e condenados à prisão perpétua 
na ilha de Fernando de Noronha. 

Pedro Ivo tentou ainda desesperadamente prosseguir na 
luta, sendo finalmente prêso em Alagoas e enviado ao Rio de 
Janeiro, de onde conseguiu fugir para a Europa, falecendo na 
viagem. 

Fôra nomeado um nôvo presidente para a província: Ho
nório Hermeto Carneiro Leão, futuro marquês de Paraná. 
Em 1852 seriam anistiados os condenados, encerrando-se assim 
mais um movimento revolucionário em Pernambuco. Inicia
va-se um nôvo período da história do Segundo Reinado. 

2 - Organização do 1'111/[Jério 

O parlamentarismo. - Relendo os tópicos do Primeiro 
Reinado você notará que, nessa fase, não havia propriamente 
partidos políticos definidos e sim meros grupos políticos, que 
se formavam ou se desfaziam conforme seus interêsses ime
diatos. A partir de 1826 encontramos, por exemplo, na Câmara 
dos Deputados o grupo dos políticos denominados "exaltados", 
que se caracterizavam pela renhida oposição, um grupo restau
rador ou caramuru que desejava a volta de Pedro I ao Brasil 
e o grupo moderado ou chimango que mais ou menos dominou 
durante o período regencial. Embora não constituíssem par-
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tidos eram grupos suficientemente fortes para promoverem re
voluções, motins e revoltas como tivemos ocasião de observar. 

O regime parlamentarista, segundo o qual os ministérios 
para sua manutenção no poder necessitam da confiança da Câ
mara dos Deputados, foi surgindo em nosso país lentamente. 
De acôrdo com a Constituição de 1824 o Imperador tinha abso
luta liberdade na escolha de seus ministros; convém lembrar, 
contudo, que D. Pedro I renunciou ao trono principalmente 
por não desejar restaurar um ministério já demitido, exigência 
que lhe fôra feita por grupos políticos e militares. 

O parlamentarismo brasileiro foi estruturado segundo o 
modêlo britânico. Consolida-se em 1847 quando é criada por 
lei a Presidência do Conselho de Ministros. Desde 1843, já 
existia pràticamente a figura do "primeiro ministro" ou mi
nistro principal; com a lei de 1847, contudo, tôdas as vêzes que 
fôsse necessária a organização de um nôvo gabinete, D. Pedro li 
deveria apenas nomear o ministro "Presidente do Conselho". 
tste escolhia os outros ministros e era o responsável pelos atos 
de todo o ministério junto à Câmara dos Deputados e ao Im
perador. 

De H:l50 até a Proclamação da República (1889) o sistema 
parlamentarista caracteriza a vida política do Império. . Os 
ministros formam um "gabinete" que exerce o poder executivo; 
sua permanência depende da confiança da Câmara (poder 1:
gislativo) e do Imperador (poder moderador). Havendo di
vergência entre a Câmara e o gabinete, cabe ao Imperador 
substituir o gabinete ou dissolver a Câmara, depois de ouvir 
o "Conselho de Estado". Neste último caso deveriam logo ser 
marcadas novas eleições. É muito importante, como você obser
va, o poder moderador, representado pelo monarca, auxiliado 
sempre pelo Conselho de Estado geralmente c?mpos~o de po!í
ticos de grande prestígio pretencentes aos d01s partidos entao 
existentes. 

Logo após a maioridade de D. Pedro li o "Cons:lho de 
Estado" foi realmente necessário em virtude da pouca Idade e 
nenhuma experiência do monarca, que dificilmente po,deria 
exercer o "poder moderador" sem assessôres responsáveis. 

Os dois grandes partidos do Segundo Reinado foram o Li
beral e o Conservador. Não havia muita diferença entre êles, 
pois as eleições não eram realmente representativas da vontade 
popular. O domínio político estava nas mãos dos senhores agrá· 
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rios que, dominando as províncias, restringindo o número de 
eleitores e freqüentemente fraudando as eleições, mantinham-se 
como classe dominante. 

Não deve portanto causar admiração o fato de uma campa
nha liberal como a abolição da escravidão ser transformada em 
lei por um gabinete conservador, e de estabelecerem-se no poder 
os dois partidos, em 1853, quando o Marquês de Paraná orga
nizou o chamado "ministério da conciliação". 

Houve durante o Segundo Reinado trinta e seis gabinetes. 
No fim dêste livro você encontrará uma lista completa de seus 
componentes e de sua orientação. 

A economia. - A partir de 1850 desenvolve-se acentua
damente o país; multiplicam-se as emprêsas industriais, fun
dam-se bancos, companhias de navegação, emprêsas de minera
ção, constroem-se estradas, tudo indicando uma transferência 
de capitais da át ca rural e agrícola para as zonas urbanas e in
dustriais. 

Dois grandes produtos de exportação, no entanto, entrariam 
em crise: o açúcar e o algodão. A concorrência no mercado do 
açúcar tornara-se tremenda. Desenvolvera-se na Europa a fa
bricação do açúcar de beterraba e aumentara sensivelmente a 
produção antilhana. Cuba, ainda colônia espanhola, constituí
ra-se a principal fornecedora do mercado norte-americano. 

O algodão, produzido em grande escala nos Estados Uni
dos, obrigava o produto brasileiro a uma drástica redução 
de preços. 

O café, que fôra introduzido no Brasil desde começos do 
século XVIII, como produto de exportação sempre estivera em 
posição inferior ao algodão e ao açúcar; entretanto, sua pro
cura nos mercados internacionais, em 1850, já o fazia nosso 
maior produto de exportação. Haviam-se aproveitado os pro
dutores de café da mão-de-obra escrava da mesma maneira 
que os produtores de açúcar. Os processos industriais do café 
eram, contudo, muito mais simples e a ampla disponibilidade 
d?s . escravos, anteriormente usados na mineração, dera-lhes 
nlVeis sempre crescentes de produção. 
. Assim, enquanto o Nordeste entra em gradativa decadên

Cia econômica, no Sul uma ativa classe adquire terras e mão-de
obra para o plantio de cafezais, organiza e divide a produção, 
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providencia contratos e interfere na política financeira e eco
nômica do país. 

A proximidade da capital é conveniente para os novos 
fazendeiros, que bem cedo compreendem as vantagens do con
trôle político para maior amplitude de sua ação econômica. 

Uma nova sociedade. - De maneira geral, continuavam 
como classe dominante os senhores de terras e de escravos. Uma 
classe média, contudo, já se faz sentir, composta de militares, 
profissionais liberais, religiosos, funcionários e pequenos pro
dutores agrícolas. Na base da sociedade brasileira do Império 
estão os escravos, os servos, os trabalhadores livres, os colonos 
e os assalariados. · 

Ao mesmo tempo que atraídos pelas perspectivas da re
gião cafeeira, europeus emigravam para o Sul do Brasil, os nor
destinos, tradicionalmente ligados ao açúcar, ao algodão e a pe
cuária deslocavam-se para a Amazônia em busca de melhores 
condições econômicas. A borracha, nos fins do século XIX e 
começos do atual, tornara-se um dos produtos de maior procura 
nos mercados internacionais e as seringueiras da região amazô
nica pareciam a êsses nordestinos uma possibilidade de enrique
cimento rápido ou de sensível melhoria; porém as dificuldades 
naturais do meio, a falta de assistência, a exploração a que 
eram submetidos pelos empres.ários poderosos detentores do 
monopólio dos suprimentos, bem cedo desenganaram os que 
se deixaram arrastar pela transumância amazônica. A solidão 
das cabanas rudimentares erguidas perto dos seringais e a vida 
difícil na floresta encurtaram a vida do nordestino emigrante, 
ao mesmo tempo que o submeteram a um regime de servidão 
e miséria. 

No Sul, a economia cafeeira possibilitou melhores condi
ções de vida aos imigrantes italianos do que as existentes em 
seu país de origem. Com a unidade italiana, o antigo Reino das 
Duas Sidlias, de baixa produtividade econômica, não pôde en
frentar a concorrência das regiões mais desenvolvidas do Norte 
da península; desorganizou-se não somente sua indústria têxtil, 
relativamente adiantada, mas também a própria agricultura. 
A emigração para o Brasil foi, portanto, uma solução ideal para 
os italianos meridionais, cujo excesso de população agrícola 
sem terra começara, aliás, a gerar ampla inquietação social. O 
fluxo imigratório italiano que tanto beneficiou ao Brasil atin-
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gíria, só no último quartel do século XIX, o expressivo número 
de 577 000 imigrantes. 

O café continuou a sua trajetória na vida econômica bra
sileira e gradativamente foi melhorando a situação do colono 
europeu. A borracha amazonense após um período de enorme 
elevação de preços, que beneficiou apenas um grupo reduzido 
de empresários e aventureiros, sofreu o impacto da concorrên
cia dos seringais do Oriente. 

Aspectos gerais. - Considerada de maneira global, con
tudo, no século XIX a economia brasileira alcançou uma taxa 
de crescimento relativamente alta. Exportava-se café, açúcar, 
erva-mate, fumo, algodão e borracha. Pequenas crises entra
varam, no entanto, o progresso econômico do Império. Uma 
das mais importantes foi sem dúvida a provocada pela guerra 
do Paraguai, na qual saiu o Brasil vencedor, porém, econômica
mente enfraquecido (3). Para custeio da guerra recorrera-se 
a empréstimos externos e a emissões que, durante muito tem
po, comprometeram a estabilidade financeira do país. Não 
obstante, o decênio 1870-1880 apresenta-se como uma fase de 
prospendade nacional; índice evideute dessa prospendade t 
a multiplicação de bancos, de companhias de seguros e o cres
cente número de investimentos. 

Ao findar o Império, com a proclamação da República, 
nossa população era de 14 milhões de habitantes. As estradas 
de ferro estendiam-se por 9 000 km e a navegação a vapor arti
culava o país do Pará ao Rio Grande do Sul. 

. Se a rêde rodoviária era deficiente, pois não aparecera 
amda o automóvel- sendo o transporte por terra realizado em 
viaturas de tração animal - os rios navegáveis representavam 
um meio de comunicação bastante apreciável. · 

A livre navegação nos rios Paraguai e Paraná, obtida com 
a guerra do Paraguai, ligava Mato Grosso ao litoral e a outras 
regiões do país. No Amazonas a navegação a vapor facilitava 
subir-se o rio até Tabatinga, na fronteira do Peru. O · São 
Francisco estabelecia a ligação no interior entre o Nordeste e o 
Sul do país. Outros rios menores eram também aproveitados. 

Desenvolvera-se a "classe média" composta de pequenos co
merciantes, padres, militares, funcionários públicos e profis-

b ( 3) O Paraguai arrasado pelo conflito, teve sua economia completamente des
aratada. Não lbe foi possível pagar uma mínima parte de sua divida de guerra. 
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sionais liberais. A esta nova classe não interessava o regime 
servil sôbre o qual se sustentava a classe senhorial e agrária; 
não sentindo diretamente o valor econômico da escravidão, 
em seu seio geraram-se os abolicionistas e republicanos que 
iriam mudar o regime político então vigente. Império e es
cravidão constituía para muitos um binômio, cuja existência, 
a bem do progresso era necessário destruir para a formação de 
um outro: abolição e república. 

LEITURA SUPLEMENTAR 

Como funcionou, no Segundo Reinado, 
o regime parlamentarista 

A demorada apançao do parlamentarismo, entre nós, deve ser atri
buída à falta de preparação que para o seu exercício demonstraram os nossos 
políticos, nos três primeiros decênios do Império. D. Pedro I, os regentes, 
o próprio D. Pedro 11, na parte inicial de seu reinado, não poderiam pôr 
em funcionamento o Poder Moderador, de que estavam investidos, sem uma 
prévia fase preparatória das eli.tes governantes, ultimada em 1850. Conse
qüenternelllc:, a partir dessa época, com a a.,;ão, conjugada, do imperador 
e de vários estadistas notáveis, começou a modelar a política brasileira o 
sistema parlamentarista. 

Vejamos como funcionou, durante quase quarenta anos de paz interna, 
que transcorreram de 1850 até 1889, quando foi proclamada a República 
presidencialista. 

Para manter-se no govêrno, devia o gabinete, encarregado do Poder 
Executivo, merecer, simultâneamente, a confiança da Câmara dos Deputados, 
órgão transitório do Poder Legislativo, e do Imperador, titular do Poder 
Moderador. Quando o ministério entrava em divergência com a maioria 
da Câmara, cabia ao monarca decidir pela continuação daquele ou desta, 
dissolvendo-a ou não, ouvido o Conselho de Estado, e, no segundo caso, 
exonerando e substituindo o gabinete. Havendo dissolução, marcavam-se 
imediatamente novas eleições. O Senado, órgão permanente do Poder 
Legislativo, não fazia política, isto é, não provocava a demissão dos mi
nistérios, pois nêle poderia haver, em razão da vitaliciedade de seus mem
bros, maioria adversa ao partido então no poder, que não deveria ficar 
sujeito à sua confiança. 
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Era, portanto, o Imperador o único árbitro das circunstâncias polí
ticas, o intérprete da opinião pública, o juiz da oportunidade das reformas 
sugeridas nos programas partidários. Consistia nisso a parte mais delicada 
do exercício do Poder Moderador, funções nas quais era auxiliado pelo 
Conselho de Estado, órgão superior, composto dos mais notáveis políticos 
do tempo, pertencentes a ambos os partidos, escolhidos pelo Chefe da Nação. 

HELIO VIANNA (História do Brasil, tomo 11, Edições Melhoramentos, 
São Paulo, 1962, págs. 136/137). 

3 .- Política exterior do Império 

A Questão Christie. - A violência e a falta de habilidade 
diplomática do ministro inglês no Brasil, William Christie, 
transformaram dois incidentes sem importância, que poderiam 
ter sido resolvidos sem dificuldades, em um sério rompimento 
das relações entre o Brasil e a Inglaterra. 

O primeiro incidente foi provocado pelo desaparecimento 
da carga do navio inglês Prince of Wales, naufragado em 
1861 nas costas do Rio Grande do Sul. Embora as autoridades 
brasileiras tivessem tomado providências para apurar a res
ponsabilidade do furto, intempest_ivamente o ministro britâ
nico recl;>_mou 3 200 libras de indenização, ao mesmo tempo 
que declarava ser necessária a presença de um capitão inglês 
nas investigações que estavam sendo procedidas pelo govêrno 
brasileiro. 

O segundo incidente ocorreu no ano seguinte no Rio de 
Janeiro. Três oficiais da marinha inglêsa, à paisana e embria
gados, promoviam tumultos na Tijuca quando foram presos 
por uma autoridade policial brasileira, a quem insultaram.. 
Identificados foram imediatamente postos em liberdade. 

William Christie transformou essa simples ocorrência po
licial em um sério conflito. Entendeu ter sido gravemente 
ofendida a marinha de Sua Majestade Britânica, exigindo do ' 
govêrno brasileiro punição para os policiais que julgava res
ponsáveis pelo incidente. Não sendo atendido, surpreendeu o 
Império com ameaças de usar "medidas extremas" caso não 
fôssem pagas as 3 200 libras de indenização da carga do Prince 
of Wales e punidos os funcionários brasileiros do incidente 
da Tijuca. Sendo incompatível com a soberania nacional a acei-
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tação, sob coação, das ex1gencias de Christie, as mesmas não 
foram atendidas por D. Pedro li. 

No dia 30 de dezembro de 1862, o almirante Warren, cum 
prindo ordens do ministro inglês, apreendeu cinco navios bra
sileiros. A descabida atitude do inábil diplomata, causou grande 
indignação popular no Rio de Janeiro, nos primeiros dias do 
ano de 1863. Constatando a possibilidade de fatos mais graves 
e vendo a que perigo expunha seus numerosos compatriotas 
comerciantes, já ameaçados pelo povo, propôs Christie que fôsse 
solucionada a questão por arbitramento. 

Foi escolhido como árbitro Leopoldo I, rei dos belgas, 
aliás, tio e conselheiro da Rainha Vitória da Inglaterra. Antes 
da aceitação do arbitramento, D. Pedro li determinara que se 
pagasse as 3 200 libras exigidas pela Inglaterra por achar que 
não devia discutir questões de dinheiro quando se estava tra
tando da honra nacional. 

O laudo de Leopoldo I nos foi inteiramente favorável; 
restaria pois à Inglaterra pedir oficialmente desculpas ao 
Brasil pelas violências e descabidas exigências de seu ministro. 
Não o fazendo, rompeu o Império relações diplomáticas com 
a Inglaterra, retirando-se de Londres nosso ministro Carvalho 
Moreira, barão de Penedo. 

Somente em 1865 foram reatadas as relações entre os dois 
países. Reconhecendo os erros cometidos por Christie, o go
vêrno inglês encarregou seu ministro em Buenos Aires Edward 
Thornton de apresentar suas desculpas a D. Pedro li, en. 
tão em Uruguaiana, onde acabara de assistir à rendição das 
tropas paraguaias que haviam invadido o Rio Grande do Sul. 

Campanha contra Oribe. - Após sua independência o 
Uruguai dividira-se em dois partidos que se hostilizavam mil· 
tuamente: o blanco, chefiado por Manuel Oribe, e o colorado, 
dirigido por Frutuoso Rivera. 

Juán Manuel Rosas, ditador da Argentina, alimentara a 
idéia de reconstruir, sob forma de confederação republicana, o 
antigo Vice-reinado do Prata (Argentina, Paraguai e Uruguai) 
e para isso entendeu-se perfeitamente com Oribe, que, em luta 
contra Rivera, já ocupava grande parte do território uruguaio. 

Oribe, como general do exército "confederado" de Rosas, 
na luta contra os "colorados" de Frutuoso Rivera, constante
mente invadia as terras do Rio Grande do Sul, saqueando e 
roubando gado. 
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Preocupado com os acontecimentos de suas fronteiras su
linas, que não só prejudicavam seriamente o Rio Grande do 
Sul como também impediam o livre acesso fluvial ao Mato Gros
so, resolveu o govêrno imperial conceder ao govêrno legal do 
Uruguai, presidido por Joaquim Suárez, sucessor de Rivera, 
ajuda financeira para que fôssem derrotadas as tropas de Oribe. 

Vendo que a ajuda financei;ra era insuficiente para a 
derrotar Oribe e restaurar o equilíbrio político do Prata, o 
govêrno brasileiro, a 29 de maio de 1851, assinou um convê· 
nio com o Uruguai e os governadores das províncias argentinas 
de Entre-Rios e Corrientes, então revoltados contra o tirano 
Rosas. Projetava-se assim uma ampla ação militar. 

Nomeado novamente presidente e comandante das armas 
da Provícia do Rio Grande do Sul, o marechal de campo 
Conde de Caxias foi o organizador militar da campanha. En
quanto uma divisão da marinha imperial, em Montevidéu, 
preparava-se para dar cobertura às operações terrestres, tropas 
brasileiras entravam em território uruguaio por Santana do 
Livramento, ]aguarão e Quaraí. É digna de tnnscrição a pro
clamação de Caxias aos nossos soldados: "Não tendes no Es
tado Oriental outros inimigos senão os soldadus do general 
D. Manuel Oribe e êsses mesmos enquanto iludidos, empu
nhem armas contra os interêsses de sua pátria. Desarmados 
ou vencidos, são americanos, são nossos irmãos e como tais os 
deveis tratar. A verdadeira bravura do soldado é nobre, ge
nerosa, e respeitosa dos princípios de humanidade. A pro
priedade de quem quer que seja, naâonal, estrangeiro, amigo 
ou inimigo, é inviolável e sagrada, e deve ser tão religiosamen
te respeitada pelo soldado do exército imperial como a sua 
própria honra. Quem, por desgraça a violar, será considerado 
indigno de pertencer às fileiras do Exérâto, assassino da honra 
e da reputação nacional; e, como tal, severa e inexoràvelmente 
punido." 

Debaixo de chuvas constantes, atravessaram as tropas de 
Caxias o território uruguaio sem encontrar resistência. Vendo 
que não poderia enfrentar ao mesmo tempo as fôrças legalistas 
uruguaias, o exército de Caxias e as tropas das províncias de 
Entre-Rios e Corrientes, comandadas por Urquiza (4), resol-

(4) Justo José de Urquiza, governador da Província de Entre-Rios, ambicio· 
nava o poder na Argentina, então violentamente exercido por Rosas. A princípio 
lutou a favor dos "blancos" uruguaios apoiando Oribe. Posteriormente, em maio de 
1851, ao revoltar-se contra Rosas, passou-se para a causa de seus antigos adversários. 
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Visconde do Uruguai (Paulino José Soares 
de Sousa) . Foi no seu ministério que o 
Brasil coligou-se com o General Urquiza para 

derrubar Rosas. 

veu Oribe capitular em Paso Molino, a li de outubro de 
1851. 

Assumiu interinamente o govêrno do Uruguai o presidente 
do senado Bernardo Berro. 

Campanha contra Rosas.- Constituindo Rosas uma amea
ça permanente para a independência do Paraguai e do Uruguai, 
continuou a guerra no Prata. Nesta segunda fase, fôrças con
juntas do Uruguai e do Brasil, juntamente com as tropas das 
províncias argentinas de Corrientes e Entre-Rios, sob o 
comando geral do general argentino Urquiza, promovem uma 
grande campanha contra Rosas. Em meados de janeiro de 
1852 começou a invasão do país e a 3 de fevereiro feriu-se a 
d~cisiva batalha de Monte-Caseros, nas vizinhanças de Buenos 
Arres. 
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Conselheiro José Antônio Saraiva, estadista do 
Império, que tentou resolver diplomàticamente 
as tensões políticas entre o Brasil e o Uruguai. 

Derrotado, Rosas conseguiu escapar, refugiando-se na le
gação britânica em Buenos Aires. Poucos dias depois seguia 
para a Inglaterra onde viria a falecer. 

Urquiza assumiu o govêrno supremo e em breve estavam 
restabelecidas as relações oficiais entre a Argentina e o Brasil. 

Guerra contra Aguirre. - Após a derrota de Oribe e esta
belecimento do govêrno de Bernardo Berro, era de se esperar 
um longo período de paz e de ordem. A luta interna entre 
"blancos" e "colorados", contudo, prosseguiu conduzindo o Uru
guai à anarquia e manifestações caudilhistas. 

Desde 1.0 de março de 1864 exercia a presidência do Uru
guai um chefe do partido blanco, Atanásio Aguirre, sucessor 
de Bernardo Berro. Revoltara-se, entretanto, o general Ve
nâncio Flôres, chefe colorado que havia estabelecido em Buenos 
Aires um comitê revolucionário. Sua causa era simpática 
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ao presidente argentino Bartolomeu Mitre, sob cujas ordens, 
Flôres, servira no exército argentino. 

Chegando ao Rio de Janeiro constantes notícias de saques 
e invasões na fronteira do Rio Grande do Sul por parte dos 
elementos "blancos", que assim hostilizavam os brasileiros sim
páticos ao partido "colorado", foi enviado em missão especial 
a Montevidéu o conselheiro José Antônio Saraiva. 

Eram muito tensas as relações entre brasileiros e uruguaios 
na fronteira gaúcha. Em represália aos roubos de gado e 
ataques às propriedades brasileiras, estancieiros do Rio Grande 
do Sul já haviam realizado também incursões em território 
uruguaio. Diziam os gaúchos irritados , que, ou o Brasil 
intervinha no Uruguai, ou o Rio Grande do Sul por conta 
própria o faria. Ao mesmo tempo espalhava-se em Monte
vidéu boatos de que as intenções do Império eram de recondu
zir o Uruguai à condição de Província Cisplatina. 

Foi portanto extremamente difícil a atuação diplomática 
de Saraiva. A 18 de maio entregou nosso enviado uma deli
cada nota ao govêrno de Aguirre expondo as finalidades de 
sua missão: pedia indenização pelos prejuízos causados aos 
brasileiros na fronteira e punição dos responsáveis pelos as
saltos. 

Recebeu resposta oficial redigida em têrmos muito rudes. 
Tentou ainda juntamente com o Ministro das Relações Ex
teriores da Argentina, Rufino de Elizalde, e o ministro inglês 
em Buenos Aires, Edward Thornton, um acôrdo pacífico. 
Aguirre confiado na aliança Paraguai-Uruguai não se mos
trou razoável. 

Retirando-se para Buenos Aires, a 4 de agôsto de 1864, 
seguindo instruções do Rio de Janeiro transmitiu nosso 
enviado um ultimatum a Aguirre: caso não fôssem atendidas 
as reclamações, já formuladas anteriormente, as fôrças brasi
leiras de terra e mar iniciariam as represálias que julgassem 
convenientes. Aguirre devolveu o ultimatum recebido "para 
que não ficasse nos arquivos da República". 

Após assinar com Elizalde uma declaração segundo a qual 
seria respeitada a independência do Uruguai, mesmo em caso 
de beligerância, retirou-se Saraiva para o Brasil. Iniciou então 
o almirante Barão de Tamandaré o cumprimento das ameaças, 
detendo no rio Negro o navio uruguaio Villa deZ Saltq, ao 
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mesmo tempo que entrava em entendimentos com o chefe re
volucionário Venâncio Flôres, com quem assinou um acôrdo 
secreto em Santa Lúcia. 

Bloqueando os portos fluviais de Salto e Paissandu, com 
ajuda das tropas de Flôres, Tamandaré conseguiu ocupar o pri
meiro e assediar o segundo. Em dezembro de 1864 entravam 
no Uruguai as tropas brasileiras comandadas pelo marechal 
Mena Barreto, futuro barão de São Gabriel. Articuladas as 
tropas brasileiras com as fôrças de Flôres, com a ajuda de Ta
mandaré, foi tomado o pôrto de Paissandu. Evoluíram as 
operações militares para o cêrco de Montevidéu o que tornou 
sobremodo difícil a situação de Aguirre. 

Enviara o govêrno imperial o conselheiro José Maria da 
Silva Paranhos, futuro visconde do Rio Branco, a Buenos 
Aires para observar de perto os acontecimentos políticos e 
militares que se desenrolavam no Uruguai, a fim de que fôssem 
bem orientadas as atitudes diplomáticas que deveriam ser to
madas pelo Brasil. 

Aguirre fôra substituído por Tomaz Villalba, presidente 
do Senado, no dia 15 de fevereiro. Villalba valeu-se 
imediatamente da influência do ministro italiano Barbolani 
para obtenção de uma paz honrosa. 

A 20 de fevereiro de 1865 aceitava o govêrno uruguaio "o 
Convênio da União" segundo o qual: I) Flôres assumiria o 
poder; 2) reconheciam-se as patentes militares conferidas em 
ambas as facções; 3) tôdas as propriedades seqüestradas seriam 
devolvidas aos seus legítimos donos; 4) revigoravam-se os tra
tados de 1851; 5) em virtude da subsistente aliança uruguaio
brasileira, o Uruguai prestaria ao Brasil tôda cooperação na 
guerra contra o Paraguai. 

Pacificava-se o Uruguai, porém, já tivera início a maior 
guerra do Império: a guerra do Paraguai. 

4 - A Guerra do Paraguai 

Causas da Guerra do Paraguai. - Após o govêrno de seu 
primeiro ditador José Gaspar Rodrigues de Francia, que man
tivera o país completamente isolado das outras nações sul
americanas, assumira o poder Carlos Antonio Lopez, iniciando 
uma nova fase na história paraguaia. Durante seu govêmo 
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desenvolveu-se o comércio externo do país, organizou-se o 
serviço militar obrigatório, instalou-se uma fábrica de armas 
em Assunção e criou-se uma flotilha. A completa militari
zação do Paraguai, contudo, foi obra de seu filho Francisco 
Solano Lopez. 

Francisco Solano Lopez sucedera ao pai em 1862, em 
cujo govêrno servia como ministro da guerra e da marinha. 
Estivera algum tempo na França onde conheceu Mme. Elisa 
Lynch com quem regressou ao Paraguai (5), fascinado pelo 
império de Napoleão III e disposto a transformar sua pátria 
em uma potência militar. 

Na primeira fase do conflito com Aguirre, já fizera Solano 
Lopez uma ameaça velada ao Brasil, através de uma nota de seu 
Ministro do Exterior na qual declarava que a ocupação do 
território oriental por fôrças imperiais seria "atentatória do 
equilíbrio dos Estados do Prata, que interessa à República do 
Paraguai como garantia de sua segurança, paz e prosperidade". 

Atraído pelos "blancos" do Uruguai, colocou-se Lopez 
abertamente contra o Brasil; não hesitou em ordenar o 
aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda e a 
detenção de seus passageiros entre os quais figuravam o nôvo 
governador do Mato Grosso Frederico Carneiro de Campos e 
vários oficiais que iam servir naquela região. Somente após 
essa violência é que rompeu relações com o Império. 

A invasão de Mato Grosso. - Quando na luta contra 
Aguirre as fôrças imperiais entraram em território uruguaio 
e preparavam-se para o cêrco de Paissandu, Lopez tentando des· 
viá-las enviou duas fortes colunas, sob o comando dos co
ronéis Vicente Barrios e Francisco Resquin, contra a des
protegida Província de Mato Grosso. A coluna de Barrios, 
subindo o rio Paraguai, atacou o Forte de Coimbra, defendido 
durante 3 dias pelo coronel Hermenegildo Pôrto Carrero, que, 
quase sem munições, viu-se obrigado a se retirar com sua 
guarnição rio acima, no vapor Anhambaí, ocupando então os 
paraguaios Albuquerque e Corumbá. 

A coluna de Resquin, penetrando pelo sul de Mato Grosso, 
atacou a colônia militar de Dourados, heroicamente defendi-

( 5) Foi enorme a influência exercida em Lopez por sua companheira. Disse 
Calógeras que "ela o dominava, ou então o inspirava em tudo, ou ainda adivi
nhava os seus pensamentos mais íntimos; de fato, era materialmente impossível 
distinguir se qualquer ato ou decisão, emanava dêle ou da Lynch". 
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da pelo tenente Antônio João Ribeiro e seus 16 comandados 
que, ali, tombaram de armas na mão. 

O êxito paraguaio alarmou a província mato-grossense. 
Seu presidente, o general Alexandre Albino de Carvalho, pre
parou a defesa da capital (Cuiabá), que, no entanto, não foi 
atacada pelos invasores; limitaram-se êstes a Miranda e Nioac. 

A invasão da Argentina e a Tríplice Aliança. - Em 
janeiro de 1865, para entrar em contacto com os "blancos" do 
Uruguai e atacar o Brasil pelo sul, Lopez solicitou ao presi
dente Bartolomeu Mitre permissão para atravessar com suas 
tropas a província de Corrientes. 

. Não .atende1_1do o govêrno argentino a pretensão de Lopez, 
pms desepva Mrtre conservar-se neutro no conflito paraguaio
brasileiro, o ditador paraguaio imprudentemente . mandou 
apresar no pôrto de Assunção o navio argentino Salto, en
vrando, ao mesmo tempo, uma esquadrilha para ocupar a ci
dade de Corrientes. Um exército de 22 000 homens, sob o co
mando ~o gener~:_ Robles, at:~vessando o rio Paraná, ocupava 
em segmda a regmo que servrna de base para a futura invasão 
do Rio Grande do Sul. 

:f'.stes _fatos provo.c~ram grande indignação popular em 
Buenos Aires e permrt1ram que a aliança militar brasileiro
uruguaia fôss~ transformada numa Tríplice Aliança compreen
de.ndo o ~rasil, o Uruguai e a Argentina. O presidente Mitre 
for escolhrdo como comandante geral das fôrças aliadas. O 
comando das fôrças brasileiras estaria nas mãos do marechal 
Manuel Luís Osório, marquês do Herval. 

Inegàvelmente Lopez possuía um exército superior às fôr
ças de seus inimigos. Dispunha em 1865 de 80 000 homens que 
preparara e armara para a guerra. Entretanto, invadindo Cor
nentes lançara a Argentina no conflito; enfraquecera-se divi
din~o ~uas trop.as, a~acando Mato Grosso e penetrando em 
terntóno argentmo vrsando o Rio Grande do Sul. 

O exército brasileiro não ultrapassava de 16 000 comba
tentes, emb~ra a m~ri~ha estivesse regularmente aparelhada 
para cumpnr sua mrssao. 

. Riachuel?, Uruguaiana e a Retirada da Laguna. - No 
no Paraná drspunha Lopez de vários navios com os quais re
solveu atacar a divisão naval brasileira comandada por Fran
cisco Manuel Barroso. 
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O comandante uruguaiO Meza atraiu, a 11 de junho de 
1865, a fôrça naval brasileira para o canal entre a ilha Paio
mera e a foz do Riachuelo, sendo ali derrotado. Barroso de
senvolvera, magnificamente, um plano de combate, fielmente 
reproduzido um ano depois, na Europa, pelo almirante Tege
thof, na famosa batalha naval de Lissa. 

A batalha do Riachuelo foi de influência decisiva para o 
resultado da guerra. Não somente destruiu a fôrça naval para
guaia como impossibilitou a chegada de couraçados novos, (en
comendados por Lopez aos estaleiros franceses e inglêses) em 
virtude do bloqueio então estabelecido. 

Paralelamente à batalha do Riachuelo, fôrças paraguaias 
sob o comando de Estigarríbia invadiram o Rio Grande do 
Sul, ocupando e saqueando São Borja, Itapuí e Uruguaiana. 
Estigarríbia porém ficou isolado em Uruguaiana, sem possibi
bilidade de obter reforços das tropas paraguaias comandadas 
por Pedro Duarte, pois êste fôra destroçado em lati pelo "exér
cito de vanguarda" (2 400 uruguaios, I 450 brasileiros e 4 500 
argentinos). 

D. Pedro li pessoalmente assistiu, a 18 de setembro de 
1865, juntamente com Mitre, Venâncio Flôres, Tamandaré e 
Caxias a rendição dos 5 486 homens de Estigarríbia em Uru
guaiana. 

Em contrapartida às fôrças paraguaias, que logo no início 
do conflito haviam invadido Mato Grosso, partiu de Uberaba, 
em abril de 1866, uma coluna de 3 000 homens. De abril a 
dezembro de 1866, sofrendo a insalubridade da região, per
dendo dois comandantes, deslocou-se a coluna sob o comando 
do coronel Carlos de Morais Camisão em rlireção a Miranda, 
ocupando Machorra e o forte Bela Vista em território para
guaio, atingindo depois o rio Apa. Quando tencionava o CO

ronel Morais Camisão atacar a fazenda de Laguna, perten
cente a Solano Lopez, na qual esperava encontrar muito gado, 
viu-se ameaçado pela cavalaria paraguaia. 

Obrigados a retroceder, nossos homens o fizeram lutando. 
Atacados fortemente a 11 de maio de 1867, formaram os ba
talhões brasileiros em quadrado, com os músicos no centro exe
cutando o hino nacional. Foi dessa maneira que suportaram 
heroicamente o ímpeto de uma das inúmeras cargas da aguer
rida cavalaria inimiga. Terríveis sofrimentos, fome, beribéri 
e cólera-morbo acompanharam o regresso dos 700 sobrevi-
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Luís Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias). Foi impor
tantíssimo seu papel na pacificação do Brasil durante o período 

regencial e a primeira fase do govêrno de Pedro I!. 

ventes da expedição. A "retirada da Laguna" ficou clássica 
na história militar como uma verdadeira odisséia. O Visconde 
de Taunay, que da mesma participou como tenente de enge
nharia, deixou-nos em francês uma famosa descrição da ma
lograda expedição, posteriormente traduzida e muito divulgada 
no Brasil. 

A invasão do Paraguai e o comando de Osório. - Em 
abril de 1866 as fôrças aliadas invadiram o território paraguaio 
na região de Paso de la Patria, em local próximo à confluên-
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tia dos rios Pa~aná e Paraguai. Havendo tomado ao inimigb 
o forte de Itapzru (10 de abril de 1866), depois do sangrento 
combate de Estero·Bellaco (2 de maio), o exército aliado, com
pos~o de 3~ 000 homens, acampou em Tuiuti onde se tra· 
vana a mawr batalha da história da América do Sul. Nela 
destacam-se o comandante brasileiro Manuel Luís Osório, fu
turo marquês do Erva!, o brigadeiro Antônio de Sampaio e 0 
tenente-coronel Emílio Luís Mallet (6). 

Morreram em Tuiuti aproximadamente 10 000 homens en
tre aliados e paraguaios. Infelizmente não se entenderam 
Osório e o comandante-geral do exército aliado Bartolomeu 
Mitre, 9uanto à estratégia que deveria ser seguida a partir 
do térmmo da batalha de Tuiuti. 

Não desanimou Lopez; organizou suas linhas de defesa 
em zonas estrategicamente escolhidas; estabeleceu trincheiras 
e fortificou-se ~àbilmente atrás de pântanos e pequenas lagoas. 
Sofreram os ahados duros reveses ao tentarem tomar o forte 
de Curuzu e ~urupaiti, outras poderosas posições inimigas, 
à margem do no Paraguai. 

Comando de Caxias. - Para dirigir as fôrças brasileiras 
na guerra que se prolongava e se tornara um sorvedouro de 
vidas e ?e din?eiro, o govêrno imperial (então dirigido por 
um gabmete hberal) nomeou Luís Alves de Lima e Silva 
marquês de Caxias. ' 

A presença de Caxias no Paraguai foi muito oportuna. 
Nossas tropas apresentavam pouco ânimo, indisciplina e nume
ro_sos cas_os de cólera-morbo. Mitre retirava-se para Buenos 
Aires a fim de abafar os movimentos políticos que se processa
vam em seu país. 

LiL?-a e Silva dedicou os primeiros meses de sua chefia a 
reorgamzar o armamento, o sistema de suprimentos e a refor
mular o plano geral das operações. Tamàndaré fôra substi
tuído no comando da esquadra por Joaquim José Inácio. 
_ Depois de observar as linhas inimigas através de dois ba

loes cativos (aeróstatos), deu Caxias início a sua famosa "mar
cha de flanco", isolando do grosso das tropas de Solano Lopez, 

(6) Mallet e Sampa io foram escolhidos pelo Exército Brasileiro como palro· 
nos das armas de aTtilharia e infantaria. Osório é considerado p atrono da 
cavala na 
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Humaitá, principal fortaleza paraguaia, tida como inexpugná
vel (7). Ao mesmo tempo nossos couraçados forçavam a pas
sagem de Curupaiti. 

Lopez tentou desalojar as tropas brasileiras da vantajosa 
posição já adquirida em virtude da marcha de flanco rea
lizada por Caxias. Feriu-se então a segunda batalha de 
Tuiuti (3 de novembro de 1867) na qual, novamente, foram 
os paraguaios derrotados. 

A 19 de fevereiro de 1868 uma divisão de nossa esquadra, 
comandada por Delfim Carlos de Carvalho consegue passar 
sob o fogo da terrível fortaleza de Humaitá. Tentou inutil
mente Lopez apoderar-se de nossos navios, usando uma flo
tilha de grandes canoas camufladas em camalotes (8). Os 
canhões e os I 500 homens dos falsos camalotes de Lopez não 
conseguiram realizar seu intento. 

Completamente cercada, finalmente cedeu Humaitá a "Se
bastopol sul-americana" (9). 

Perdendo Humaitá, Lopez recuou ainda mais, fortifican
do-se em Villeta e Angostura e entrincheirando-se nas margens 
do Pissiquiri. Tentava, assim, obstar a marcha aliada contra 
Assunção, sua capital. O mês de dezembro de 1868 foi fatal 
para o Paraguai. As fôrças de Lopez foram sucessivamente der
rotadas em Itororó, Avaí e Lomas Valentinas. A "dezembrada", 
como ficou conhecida a série de operações militares empreen
didas pelo Marquês de Caxias, possibilitou a ocupação de As
sunção a 5 de janeiro de 1869. 

A Campanha das Cordilheiras e o comando do Conde 
d'Eu. - Embora pràticamente perdido não desistiu Lopez. Re
fugiou-se nas cordilheiras disposto a reorganizar suas tropas 
e continuar a luta. 

(7) A poderosa fortaleza ficava situada numa curva apertada do rio Pa· 
raguai que a í tem aproximadamente 600 metros de largura. Mais de 100 bate rias, 
colocadas nas margens, podiam convergir fogo sôbre o rio, no qual ainda 
ex istia , como defesa complementar, uma tríplice corrente de ferro atravessada 
obliquamente, apoiada em terra fi rme nas extremidades e em chatas no seu têrço 
méd io. 

. (8) Camalotes são pequenas ilhas fl utuantes formadas por troncos soltos, 
ra 1zes e fôlhas. Originam-se pela erosão dos grandes ri os. 

(9) Sebastopol , im portante cidade da Criméia, defend ida por um formidável 
sistema de fortificações. Resistiu hero icame nte, em 1855, durante 349 dias de 
cêrco. 
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Detalhe da Batalha do Avaí, quadro de Pedro Américo 

Travada a 11 de dezembro de 1868, a batalha reuniu, na mesma ação, Caxias e 
Osório. Possibilitou às tropas brasiLeiras uma marcha final contra Assunção. 
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Miguel de Frias e Vasconcelos. Serviu sob as 
ordens de Caxias, que o requisitou para chefe 
de seu Estado-Maior. 

Exausto e doente regressou Caxias ao Rio de Janeiro. 
Para substituí-lo nomeou D. Pedro seu genro Gastão de Or
leans, conde d'Eu, casado com a princesa Isabel, herdeira 
do trono. 

Sob o comando do Conde d'Eu nossas tropas tiveram 
ainda de enfrentar as fôrças de Lopez em Peribebuí (12 de 
agôsto de 1869) e Campo Grande (16 de agôsto de 1869). 

Perseguido sistemàticamente, tencionando provàve1mente 
refugiar-se na Bolívia, foi o chefe paraguaio alcançado em 
Cêrro-Corá, junto ao arroio Aquidabanigui, já mortalmente 
ferido. Morreu exclamando: "Muero con mi patria !". Estava 
finda a guerra. O Paraguai precisava de paz. 

Conseqüências da Guerra do Paraguai. - Lopez havia 
hàbilmente despertado simpatias nas outras nações sul
americanas, cuja opinião pública durante o conflito, f6ra, sem 
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dúvida, favorável ao Paraguai. À primeira vista, parecia aos 
observadores distantes da guerra que se tratava de uma luta 
desigual entre os três países que compunham a Tríplice Alian
ça contra a pequena república central. Além diSSo o esp~· 
rito republicano certamente olhava com reservas a predomi
nância de um "Império" na Tríplice Aliança. 

É necessário que se leve em conta, no entanto, os seguintes 
fatos: 

a) o Paraguai não era propriamente uma república. Lo
pez, "El Supremo", era um ditador; 

b) o Paraguai preparara-se amplamente para a guerra. 
Mobilizara perto de 100 000 homens; 

c) o Brasil não exigiu após a vitória vantagens territoriais. 

A guerra foi desastrosa para o Paraguai e custou ao Brasil 
milhares de vidas. Demonstrou evidentemente o heroísmo dos 
paraguaios mas arruinou-lhes a economia a tal _ponto, que a 
dívida de guerra estipulada no tratado de paz, assmado pelo go
vêrno constituído em Assunção, nunca pôde ser paga. Foi ofi
cialmente considerada extinta pelo Brasil em 1943, no govêrno 
de Vargas. 

O contacto de oficiais brasileiros com seus colegas platinos 
permitiu que as idéias republicanas influíssem poderosamente 
nos meios militares. Coincide com o término da guerra um ma
nifesto contra a monarquia. 

Não havendo escravidão na Argentina e no Uruguai, nossos 
aliados, a vergonha de sua existência no Brasil agitou o assun
to. Juntamente com a propaganda republicana fortaleceu-se no 
país a campanha abolicionista. 
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UNIDADE XVII 

A ABOLIÇÃO 

\ 

l - A gênese do espírito abolicionista 

Quem protestou pela primeira vez contra a escravidão ne
gra no Brasil foram os próprios negros com a formação dos 
quilombos (I). 

Uma grande oportunidade tiveram os escravos por ocasião 
das guerras holandesas. A invasão flamenga atingira em cheio 
a classe dominante dos senhores de engenho do Nordeste. Mi
lhares de escravos fugiram durante a invasão, outros ficaram 
com os invasores como homens livres. Além disso a luta contra 
os holandeses permitiu a formação de regimentos de negros e 
mulatos (como o famoso "Regimento dos Henriques") que pos
sibilitavam a carreira militar aos homens de côr, democrati
zando-se assim as milícias. Entretanto jamais houve solidarie
dade étnica entre os negros. As antigas rivalidades tribais, jun
tamente com o aviltamento pessoal gerado pela própria escra
vidão, permitiram aos brancos usarem até tropas negras na luta 
contra os quilombos. 

Em 1758, Manuel da Rocha, advogado na Bahia, agitou 
publicamente o problema da abolição, exigindo que se conce
desse a liberdade aos filhos de mães escravas, para que em 
solo brasileiro nascessem apenas homens livres. Era um idea
lista. 

Mais tarde, outros idealistas, os da Conjuração Mineira de 
1789, planejariam a abolição da escravatura negra (2) e no 
Correio Brasiliense" Hipólito da Costa considerará uma neces
sidade a libertação gradativa dos escravos brasileiros. 

(1) Releia na Unidade V Os quilombos, pág. 102. 
(2) Vide pág. 218. 
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Outros pronunciamentos também prepararam a fase ativa 
do abolicionismo no Brasil. Lucas Dantas, um dos chefes da 
Conjuração Baiana de 1789, protestara contra a posição secun
dária em que viviam as pessoas de côr, afirmando: "Queremos 
a república para respirar livremente, pois vivemos sujeitos e, 
por sermos pardos, não somos admitidos a acesso algum e, 
sen1 república, há igualdade para todos". 

m 1810, o padre Arruda da Câmara (3) em famosa carta
lega o a seu discípulo padre João Ribeiro dizia: "Acabem com 
o al raso da gente de côr, isto deve cessar" ... "com a monar
q a ou sem ela deve a gente de côr ter ingresso na prospe
r· ade do Brasil". 

Os revolucionários de 1817 eram partidários da aboli
ção gradativa dos escravos. Quando os grandes proprietários 
rurais escravocratas suspeitaram que pretendiam "dar liberdade 
aos escravos para despojarem os senhores", o govêrno revolucio
nário teve coragem suficiente para, numa proclamação, decla
rar: - "O govêrno lhes perdoa uma suspeita, que o honra. 
Nutrido em sentimentos generosos, não pode jamais acreditar 
que os homens, por mais ou menos tostados, degenerassem do 
original tipo de igualdade: Mas está igualmente convencido 
que a base de tôda sociedade regular é a inviolabilidade de 
qualquer espécie de propriedade. Impelido destas duas fôrças 
opostas, deseja uma emancipação, que não permita mais lavrar 
entre êles o cancro da escravidão: mas deseja-a lenta, regula.r 
e legal". 

2 - A Inglaterra e a abolição 

O abolicionismo na Inglaterra fôra iniciado por reforma
dores sinceros, imbuídos de sentimentos de solidariedade hu· 
mana, logo apelidados de "santos". Uns por motivos religiosos, 
outros por pura filantropia, haviam todos pressionado o Par-

(3) O padre Manuel Arruda Câmara nasceu em 1752. Não podendo conti· 
nuar seus estudos na Universidade de Coimbra em virtude de suas idéias avan
çadas, transferiu-se para Montpellier onde se diplomou em medicina. Exerceu em 
Pernambuco grande influência como divulgador das doutrinas da Revolução Fran. 
cesa. Provàvelmente foi um dos organizadores do Areópago de Itambé. sociedad. 
aecreta com a finalidade de batalhar pela inclependência do Brasil. 

328 

lamento com pet1çoes e manifestações de protesto contra o 
tráfico nefando. A extinção do tráfico trouxe, porém, um im
previsto alarmante: escassez de braços nas plantações de açú
car das colônias inglêsas. 

Não somente se sentiam prejudicados os senhores de plan
tações açucareiras nas Antilhas; o impacto atingia também 
os exportadores de mercadorias, comerciantes, agentes e em
prêsas de navegação. A Inglaterra promovendo a extinção do 
tráfico em seus próprios domínios agira contra seus próprios 
in terêsses. 

A concorrência entre as duas colônias produtoras de açú
car, Jamaica (pertencente à Inglaterra) e o Brasil (colônia de 
Portugal) era renhida. A produção brasileira, contudo, tinha 
a seu favor o fato de serem aqui as terras muito mais baratas. 
Ex tingindo-se a exploração do braço escravo na Jamaica, seria 
fatal o aumento da produção brasileira e o oferecimento do 
açúcar, nos mercados internacionais, a um prêço com o qual os 
produtores e comerciantes inglêses jamais poderiam concorrer. 

Em face dessa situação os grandes grupos financeiros in
glêses passaram a trabalhar ativamente pela abolição da es
cravidão nas regiões que lhes faziam concorrência. Assim, 
a causa dos "santos" transformou-se em questão política e eco
nômica de grande importância para os financistas inglêses, 
interessados em salvar a ameaçada economia de suas colônias. 

3 - Pressões inglêsas 

Diversas pressões foram exercidas pela Inglaterra, visando 
à abolição do tráfico. D. João VI conseguira, entretanto, com 
habilidade, astúcias e procrastinação anular-lhes os efeitos. Em 
1817, hàbilmente, o govêrno britânico fêz com que D. João VI 
se comprometesse, através de um acôrdo, a restringir parcial
mente o tráfico. Seria limitado às regiões ao sul da linha equa
torial o aprisionamento de escravos, permitindo-se, ao mesmo 
tempo, que navios de guerra inglêses abordassem em alto 
mar navios portuguêses, suspeitos de conduzirem escravos oriun. 
dos de regiões da África setentrional. Sendo êstes encontrados, 
poderiam os navios ser apresados e seus responsáveis conduzi-
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dos à presença de tribunais luso-britânicos, especialmente or
ganizados para o julgamento dêsses casos. Havia uma recipro
cidade teórica nas disposições do acôrdo de 18 I 7; navios de 
guerra portuguêses também poderiam fazer a mesma coisa 
com possíveis negreiros inglêses. Na prática, porém, somente 
os navios portuguêses é que recebiam a visita policia
dora. Como resultado das disposições do acôrdo de 1817, ge
rou-se o desumano costume de lançarem os capitães negreiros 
tôda sua carga humana ao mar, quando viam aproximar-se 
uma belonave de Sua Majestade Britânica (4). 

Era sempre difícil provar-se êsse crime ou a origem dos 
escravos encontrados a bordo dos navios negreiros. Persistiu, 
assim, o tráfico, apesar das pressões inglêsas. Em 1823, quando 
se processavam as demarches diplomáticas visando ao reconhe
cimento de nossa Independência por parte da Inglaterra, o 
ministro inglês Canning aproveitou a ocasião para condicio
ná-la à abolição do tráfico. D. Pedro e José Bonifácio pessoal
mente estavam "convencidos da inconveniência do tráfico", 
porém julgavam que a abolição deveria ser feita quando fôsse 
aumentada a população branca do país e a agricultura não 
mais corresse perigo de um colapso econômico com a supres
são do braço escravo. Continuou, pois, o tráfico e durante o 
ano da Independência entraram oficialmente no Brasil 20 483 
escravos. Em 1823, no auge da pressão inglêsa, 29 211. 

A Inglaterra reconheceu a Independência do Brasil sem 
que se fizesse a abolição do tráfico. Apesar da concorrência 
com produtos agrícolas obtidos com o braço escravo, para os 
inglêses o Brasil representava, sobretudo, um grande mercado 
consumidor; os comerciantes inglêses não desejavam perder 
a vantajosa posição que já haviam adquirido na antiga co
lônia portuguêsa. Além disso agradava à coroa britânica a 
forma de govêrno adotada em nosso país - a monarquia - gran
de exceção entre as colônias que se haviam libertado na 
América. 

Continuaram entretanto os incidentes no mar, conseguin
do finalmente a diplomacia inglêsa impor ao Brasil o acôrdo 
de 1826, segundo o qual, "três anos após a troca das ratifi
cações, não seria mais lícito aos súditos do Brasil fazer o trd-

( 4) Os escravos eram jogados ao mar com pesadas pedras amarradas ao pes
coço, para logo submergirem e não serem avistados a tempo pelos navios inglêses. 
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fico de escravos da Costa d'Africa, sob qualquer pretexto ou 
maneira, sendo a continuação dêsse comércio depois da dita 
época, considerada e tratada como pirataria". 

O acôrdo de 1826 não foi respeitado pelos comerciantes 
de escravos que continuaram a importá-los clandestinamente 
em grandes quantidades, dando novos motivos para ameaças 
inglêsas. Em 1831, o govêrno regencial promulgava, porém, 
uma lei declarando livres todos os escravos que, a partir da
quela data, entrassem no Brasil. Esta primeira lei abolicio
nista, referendada pelo Padre Feijó, atendia plenamente ao que 
se estipulara no acôrdo de 1826. Os interêsses dos senhores de 
engenho e fazendeiros, no entanto, prevaleceram. A lei foi 
violada tão repetidamente que, pràticamente, pode-se dizer 
que não foi cumprida: continuou-se a importar escravos. 

Os repetidos incidentes no mar, originados pela repressão 
inglêsa - muitas vêzes feita com arrogância e violência - pare
ceram a muitos brasileiros arranhões na soberania nacional. 
Isso contribui para que, embora ninguém abertamente de
fenda a continuação do tráfico, a grande maioria nacional o 
apóie. Não é de se estranhar que o Parlamento rejeite um 
projeto reforçando a lei de 1831, que ninguém cumpria e todos 
violavam. 

Com a prevenção dos senhores de engenho e fazendeiros 
brasileiros contra os inglêses, cresceu paralelamente o tráfico. 
Calcula-se em 50 000 a média anual de escravos introduzidos 
no Brasil a partir de 1840. 

Agravaram-se, conseqüentemente, as relações do Brasil com 
a Inglaterra. 

4 - O "Bill Aberdeen" 

A 8 de agôsto de 1845 foi aprovada no Parlamento inglês 
uma lei que tomou o nome de seu autor. Visava o Bill Aber
deen especialmente ao Brasil e declarava ser legal o aprisio
namento de qualquer navio negreiro, determinando também 
que os infratores seriam julgados por tribunais inglêses. 

A nova determinação inglêsa era realmente uma violação 
às normas internacionais então vigentes, mas possibilitava uma 
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Eusébio de Queirós, ministro da Justiça a quem 
se deve a promulgação da Lei de 14 de ou tubro 

de 1850, que proibia o tráfico de escravos. 

perseguição :radical à importação de escravos africanos. A In
glaterra decidira proibir definitivamente o tráfi-co, não mais 
se incomodando com aspectos diplomátic05 da questão; em 
qualquer lugar, sob qualquer bandeira, os navios negreiros 
seriam apresados, havendo ordem para perseguição em terra 
dos traficantes que conseguissem refúgio nas praias e portos. 

Após a promulgação do Bill Aberdeen tornaram-se muito 
tensas as relações entre o Brasil e a Inglaterra. A atitude do 
govêrno inglês era firme e inabalável, no sentido da total 
abolição do tráfico. Navios inglêses varejavaín o Atlântico 
apresando até navios que, em águas territoriais 'brasileiras, em 
serviço de cabotagem, conduziam escravos de uma província 
para outra. É necessário que se registre, contudo, que os es
cravos encontrados nos navios interceptados não eram recon
duzidos à África. Eram levados pelos inglêses para suas colô-
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nias, nas quais, com a abolição, havia grande falta de traba
l~adores. N~s colônias in~lêsas seriam te.<'>ricamente livres, po
rem, _na realidade, submetidos a um regime de semi-servidão, 
em VIrtude do pequeno salário a que teriam direitb. 

Os efeitos do "Bill Aberdun" no tráfico negreiro foram 
radicai~. Para não comprometer mais a soberania do Brasil, 
e refletmdo um movimento de opinião pública que se formara 
contra a continuação do fornecimento de escravos africanos, 
Eusébio de Queirós, ministro da Justiça, empreendeu uma cam
panha parlamentar que o consagrou .como um dos grandes po
líticos do Império. A 14 de outubro de 1850 era promulgada 
a lei que proibia o tráfico de escravos. Ficaria conhecida com 
o nome de Lei Eusébio de Queirós e seria completada por 
uma outra, datada de 5 de junho de 1854, contendo também 
severas medidas policiais e judiciais contra o infame comércio. 

Alguns desembarques clandestinos ainda foram tentados. 
Pràticamente, porém, extinguira-se o tráfico. 

5 - Conseqüências da abolição do tráfico 

O tráfico era um dos maiores negócios de sua época e vul
tosos capitais nêle haviam sido investidos. Com sua extinção, 
os investimentos foram feitos noutros setores, desenvolvendo-se 
o país, que conhece então um período de grande movimento 
comercial. 

Desaparecendo com o tráfico o principal fator de discór
dia e conflitos com a Inglaterra, restauraram-se as boas rela
ções comerciais e políticas com o govêrno de Sua Majestade. 
Novamente interêsses inglêses canalizavam negócios no Brasil. 

, A supress~o do tráfico naturalmente encareceu o preço dos 
escravos Já existentes no país. A cultura do café, altamente 
lucrativa e em fase de expansão nas províncias do Rio e S. 
Paulo, permitiu contudo que grandes investimentos fôssem 
feitos na aquisição de novos escravos vindos do Norte e do 
Nordeste. Não é pois de se admirar a primazia que o Norte 
e o Nordeste teriam na abolição e o fato de ter sido o Sul o 
último esteio da instituição servil. 
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José Maria da Silva Paranhos, visconde 
do Rio Branco, autor da Lei do Ve~tre 

LIVre. 

Joaquim Nabuco, ?'onarquista ~i~eral, 
fêz da abolição o eixo de sua atiVIdade 
parlamentar. 

6 _ A Lei do V entre Livre 

En uanto perdurou a Guerra do Parag~ai .não progrediu 
a camp~nha abolicionista. Logo após o termmo da gu~~a, 

orém, um nôvo alento era dado à cau:a; de _:omu.m ac r o 
p p d li Pl"menta Bueno marques de Sao VIcente, re-com e ro , • ~ 

di e cinco projetos sôbre a libertaçao ~os escravos. . 
g A reação no Parlamento cont~~ Pimenta _Bueno foi de 

tal ordem que, não possuindo espmto com?ativo, P.o~co ?u 
nada pôde êle fazer. Seis meses apenas durana seu mm1sténo, 
lo 0 substituído pelo gabinete Rw Branco: , . 

g 0 visconde do Rio Branco (5), na p:esidenCI~ do Conselho 
de Ministros, conseguiu, porém, aprovaçao da Le1 de 28 de se-

( 5) José Maria da Silva Paranh?s,. viscon~~i~t~r!iod:r:-;7c~, :a~c:: ~~~e B~~ii~ 
em 1819, falecendo em 1880. ConstituiU o ':~ sõmente a "Lei' do Ventre Livre"' 
longa duração no Brasil e ao qu;l dev~~os, c~il a execução do primeiro recensea
mas também a regula~entação o r~giS_ro do e~ército e muitas outras reformas e 
mento geral do Impéno, a reorgamzaçao 
melhoramentos. 
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tembro de 1871 que declarava livres os filhos de escrava, nas
cidos a partir daquela data, e libertava os escravos pertencentes 
à Coroa. Esta lei, que ficou conhecida com o nome de "Lei 
do Pentre Livre", foi sancionada pela Princesa Isabel, pois D. 
Pedro li encontrava-se na Europa. 

Não resolvia a "Let do Ventre Livre" o problema. Era 
uma abolição a longo prazo que, mesmo sendo cumprida 
rigorosamente, adiaria por vários decênios a extinção da es
cravidão. 

Sentiram os verdadeiros abolicionistas a continuação do 
problema servil. A partir de 1879 reabre-se a questão com 
vozes poderosas: Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André 
Rebouças. Funda-se uma Sociedade Brasileira contra a Escra
vidão, realizam-se conferências e festas, com a participação 
de intelectuais e artistas. Lançam-se manifestos. A campanha 
atinge diversos setores da população e adquire intenso con
teúdo emocional. 

· 7 - A Lei dos Sexagenários 

Sob o ministério Cotegipe é decretada a alforria dos es
cravos que atingissem a idade de 65 anos. Ficaria o ato conhe
cido com o nome de Lei Saraiva-Cotegipe, pois seu projeto 
fôra de José Antônio Saraiva, antecessor do barão de Cotegipe 
na chefia ministerial. Foi absolutamente inútil e talvez até 
uma medida protelatória, visando a retardar a abolição. Pro
mulgada a 28 de setembro de 1885, apoiada até por escra
vocratas, apresentava-se à primeira vista como uma generosa 
concessão. Deve-se considerar, entretanto, que um escravo de
pois dos 60 anos era geralmente incapaz de exercer qualquer 
atividade lucrativa para sua própria manutenção. Sem abri
go e alimentação, dados pelo seu senhor, ao sexagenário escra
vo, cansado, doente e sofrido a liberdade significava também 
total indigência e desamparo. 

Não deve ser confundido com seu filho, do mesmo nome, barão do Rio 
Branco, que nasceu no Rio de Janeiro em 1845, tendo falecido em 1912. O Barão 
do Rio Branco bacharelou·se pela Faculdade de Direito do Recife, e na sua 
brilhante carreira diplomática defendeu os direitos do Brasil em diversas questõea 
territoriais. Foi ministro das Relações Exteriores nos governos Rodriguet Alva, 
Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. 
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A disciplina das senzalas entretanto já estava quebrada. No 

Nordeste, os negros fogem para o Ceará que, desde 1883, já li· 

bertara todos os seus escravos. O Amazonas, em 1884, tomara 

idêntica a ti tu de. O trabalho servil nessas regiões vinha, aliás, 

diminuindo sensivelmente com a venda de seus escravos para 

as florescentes lavouras de café do Sul do país. Moral e eco

nômicamente desmoronava-se a instituição que sustentara a 

nossa economia durante três séculos. 

Joaquim Nabuco (6), grande líder abolicionista, em 1885 

empreendeu grande atividade no sentido de libertar-se o Brasil 

da vergonha de ser a única nação americana onde persistia a 

escravidão. 

Os jornais abolicionistas reforçam a campanha. Aparecem 

novas fôlhas, como O País e o diário Cidade do Rio, de José do 

Patrocínio. 

Os senhores de escravos e proprietários agrícolas, anteven

do a perda total da mão-de-obra escrava, financiam um jornal 

para ridicularizar o abolicionismo. Surge assim o Novidades. 

Não conseguiu muita coisa o jornal escravista, apesar da inteli

gência e do talento de Alcindo Guanabara, seu principal reda

tor. O abolicionismo já influía poderosamente na opinião pú

blica; tornara-se até elegante e de bom-tom alforriar-se escravos 

nas comemorações festivas, nos aniversários, etc. Quando Carlos 

Gomes regressou ao Brasil, depois de seus sucessos musicais na 

Itália, uma das homenagens que lhe prestam é pedir-lhe que 

entregue a um escravo a carta de alforria, comprada pelos seus 

admiradores. 

O recrudescimento da campanha abolicionista anima os 

escravos a fugir e a novamente formar quilombos. Torna-se 

famoso o do Leblon, reunindo negros do Rio, de São Paulo 

e de outras províncias vizinhas. Desesperados, os escravistas 

apelaram para o Exército. 

Não encontrou eco o apêlo dos escravocratas ao Exército 

para a organização de caçadas aos escravos foragidos. Na guerra 

(6} Joaquim Nabuco, filho do conselheiro e senador do Império, José Tomás 

de Araújo, nasceu na cidade do Recife a 19 de agôsto de 1849 e morreu a 17 de 

janeiro de 1910 em Washington como nosso embaixador. Monarquista liberal, f~z 

da abolição o eixo de sua atividade parlamentar. Eleito em 1879, não o conseguiu 

em 1881. Voltou à Câmara em 1885. 

Como deputado liderou a defesa do projeto que extinguia a escravidllo. Sua 

produção literária é vasta, devendo-se destacar o ll.bolicionismo, Minha Formaçtfo e 

Um estadista do Império - NtJbuco de ll.raú;o. 
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do Paraguai, uma grande massa de soldados negros convivera 

lutara e sofrera juntamente com os brancos, gerando-se natural~ 

mente uma con~raternização que se projetaria, posteriormente, 

sob a forma de smcero sentimento abolicionista. Honrosamente 

nossos soldados não se prestaram à condição de capitães do mato 

para atender interêsses escravistas. 

8 - A Lei Áurea 

Em 1887, _novamente Pedro II embarcava para Europa, on

de se dem_orana um ano tratando da saúde seriamente abalada. 

P_ela tercerra vez sua filha, a Princesa D. Isabel, assumia a regên

cra do Império. 

O ~abinete en~ão dominante era conservador e dirigido 

pelo barao de Cotegrpe, homem inteligente, porém radicalmen

te contrário à abolição total da escravatura. 

_Aleg~ndo que a agricultura brasileira entraria em crise e 

cammhana para u~ grande _col~pso se fôsse privada repentina

mente do _b_:aço servr~: ~otegrpe Já tentara anteriormente prote

lar a abohçao com a ler dos sexagenários". Defendia a idéia de 

que se dev~ria libertar os escravos gradativamente a fim de se 

atenuar o rmpacto da repentina carência de mão-de-obra. Ga

nhava tempo para os escravagistas. Pressionava D. Isabel com 

seu espírito maneiroso e flexível. 

D. Isabel já abraçara, porém, a causa da abolição. A 7 de 

março de 1888, Cotegipe demitiu-se em virtude de exigir a Prin

c_esa Isabe.~ a dem!ssã,? do chefe ~e polícia_ Coelho Bastos, ape

lidado o Rapa-coco (7). Convrdou entao a Princesa Isabel 

a J?ão Alfredo Correia de Oliveira para organizar nôvo minis
téno. 

A 10 de março de 1888 instalava-se o último gabinete con

servador, o penúltimo do Império. Seria o "ministério da abo

l~ção". D?is meses depois, João Alfredo apresenta à considera

çao_ ~a. Camara dos Deputados um projeto que visa a abolir 

defmrtrvamente a escravatura no Brasil. 

(7) A polfcia de Coelho Bastos era violenta e arbitrária. Seu apelido deriva 

do fat? ~e costumar rapar a cabeça dos escravos fugidos que mandava apreender 

e restitUir aos seus donos. 
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Joaquim Nabuco conclama o Parlamento à apolat a ini
ciativa do govêrno. Aparecem ainda vozes reacionárias que 
vêem na abolição uma ameaça à ordem pública e à paz social. 
O projeto é contudo aprovado por grande maioria na Câmara 
e no Senado. No dia 13 de maio de 1888 a Princesa Isabel refe. 
rendava, com uma caneta de our~ e pedras preciosas que os 
abolicionistas lhe ofereceram, a lei que I ibertaria os escravos. 

A nova lei, que tomou o número 3 355, foi assinada à tarde 
no Paço da cidade. Era curta e incisiva, possuindo apenas dois 
artigos: 

"Art. 1.0 

Art. 2.0 

É declarada extinta a escravidão no Brasil. 
Revogam-se as disposições em contrário". 

9 - Conseqüências da abolição 

É famosa uma resposta dada por Cotegipe à Princesa 
Isabel logo após a abolição. Perguntou-lhe a filha de D. 
Pedro 11: 

"Então, ganhei ou não ganhei a partida?" 
- Ganhou, retorquiu o estadista baiano, mas perdeu a 

coroa. 
Evidentemente não se pode deixar de reconhecer que os 

grandes proprietários de escravos, sobretudo os menos esclareci
dos, retiraram o apoio que vinham dando à monarquia, fortale
cendo-se assim os republicanos. Porém não houve a grande 
crise de que tanto falavam e temiam os escravocratas. Abolida 
a escravidão, pràticamente não houve mudança na organi
zação da produção e na distribuição da renda. Eliminou-se, 
realmente, uma das instituições básicas do sistema político até 
então dominante, porém já era notória sua improdutividade, 
que constituía uma das causas do entorpecimento econômico 
do país. Degradando o trabalho manual, a escravatura afu· 
gentava o braço livre de que tanto precisávamos; eis aí a prin
cipal causa da reduzida imigração estrangeira que tivemos até 
a abolição. A partir de 1865 somente os proprietários de es
cravos ainda eram a favor da escravidão; as demais fôrças po· 
líticas e sociais colocaram-se frontalmente contra a antiga e 
desumana instituição. 
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Para que você tenha uma idéia da decadência do regime 
servil a partir de 1850 basta examinar detidamente o quadro 
seguinte: 

... -- . -

Anos População População Total % livre e8crava 
----- --

1850 5 520 000 2 500 000 8 020 000 31 
1872 8 429 672 1 510 806 9930 478 I !i 
1887 13 278 816 723 419 14 002 235 5 

Nos últimos anos da campanha abolicionista o regime es
cravocrata não estava apenas moralmente condenado. Econô
micàmente já se duvidava de sua eficácia. Se muitos senhores 
de engenho do N ardeste e proprietários de fazendas de café no 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, considerando o 
escravo como uma "riqueza", julgavam a abolição da escra
vidão um desastre econômico para a classe dominante, outros, 
pelo contrário, admitiam que a extinção da escravatura acar
retaria a vantagem de não mais haver necessidade de grande 
imobilização de capital na compra de escravos. Um salário 
correspondente às despesas de manutenção de um escravo po
deria colocá-lo e mantê-lo no trabalho sem necessidade de 
grande investimento inicial. 

Na região das Minas um fator econômico já contribuíra 
poderosamente para a alforria dos escravos: muitos veios au
ríferos eram de produção efêmera e, de repente, o proprietário 
via-se na necessidade de manter seus escravos sem uma pro
dução compensadora. Sendo os alimentos excessivamente caros 
nas zonas de mineração, era mais barato libertar a escravaria 
do que sustentá-la. 

Tentando a mineração por sua conta, contrabandeando, 
exercendo um pequeno comércio, assalariando-se como tropeiro 
ou vaqueiro, muitos ex-escravos conseguiram juntar algum di
nheiro. Outros, com menos iniciativa ou pior sorte, margina
lizavam-se. 

Para que você tenha um idéia quantitativa dêsse processo 
econômico-social de libertação dos negros e mulatos na região 
das Minas, é conveniente examinar detalhadamente o seguin
te quadro estatístico: 
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1786 1805 1808 1821 

mulatos alforriados 80 309 92049 129 656 152 924 

prêtos alforriados 42739 49 139 47 937 53 719 

Total 123 048 140 188 177 593 206 643 
-

Total da população 362 847 407 004 433 049 514 537 

Percentagem de alforria 35% 34,4% 41% 40,3% 

Percentagem de mulatos 
entre os alforriados 65% 65% 73% 73,3% 

Você natou certamente no qvadro acima que a alforria 
(libertação, concessão de liberdade ao escravo) é mais fre
qüente em relação ao mulato ou mestiço do que ao negro. 
Explica-se essa diferença pelos casamentos e uniões entre pro
prietários brancos e mulatas. 

lO - Os ex-escravos 

No Nordeste os escravos depois de libertados encontra
vam grandes dificuldades para sobreviver, pois nas cidades já 
havia excesso de proletários, subempregados e desempregados. 
Não pôde também o escravo nordestino, na sua sêde de liber
dade, aventurar-se pelo interior à procura de terra onde pu
desse tentar uma agricultura de subsistência. · Não somente 
já estava o sertão quase totalmente ocupado, como a semi-ari
dez da região impediria o sucesso de qualquer iniciativa de um 
pobre ex-escravo. Seu deslocamento foi, portanto, apenas de 
engenho para engenho, muitos permanecendo onde haviam 
nascido, ligados ainda aos seus "senhores" e "sinhás" através 
de um sistema de servidão ou escravidão mal disfarçada. 

No Sul, a expansão do café, sempre exigindo mais terras 
em virtude da diminuição da fertilidade dos plantios iniciais, 
possibilitou aos ex-escravos maiores salários e, com a relativa 
abundância de terras, seu estabelecimento com agricultura de 
subsistência. 
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De maneira geral o ex-escravo - mutilado e violemado por 
três séculos de escravidão - não possuía hábitos de vida fami
liar e, pràticamente, a idéia de acumulação de riqueza era-lhe 
totalmente estranha. 

O ócio, que sempre lhe parecera o grande privilégio de 
seus senhores, o atraiu de maneira irresistível. Podendo sa
tisfazer sua subsistência com dois ou três dias de trabalho se
manais, que lhe dariam o suficiente "para viver", não trocaria 
uma pequena acumulação de bens pelo direito de não traba
lhar. Seu baixo nível de renda, seu entorpecimento, dificulta
ram-lhe a assimilação. Nessas condições não poderia a antiga 
população escrava deixar de representar um papel puramente 
passivo nas transformações econômicas surgidas nos começos 
do Brasil republicano. 
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UNIDADE XVIll 

A CULTURA BRASILEIRA NO SÉCULO XIX 

1 - A literatura 

A nova sociedade. - A vinda da fam:ília real para o Bra
sil modificou profundamente os estilos de nossa sociedade colo
nial. Mas a renovação que os filhos de fazendeiros ricos, senho
res de engenho e mineradores bem sucedidos promoveriam ao 
longo da história imperial seria também, em grande parte, 
fruto da educação que receberam nas universidades e colégios 
europeus. A intimidade e a cordialidade das relações entre 
os componentes da sociedade rural foi substituída, pouco a pou
co, pela cerimônia da sociedade urbanizada e burguesa que iria 
a teatros e fielmente seguiria os moldes europeus de confôrto 
e progresso. 

O traço dominante da cultura brasileira do século XIX 
foi, portanto, sua europeização. Os homens vestirão à inglêsa, as 
mulheres seguirão os figurinos franceses e se tornarão menos re
clusas. 

As preocupações com problemas políticos provocarão ini
cialmente o aparecimento de um interessante aspecto de nossas 
idéias e tendências: a literatura efêmera do jornalismo político. 
Nela se destacam Hipólito da Costa, Gonçalves Lêdo, Evaristo 
da Veiga e Líbero Badaró. 

Embora nos meados do século XIX surjam figuras muito 
expressivas na imprensa, como o Pe. Lopes Gama (1791-
1852), Sales Tôrres Homem (1782-1876), Odorico Mendes 
(1799-1864) e João Francisco Lisboa (1812-1863), o jornalismo, 
como manifestação do pensamento político e social da época, 
foi superado pela eloqüência parlamentar, forma mais aristo
crática e que corresponderia melhor à estabilidade econômica 
do Segundo Império. 
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O Romantismo. - Sempre estiveram presentes na literatura 
brasileira certas características do Romantismo, tais como o 
sentimentalismo; o subjetivismo e a religiosidade. Convencio
nou-se, entretanto, adotar como início de nossa literatura 
romântica a publicação dos Suspiros Poéticos de Domingos 
José Gonçalves Magalhães. 

A literatura romântica adquiriu temática tipicamente na· 
cional com o indianismo. Mesmo antes do Romantismo o índio 
fôra uma preocupação dos escritores José Basílio da Gama, au
tor do poema O Uruguai, aparecido em 1769, e Santa Rita Du
rão, a quem devemos O Caramuru, conhecido poema onde se 
destacam os versos relativos à índia Moema, que morre na
dando atrás do navio onde embarcara de volta a Portugal o 
seu amado Diogo. Os nossos indianistas, porém, fizeram do 
índio não apenas um assunto - deram-lhe aspectos heróicos, 
valorizaram-lhe as qualidades. 

Na corrente indianista destaca-se, na poesia, Gonçalves 
Dias (Maranhão, 1823-1864), cujo poema, Os Timbiras, descreve 
uma vida selvagem irreal, porém com tal perfeição formal e 
poética que na literatura brasileira não tem paralelo. 

O maior nome do romance indianista é José de Alencar 
(Ceará, 1829-1877). Seu romance O Guarani não é apenas 
românticamente indianista. Representa também a populariza
ção da literatura brasileira ao mesmo tempo que exprime fe
cunda reação às formas gramaticais lusitanas. É sobretudo um 
renovador a · quem devemos o primeiro grande impulso na 
formação de um dialeto brasileiro. Cronista, teatrólogo, ora
dor e político identificado com o nacionalismo da sua época, 
pode José de Alencar ser considerado o iniciador do romance 
nacional. Entre suas obras destacam-se Iracema, As Minas de 
Prata, Ubirajara, Luciola, O Tronco do Ipê, Senhora, O Ser
tanejo, A Pata da Gazela, A Guerra dos Mascates e O Gaúcho. 

Ao se iniciar, em 1840, o Segundo Reinado, a literatura 
romântica no Brasil entra em franco desenvolvimento com 
Joaquim Manuel de Macedo (A Moreninha, O Môço Loiro, 
Rosa, Os Dois Amôres, O Cego). A partir de 1850 plenifica-se, 
dando-nos, na poesia, Alvares de Azevedo (Lira dos Vinte 
Anos, O Conde Lopo),· Casimiro de Abreu (Primaveras) e 
Castro Alves. ~ste, nascido na Bahia (1847-1871 ), merece um 
registro especial. 

Castro Alves, como assinala Soares Amora, "por um lado 
marca o ponto de chegada da poesia romântica, por outro já 
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anuncia, nalguns processos poéticos, em certas imagens, nas 
idéias políticas e sociais o Realismo". Não obstante, deve ser 
considerado ~ o maior poeta romântico brasileiro; sua poesia 
social contra a escravidão galvanizou a sensibilidade da época. 

O romance brasileiro desde seu aparecimento se impôs 
como o gênero literário mais apreciado. Além dos romances 
indianistas surgem também os rurais, que revelam nosso homem 
do interior. Exemplos típicos dessa nova temática são O Ser
tanejo de José de Alencar, O Garimpeiro e A Escrava Isaura 
de Bernardo Guimarães e Inocência de Taunay. Assuntos da 
cidade, costumes da pequena burguesia citadina também 
foram descritos pelos nossos romancistas românticos. Consi
derando, no entanto, que o romance era sobretudo uma deli
cada diversão, jamais penetraram profundamente na grande 
área dos conflitos morais e sociais. Somente com o Realismo a 
literatura brasileira enfrentaria seriamente êsses aspectos, es
boçados nas obras de Alencar e Bernardo Guimarães. 

Há porém, em plena fase romântica, uma antecipação do. 
Realismo: Memórias de um Sargento de Mílicias, de Manuel 
Antônio de Almeida (1831-1861 ), que descreve com humor a 
vida de um rebelde e malcriado sargento, comoventemente hu
mano e simpático. 

O Teatro. - A vinda da família real atraíra para a nova 
côrte companhias de teatro européias, criando-se assim o neces
sário ambiente para um teatro brasileiro. Em 1813 fôra cons
truída nossa primeira grande casa de espetáculos, o Real Teatro 
de São João, ainda hoje existente com o nome de Teatro João 
Caetano. Em 1838 foram encenad~s as primeiras peças na
cionais e a partir desta data multiplicam-se as casas de espe
táculos no Rio e também nas províncias. 

O maior ator dessa primeira fase do teatro brasileiro é 
João Caetano dos Santos (1808-1863) e o maior autor Martins 
Pena (1815-1848), que deixou comédias de costumes e dramas 
sentimentais e históricos (O juiz de Paz na Roça, O Judas em 
Sábado de Aleluia, O Irmão das Almas, O Noviço). 

Em 1855 renovou-se o teatro nacional com os chamados 
dramas de casaca onde se tentava fazer análise psicológica. São 
dessa fase O Demônio Familiar (1857) de José de Alencar e 
várias peças de Joaquim José de França Júnior (1838-18'90), 
entre as quais podem ser destacadas Meia Hora de Cinismo 
e A Rep·ública Modilo~ 
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A literatura realista. - O clima de insatisfação de nose-a 
aristocracia intelectual geraria uma nova corrente literária: 
o Realismo. Sintoma dessa insatisfação são as gerações aca· 
dêmicas das Faculdades de Direito do Recife e de São Paulo. 
Na primeira surgiria a figura excepcional do sergipano Tobias 
Barreto, em tôrno de quem se forma a célebre "Escola do Re
cife" cujas figuras mais representativas são Sílvio Romero, Artur 
Orlando, José Higino, Clóvis Beviláqua, Capistrano de Abreu 
e Martins Júnior. 

Embora Tobias Barreto não seja um filósofo original, foi 
um grande agitador de idéias, um destruidor de rotinas. A 
"Escola do Recife" foi corajosamente revolucionária para sua 
época. Aprofundando-se no conhecimento da realidade bra
sileira, defendeu teses avançadas como a extinção dos latifún
dios e os direitos da mulher. Estudou nossa morfologia so
cial, nossa literatura, nossas ilistituições políticas à luz do espí
rito crítico e científico que o Realismo antepunha aos pre
conceitos românticos. 

A prosa realista. - Destacam-se quatro grandes prosadores 
no Realismo: 

Aluísio de Azevedo (Maranhão, 1857-1913) autor de O 
Mulato, Casa de Pensão, O Cortiço e O Livro de uma Sogra. 
No primeiro estuda e acusa o preconceito de côr. No segundo 
o ambiente das habitações coletivas e a marca que deixa nas 
criaturas. O Cortiço é o seu grande livro e nêle está perfei
tamente retratada a desigual e injusta sociedade de seu tempo. 
O Livro de uma Sogra mostra suas qualidades de ficcionis
ta. (*) 

Inglês de Sousa (Pará, 1853-1918), autor de O Missionário, 
romance intencionalmente naturalista que inicia a literatura sô
bre o "inferno verde" da Amazônia. 

Raul Pompéia (Angra dos Reis, 1863-1895), escritor de 
grande sensibilidade, cuja principal obra, O Ateneu, levanta ao 
mesmo tempo reminiscências e problemas da educação nos in
ternatos. 

( ") Um autor muito lido era Júlio Ribeiro (Minas Gerais, 1845-1890), autor 
de A Carne, livro dedicado a Émile Zola, considerado por alguns especialistas 
apenns um "romance de escândalo" de péssima tessitura dramática. 

Werneck Sodré, em sua História da Literatura Brasileira, aponta-o como 
"exemplo frisante de falsidade em literatura" e "marginal nas letras que nlio resiste 
à menor análise, seja de forma, seja de conteúdo:· 
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Aluísio de Azevedo é dos vultos Raimundo Correia, o autor dos fa-
mais representativos de nossa_ pro~. mosos sonetos As Pombas e Mal 

realista. Secreto. 

Machado de Assis (Rio, 1839-1908) pode ser considerado 
no Brasil o que Voliaire representou na França: um espírito 
universal capaz de cultivar com perfeição diversos gêneros lite
rários. Filho de um modesto pintor de paredes e de uma por
tuguêsa dos Açôres teve uma infância de pobreza e abandono. 
Ingressara no funcionalismo público e já havia publicado Res
surreição (1872), A Mão e a Luva (1874), Iaiá Garcia (1878), 
e Histórias da Meia Noite (1873), quando se integra no movi
mento realista. Na sua segunda fase literária é que surgem os 
livros que o consagram definitivamente: Memórias Póstumas 
de Brás Cubas (1881 ), Quincas Borba (1891 ), Dom Casmurro 
(1899), Esaú e Jacó (1904), Memorial de Aires (1908), His
tórias sem Data (1884), Páginas Escolhidas (1899), Relíquias 
da Casa Velha (1906) e Poesias Completas (1901). 

Quando em 1897 é fundada a Academia Brasileira de Le
tras é aclamado seu presidente perpétuo. Não é apenas a fi
gura mais expressiva da literatura do Império e da Primeira 
República. É o ponto mais alto de nossas letras. 

A poesia parnasiana. - Uma reação à poesia romântica 
surgiu por volta de 1870 com o Parnasianismo, para o qual 
mais importante do que parecer emocionado é governar a emo
ção. Considerando os parnasianos aos românticos como verba-
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Capistrano de Abreu (1853 -1927) 

Ao grande historiador cearense deve
mos uma revisão científica nos es~ 

tu dos hi stóricos nacionais. 

Machado de Assis (1839-1908) 

Filho de um operário, estreou como 
poeta, mas tornou-se famoso pelos 
seus contos e seus romances. 

listas emotivos, orientam-se sob a pressão do realismo, do um
versalismo e do esteticismo. 

Os quatro maiores nomes da escola parnasiana são: 
Alberto de Oliveira (Rio, 1859-1937)- Aparecendo com 

"Canções Românticas" (1878), logo superou suas próprias raízes 
românticas ao publicar Meridionais (1884) e Sonetos e Poemas 
(1885), demonstrando não somente refinada sensibilidade esté
tica mas também delicada melancolia amorosa. São antológicos 
seus poemas Voz da Noite, Magia Selvagem, Afrodite e A Volta 
da Galera. 

Raimundo Correia (Maranhão, 1859-1911 ), de sensibili
dade apurada às dores humanas, deixou-nos os dois belos e 
conhecidos poemas As Pombas e Mal Secreto, que tornaram 
famoso seu livro Sinfonias (1883)_ 

Olavo Bilac (Rio, 1865-1918), o poeta mais conhecido e 
admirado de seu tempo, colocou também sua incansável 
atividade intelectual a serviço da Abolição e da República. 
Sua agitada vida política não impediu que desse à lite-
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ratura brasileira, em linguagem poética flexível e elegante, 
Via-látea, Sarças de Fogo e Tarde. 

Vicente de Carvalho (Santos, 1866-1924) embora clas
sificado como parnasiano é antes de tudo um poeta compro
metido apenas com o lirismo, a clareza de expressão e a elo
qüência das imagt>ns. O mar e o sofrimento dos escravos cons
tituem os pontos mais agudos de sua sensibilidade. Deixou
nos Ardentias (1885), R elicário (1888), Rosa, Rosa de Amor 
(1902) e Poemas e Canções (1908). 

A historiografia. - Os maiores historiadores da primeira 
metade do século XIX são dois estrangeiros: Roberto Sou
they, autor de uma History of Brazil (1819), e Ferdinand Denis, 
autor de um resumo em francês de nossa história literária 
(1826)-

Surgiriam posteriormente autores brasileiros: Abreu e 
Lima, Antônio Francisco Lisboa, Joaquim Caetano da Silva 
e Pereira da Costa. 

Os dois maiores nomes da cultura histórica brasileira do 
século XIX são inegàvelmente Francisco Adolfo de Varnha
gen, visconde de Pôrto Seguro (São Paulo, 1816-1878) e Capis
trano de Abreu (Ceará, 1853-1927). 

A História Geral do Brasil de Varnhagen surgiu em 1854 
e continua a ser livro indispensável ao estudo da nossa história. 

Capistrano de Abreu não escreveu propriamente uma 
História do Brasil. Sua obra, dispersa nas monografias O 
Descobrimento do Brasil, Capítulos de História Colonial e 
Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, constitui entretanto 
uma revisão científica e documental do nosso passado e forma 
a base renovadora dos estudos da história nacional no 
século XX. 

2 - As artes 

Em 1816, por iniciativa de D. João VI, chegou ao Brasil 
a "missão francesa" composta de artistas que deveriam formar 
as bases de uma escola de Belas-artes na nova côrte. Che
fiados por Joaquim Lebreton (um dos organizadores do mu
seu do Louvre) instalaram-se no Rio de Janeiro: Nicolau 
Taunay (pintor paisagista), Augusto Maria Taunay (escul
tor), João Batista Debret (pintor, discípulo do famoso David), 
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O último tamoio, famoso quadro de Rodolfo Amoedo. 

Au!wto Grandjean de Montigny (arquiteto), Carlos Pradier 
(gravador), além de outros professôres e artistas de menos 

importância. 
Foi altamente proveitosa a vinda dessa colônia de artistas 

franceses para o Rio de Janeiro. Apesar da resistência de al
guns elementos locais, pôde libertar-se o país da exclusiva 
influência artística portuguêsa, e, em breve, discípulos brasi
leiros dos mestres europeus estavam ampliando também nossas 
acanhadas concepções estéticas tipicamente coloniais. 

A Debret devemos uma magnífica Voyage Pittoresque et 
Historique au Bresil, com 156 pranchas maravilhosamente co
loridas, que constituem magnífico documentário para o estudo 
dos costumes nacionais dos começos do século XIX. Debret 
foi o organizador dos primeiros salões de arte no Rio de 
Janeiro e é o autor do desenho da bandeira nacional, que 
ainda é o mesmo, excetuando o globo azul, que substituiu as 
armas do Império. 

Grandjean de Montigny, não somente pela natureza de 
sua arte, a arquitetura, de maior repercussão social, mas tam
bém em virtude de sua integração na vida e na sociedade bra-
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sileiras, influenciou profundamente seus discípulos entre os 
quais se destacam Manuel de Araújo Pôrto Alegre, mais tarde 
diretor da Academia de Belas-artes, José Maria Jacinto Ra
belo, autor do projeto do Palácio do Itamarati, Francisco José 
Bethencourt da Silva, fundador do Liceu de Artes e Ofícios 
e Joaquim Cândido Guillobel, a quem se deve o Palácio Im
perial de Petrópolis. 

Os grandes pintores brasileiros do século XIX. - Com 
acentuada preferência pelos temas grandiosos e acadêmicos, 
destacam-se na pintura brasileira do século XIX dois nomes: 
Vítor Meireles (Santa Catarina, 1832-1903) e Pedro Américo 
(Paraíba, 1843-1905). 

Vítor Meireles pintou, além de retratos de personagens 
importantes de sua época, A Primeira Missa no Brasil, A Pas
sagem de Humaitá, A Batalha dos Guararapes e A Batalha do 
Riachuelo. 

Meireles não se destacou apenas por sua sensibilidade e 
pelo vigor de execução; além de grande pintor foi também 
um excelente professor, muito lhe devendo a Academia de 
Belas-artes. 

Pedro Américo, em cuja temática sobressaem os assuntos 
bíblicos e históricos, é autor do mais famoso quadro nacional: 
A Proclamação da Independência. São de sua autoria também 
a Batalha do Avaí, Judite, Virgem Dolorosa e o magnífico 
Combate de Campo Grande. 

No pincel do grande pintor paraibano, vida e movimento 
se associam para obtenção de uma magnífica expressão plás
tica, nitidez de colorido, riqueza de detalhes, profundidade 
de perspectiva e largueza de composição. 

Merecem ser lembrados também: Rodolfo Amoedo e Al
meida Júnior. 

Rodolfo Amoedo, depois de assuntos bíblicos em O Sacri
fício de Abel, A Partida de Jacó, Jesus em Cafarnaum, vol
tou-se para o indianismo, dando-nos M arabá e seu melhor qua
dro, O último Tamoio. 

Almeida Júnior (São Paulo, 1815-1899) é um dos nossos 
mais completos artistas. A Fuga para o Egito, Durante o Re
pouso . .. , O Remorso de Judas, seriam suficientes para con
sagrá-lo. 
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Fixou também o grande pintor cenas da vida rural paulis
ta. A Partida da Monção é o seu grande quadro telúrico. 
Analisando aspectos campesinos do início da era de grandeza 
do café, deu-nos Caipira negaceando, Caipira picando fumo, 
O Violeiro, Amolação interrompida, Na espreita, Os Caipiras, 
Saudades, Cena da Roça e outros. 

A Música. - Arte mais popular do que a pintura, a mú
sica, atingiria no século XIX as camadas mais diversas da so
ciedade. Spix e Martius, que chegaram ao Rio em 1817, no
tariam que a música era "cultivada no Brasil de preferência 
a tôdas as artes, particularmente no Rio de Janeiro". 

A tradição musical brasileira, iniciada no período colo
nial (1 ), permitiu à música sacra na época de D. João VI uma 
fase de brilho invulgar. Nas igrejas do Rio de Janeiro, de 
Minas, do Recife e da Bahia coros e grupos filarmônicos 
executavam peças onde se conjugava o estilo dos compositores 
alemães com tendências melódicas e rítmicas nacionais. 

Aos poucos, entretanto, perdeu a música religiosa sua im
portância. Difundira-se a arte musical nos meios profanos, 
surgindo muitas bandas e orquestras; concertos atraíam espe
cialmente as classes sociais superiores. Espetáculos das com
panhias líricas européias, que passaram a visitar regularmente 
o Império, eram também uma obrigação artística da burguesia 
e da aristocracia de nossas grandes cidades, Rio, São Paulo, 
Recife, Salvador e Belém. 

O piano tornou-se parte integrante da vida e do mobi
liário, não sàmente da aristocracia rural e da alta burguesia. 
mas até das modestas residências pequeno-burguesas. Justi
fica-se, pois, que Araújo Pôrto Alegre tenha apelidado o Rio 
de Janeiro de "cidade dos pianos". Em 1841 seria fundado o 
Conservatório de Música graças aos esforços de um compositor 
de mérito, Francisco Manuel da Silva (1795-1865), discípulo 
de Sigismund Neukman, e a quem devemos o Hino Nacional. 

Embora seja dominadora a influência européia na música 
brasileira do século XIX, temos um modêlo de espontaneidade 
musical em "A Sertaneja" de Itiberê da Cunha (1836-1913). 
Porém o grande nome da música brasileira do século XIX é, 
sem dúvida, Carlos Gomes (Campinas, 1836 - Belém, 1896). 

( 1) Sôbre a música no Brasil colonial consulte a página 212. 
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Embora suas composições estejam profundamente marcadas 
pela influência italiana, algumas exprimem um vivo senti
mento nacional. Sua ópera mais conhecida é O Guarani, 
onde se destacam a Protofonia, O côro dos caçadores, a Ave 
Maria e O deus dos Aimorés. Sua melhor obra entretanto é 
a "Fosca", onde poderão ser notadas influências wagnerianas(2). 
Escreveu também O Escravo, Salvador Rosa, Maria Tudor e 
composições para piano. Sua grande capacidade melódica e o 
calor lírico de sua música tornaram-no internacionalmente co
nhecido e admirado. 

Outros nomes merecem também ser lembrados: Alberto 
Nepomuceno (Fortaleza, 1864-1920) Leopoldo Miguez (Nite
rói, 1850-1902) Henrique Oswald (Rio, 1852-1931) e Francisco 
Braga (Rio, 1868-1945). 

3 - A educação 

O Ensino. - A cidade colonial de ruas estreitas e tortuo
sas, que foi inesperadamente erguida à categoria de capital 
do Reino, receberia os primeiros benefícios culturais de sua 
nova posição com a instalação da Impressão Régia e de uma 
biblioteca pública, organizada em 1814, no Hospital dos Ter
ceiros do Carmo, com as obras que anteriormente compunham 
a Real Biblioteca do Palácio da Ajuda. . 

Para atender às necessidades de formação de pessoal mi
litar habilitado à defesa da nova sede da monarquia portu
guêsa, foram criadas a Academia de Marinha (1808) e a Aca
demia Real Militar (1810). Necessitando o exército e a ma
rinha de médicos, instalaram-se paralelamente, na Bahia e no 
Rio de Janeiro, os cursos de medicina e cirurgia que constituí
ram as origens do ensino médico no Brasil. 

Com a Proclamação da Independência seria admitida a 
liberdade de ensino e conseqüente abolição dos privilégios do 
Estado para dar instrução. Os jesuítas, 83 anos depois de sua 
expulsão, voltariam ao Brasil e instalariam seu primeiro co
légio em Destêrro (Florianópolis). Surgiram liceus e ginásios 

(2) ~agner (Leipzig, 1813 - Veneza, 1883). Famoso compositor alemllo, autor 
de O Nav1o Fantasma, Lohengrin, 0• Mestres Cantores, PArsifal, A Valqulrr. e 
muitas outras obras mundialmente célebres. 
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nas províncias, organizados pelos governos regionais ou entida
des privadas. Da Independência à República, entretanto, o 
único estabelecimento de ensino secundário mantido pelo go
vêrno imperial foi o Colégio Pedro li, fundado em 1837. Seus 
alunos, após um curso de sete anos, recebiam o grau e o di
ploma de bacharel em letras, depois de prestarem um solene 
juramento perante o ministro do Império que, simbolicamente, 
lhes punha sôbre a cabeça um barrete branco. 

De maneira geral, porém, a instrução brasileira no século 
XIX foi aristocrática e destinada à preparação de uma elite e 
não à educação do povo. Manteria uma cultura antidemocrá
tica de privilegiados onde é nítido o predomínio das atividades 
puramente intelectuais sôbre as manuais e mecânicas. A escra
vidão desonrava o trabalho nas suas formas mais rudes, enobre
cendo o ócio e estimulando o parasitismo. As atividades públi
cas, prestigiadas pela vida da côrte e pelo regime parlamentar, 
contribuíram ainda mais para a valorização do letrado, do ba
charel e do doutor, em contraste com a quase ausência da edu
cação popular. 

Forçosamente estabeleceu-se enorme desigualdade entre a 
cultura da classe dirigida, de nível extremamente baixo, e a da 
classe dirigente, na qual aparecem homens de requintada cul
tura européia. 

O ensino nas províncias. - Confiada às províncias, a edu
cação primária reduzia-se pràticamente ao ensino de leitura, 
escrita e cálculo, sem nenhum sentido formativo. Não só a 
qualidade era ruim. O número dos que estudaram também 
era deficiente: em 1867, pouco mais de 100 000 alunos esta
vam matriculados nas escolas primárias brasileiras, sabendo-se 
que nossa população livre era de 9 000 000 de habitantes e que 
1 200 000 crianças eram capazes de receber instrução primária. 

Após o precário curso primário, os que atingiam os giná
sios visavam particularmente às Faculdades de Direito então 
existentes. Surgia, assim, uma minoria de letrados contraposta 
a uma enorme massa de analfabetos. 

O Ato Adicional dera também às províncias a responsa
bilidade do ensino secundário. A incapacidade técnica e fi
nanceira dos govêrnos provinciais, para a execução de pro
gramas de educação eficientes, gerou condições favoráveis para 
o desenvolvimento de colégios particulares. O período de 
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1860 a 1890 marca o apogeu do ensino médio particular. Tor
naram-se famosos o Colégio do Caraça em Minas Gerais, o Gi
násio Baiano do Barão de Macaúbas e o Colégio Pro~resso 
onde Rui Barbosa colheria dados para seu plano ele reforma 
de ensino. 

Não há concordância entre as atitudes pessoais do lmpe· 
rador, preocupando-se com a função docente e a política im
perial de educação. Ao findar-se a monarquia já apareceriam, 
contudo, os primeiros traços de uma "cultura brasileira", 
apesar das influências européias. Continuava, entretanto, pre
dominando a tradicional tendência literária e retórica, tão 
atraída para a erudição livresca quanto divorciada do espí
rito crítico e experimental. 

LEITURA SUPLEMENTAR 

Tradições gerais do Brasil 

O Brasil foi o único país no Nôvo Mundo que fêz a Independência 
com a instituição de um regime monárquico, idêntico ao da Metrópole. 
Não se recorreu à dinastia estrangeira, e a emancipação politica assumiu 
a aparência de um desenvolvimento natural . frenando as tendências à 
anarquia civil. e contribuindo para conservar intato o patrimônio ter· 
ritorial da América Portuguêsa. A conseqüência imediata da unidade foi 
o gigantismo dos problemas e das tarefas. desafio que, desde a Indepen
dência, tiveram de enfrentar as minorias dirigentes. Gigantismo acresci· 
do de várias dificuldades, para uma população precocemente dispersada e 
que, no exclusivismo colonial e no isolamento nacional, só fêz regredir, 
tornando-se insuficiente, econômica e espiritualmente. Revelava também, 
essa sua primeira ação política, uma capacidade muito plástica de acomo
damento político, que se prende à contemporização e à capacidade de 
adaptação . A solução era facilitada pela própria constituição da socie
dade patriarcal, dividida em duas castas, a dos senhores e a dos escravos. 

A sociedade colonial e imperial brasileira baseou-se na aristocracia 
rural - o que é um privilégio de sociedades envelhecidas. Por isso, na 
América, comparado com outros países, especialmente a Argentina e os Es
tados Unidos, o Brasil não é um país jovem, no sentido de que o passado e 
as tradições não agem fortemente na sua configuração política atual. 
Observava Pierre Denis, por volta de 1908, que os brasileiros gostavam 
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de dizer que seu país e JOVem; mas o europeu que houvesse percorrido 
outros países europeu-americanos, como a Argentina e os Estados Unidos, 
sentir-se-ia menos expatriado no Brasil, pois não experimentaria a sensação 
de surprêsa ou · de susto que lhe davam aquêles dois países, com sua socie
dade mal estabelecida, sem hierarquia e sem raízes, e orientada exclusiva
mente pelo gôsto da independência individual e pelo interêsse pela fortu
na, características que no Brasil só passaram a ser notadas recentemente. 
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Jost HoNÓRIO RoDRIGUES (Aspirações Nacionais, Editôra Fulgor 
Ltda., S. Paulo, 1963, pá.gs. 58/59). 

UNIDADE XIX 

A REPúBLICA 

1 - A gênese republicana 

Gênese das idéias republicanas no Brasil. - Há indícios 
históricos de que em 1710, por ocasião da "guerra dos mas
cates", o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo propusera que 
em Pernambuco se instituísse uma República semelhante à de 
Veneza, solução evidentemente avançada, embora se deva levar 
em conta que, nessa época, a república veneziana não era demo
crática, constituindo apenas uma oligarquia aristocrática. 

O espírito republicano aparecerá claramente na Conju
ração Mineira de 1789. As idéias liberais do século haviam 
contagiado os jovens enviados às universidades e colégios eu
ropeus e incendiado o nacionalismo dos poetas e clérigos. 

A decadência da monarquia absoluta na França e o pre
domínio da burguesia geraram contra as antigas formas políti
cas tal atmosfera de rebelião, que esta não poderia deixar de 
atingir o Brasil. Além disso sua posição de colônia fazia-o sen
sível à independência da América inglêsa e da América espa
nhola, onde predominava a forma republicana. Nota-se que a 
Revolução de 1817 em Pernambuco não é apenas um movi
mento autonomista; é também, nitidamente, um movimento 
republicano. 

Após o regresso de D. João VI para Portugal (1820) a 
agitação republicana foi hàbilmente controlada por José Bo
nifácio, partidário da independência com manutenção do re
regime monárquico. Republicanos como Joaquim Gonçalves 
Lêdo e J anuário da Cunha Barbosa não conseguiram, nas lo
jas maçônicas, anular a atuação do político paulista. 
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A independência proclamada por D. Pedro colhera os 
republicanos de surprêsa. Além disso, José Bonifácio, te
mendo as idéias republicanas de seus companheiros, promoveu, 
ao assumir o ministério, severa perseguição aos que não se 
submeteram à sua orientação política. Receava o ministro 
de D. Pedro que a Assembléia Constituinte funcionasse 
com prepotência idêntica à das Côrtes de Lisboa. Estava con
vencido da necessidade de um forte poder pessoal, que tanto 
poderia ser exercido pelo Imperador como pelo seu ministro. 
Aos liberais, contudo, não agradava a idéia de um imperador 
absolutista e muito menos a de um ministro onipotente. 

Para conseguir seu objetivo José Bonifácio chegou a inter
ditar a Maçonaria, a quem tanto devia a Independência, e fun
dar uma sociedade secreta, o Apostolado. Muitos republicanos 
foram presos e outros exilados. Gonçalves Lêdo, para não ser 
prêso, fugiu para Buenos Aires. A violência do ministro sal
vara o trono, mas não impediu que as idéias republicanas per
manecessem em estado potencial, ressurgindo na Revolução de 
1824, em Pernambuco, e em 1835 na Guerra dos Farrapos, no 
Rio Grande do Sul. 

No período regencial, de 1831 a 1840, surgiram também 
manifestações republicanas. Porém, somente em 1870, no Se
gundo Império, organizou-se um Partido Republicano. Há 
um fato expressivo e importante nesse ano: terminara a guer
ra contra Solano Lopez. 

2 - As questões militares 

É fato incontestável que a Guerra do Paraguai dera aos 
militares egressos da classe média grande fôrça social e polí
tica. O contato que tiveram com países platinos, de regime 
republicano (I), tornou o ambiente militar sensível às idéias 
republicanas, então já abertamente defendidas. 

Conscientes de sua fôrça, não esconderam alguns elemen
tos militares sua desconfiança e antipatia ao govêrno, sur
gindo assim as chamadas "questões militares". A primeira 
(1884) foi provocada por um projeto do marquês de Para-

( 1) Os regimes republicanos dos países pia tinos, com exceção da Argentina. 
reuentiam·se contudo de acentuado caudilbismo. 
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nag~.á .sôbre_ ~ reforma do r_n~mtepio militar; formou-se logo 
um duetóno , na Escola M1htar, que delegou podêres aos te
nente-coronel Sena Madureira para atacar pela imprensa o re
ferido projeto. Em conseqüência, o ministro da Guerra proi
biu aos oficiais discutir na imprensa assuntos militares. 

A segunda questão militar (1884) foi motivada pela recep
ção dada ao jangadeiro cearense Francisco do Nascimento, que 
conseguira obstar um embarque de escravos no Ceará para as 
províncias do Sul. Sena Madureira, comandante da Escola de 
Tiro de Campo Grande, onde se realizara a homenagem, ao 
receber um pedido de informações a êsse respeito, respondeu em 
têrmos pouco disciplinados, sendo posteriormente repreendido 
e demitido. 

A terceira questão militar (1886), talvez a mais grave, ori
ginou-se das acusações injustas ao coronel Cunha Matos feitas 
na Câmara pelo deputado piauiense Simplício Coelho de Re
zende. Cunha Matos defendeu-se pela imprensa, contrariando 
assim a proibição do ministro da Guerra. Sendo prêso Cunha 
Matos, repercutiu intensamente o fato entre a oficialidade, nota
damente no Rio Grande do Sul onde o comandante das armas, 
marechal-de-campo Deodoro da Fonseca, não escondeu sua sim
patia pela figura do oficial injustiçado. Em 14 de maio de 
1887, Deodoro assinaria um famoso manifesto, da autoria de 
Rui Barbosa, em defesa da honra militar, considerada amea
çada por atos do govêrno. Outros incidentes de menor im
portância, porém freqüentes, incompatibilizaram os militares 
com o govêrno, acelerando a mudança do regime. 

Entre os oficiais superiores contava ainda a monarquia com 
fiéis servidores. Entretanto, entre capitães e tenentes, vigorava 
o mais intenso espírito republicano. A oficialidade mais jovem 
recebera na Escola Militar influência de um professor encarni
çadamente republicano, Benjamim Constant Botelho de Maga
lhães, que destacada atuação teria na Proclamação da Repú
blica. 

O ocaso do Império e a propaganda republicana. - Fun
da!a-se em fins de 1870 um "Clube Republicano" que editou 
o JOrnal A República, cuja circulação seria mantida até 1874. 
Realizaram posteriormente os republicanos um congresso em 
Sã.o . Paulo (1871) após o qual desenvolveram um programa de 
aliciamento e propaganda. Na organização dêsse programa des-
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tacavam-se os nomes de Campos Sales, Prudente de Morais, 
Rangel Pestana, Quintino Bocaiúva, Saldanha Marinho, Aris
tides Lôbo, Silva Jardim, Lopes Trovão, Alberto Tôrres, Nilo 
Peçanha, Assis Brasil, Júlio de Castilhos, Martins Júnior e Ce
sário Alvim. Paralelamente, desenvolvia-se a campanha da abo
lição na qual os republicanos geralmente tomavam parte. 
Minava-se assim a monarquia. 

Os historiadores apresentam geralmente como causas prin
cipais da Proclamação da República a questão religiosa, a abo
lição e a questão militar. É inegável que êstes fatôres contri
buíram enormemente para a queda da monarquia, porém é 
necessário considerar-se que, no fundo, sempre foram republica
nos os sentimentos brasileiros. A monarquia, velha herança 
portuguêsa, era estranha à nossa índole. A Regência consti
tuiu um regime republicano disfarçado que, não fôra o golpe da 
maioridade de D. Pedro Il, se teria, pouco depois, transfor
mado em República à semelhança de outras nações latino-ame
ricanas. O maior elogio que se pode fazer a D. Pedro II é uma 
referência à longa duração de seu reinado. Conseguiu gozar da 
estima e do respeito público em uma nação geográfica e histo
ricamente predisposta à forma republicana de govêrno. 

Entretanto para o desprestígio político do govêrno impe
rial contribuíra a própria invalidez do Imperador, atacado de 
diabete e impaludismo, cuja morte levantaria o delicado pro
blema da sucessão ao trono. Sua filha Isabel, herdeira presun
tiva, era casada com Gastão d'Orleãs, conde d'Eu, não muito 
simpatizado pelo Exército e pelo povo que injustamente o jul
gava avarento e presunçoso. Exploravam, pois, os republi
canos a possibilidade de em breve ter o Brasil um "terceiro 
reinado" com um "rei francês". A própria Isabel não era pou
pada pela propaganda republicana que a chamava de "carola". 

Mas, afinal, o que era a monarquia nos anos que antece
deram a República? A elite que no Parlamento se esforçava 
em imitar os modelos inglêses, até na indumentária, represen
tava teOricamente uma nação de doze milhões de habitantes, 
dos quais um milhão compunha-se de escravos, sendo eleva
díssimo o número de analfabetos. As diferenças ideológicas, os 
"programas" que separavam os políticos do período regencial, 
haviam-se diluído no Segundo Reinado; o chamado "gabinete 
de conciliação" (6 de setembro de 1853), presidido pelo mar
quês de Paraná é, sem dúvida .. um exemplo de que quanto ao 
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essencial - manutenção de determinada estrutura econômica 
e social - pouca ou nenhuma divergência havia. O eixo eco
nômico do país desviara-se dos canaviais do Nordeste para 
os cafezais do Sul, mantendo-se, contudo, a tradicional agricul
tura extensiva e o braço escravo, com exceção de certas áreas 
de São Paulo onde aparecia o imigrante europeu. 

Não constituíram, porém, os adeptos do movimento repu
blicano uma fôrça histórica politicamente homogênea, distin
guindo-se grupos diversos, entre os quais: 

a) os republicanos históricos de 1870, principalmente os 
paulistas, que aceitavam a chefia de Quintino Bocaiúva; 
pertinazes e convincentes, embora moderados; 

b) o da juventude exaltada, no qual se destaca Silva J ar
dim, adepto de ação revolucionária na imprensa e na 
rua, lembrando a velha tradição dos românticos fran
ceses de 1830 e 1848; 

c) o dos jovens militares, imbuídos das doutrinas de 
Comte, que tinham em Benjamim Constant seu líder; 

d) grupo dos militares idosos. Foram até à República 
sem inclinações doutrinárias definidas, apenas por es
pírito de classe e plena intuição de que o Império era 
um regime antiquado e superado; 

e) antigos monarquistas escravistas, decepcionados com a 
Lei Áurea. Eram os "republicanos de 14 de maio" 

como os chamou José do Patrocínio; 

f) alguns católicos ressentidos pela "questão religiosa". 

3 - A questão religiosa 

O padroado e a maçonaria. - As relações entre o Império 
e a Igreja Católica regulavam-se através de uma velha institui
ção, o padroado, herdado de Portugal. Segundo o padroado, 
competia ao govêrno imperial a indicação dos sacerdotes que 
seriam nomeados para os principais cargos eclesiásticos. 

A- situação da Maçonaria na política brasileira havia sido 
muito importante por ocasião do movimento da Independên
cia e muitos estadistas influentes pertenciam às diversas "lojas" 
que compunham a antiga sociedade secreta. José Bonifácio, 
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o Visconde de Albuquerque, o Marquês de Abrantes, por 
exemplo, foram maçons. O próprio Pedro I exercera o elevado 
cargo maçônico de grão-mestre. 

Embora a Santa Sé de maneira geral condenasse a Maço
naria, no Brasil era a mesma tolerada em virtude de suas carac
terísticas especiais: não hostilizava o catolicismo, pertencendo 
alguns clérigos, aliás, aos seus quadros. Havia, no entanto, en
tre as duas fôrças um conflito em potencial. 

A questão epíscopo-maçônica. - Graças à influência do 
ministro do Império João Alfredo, fôra elevado ao cargo de bis
po da diocese de O linda (Pernambuco) frei Vital Maria Gon
çalves de Oliveira (2), com apenas 27 anos de idade. Recompen
sava assim o govêrno imperial a ordem dos padres capuchinhos 
pelos serviços prestados ao país. 

Homem de grande valor intelectual, espírito zeloso e com
bativo, D. Vital, em fins de 1872, resolveu executar fielmente 
as recomendações da bula de Pio IX, "Quanta cura" (8 de de
zembro de 1864), acompanhada do "Syllabus", analisando e 
indicando os principais erros da época segundo o pensamento 
católico. Nestes importantes documentos pontifícios eram tam
bém condenados as sociedades secretas. 

Tendo os jornais do Recife publicado o convite de uma 
loja maçônica aos seus filiados para que as5istissem à missa que 
mandaria celebrar em comemoração ao seu aniversário de fun
dação, D. Vital proibiu a realização da mesma. Iniciara-se 
a questão epíscopo-maçônica em Pernambuco (3). 

Depois de exortar os católicos a abandonarem a Maçonaria, 
determinou D. Vital que as irmandades católicas desligassem 
de seus quadros todos os maçons. Algumas não obedeceram. 
Lançou então o enérgico prelado sucessivos interditos (4) sôbre 

( 2) Frei Vital, cujo nome profano era Antônio Gonçalves de Oliveira, nasceu 
em Pernambuco a 27 de novembro de 1844. Estudou no seminário de Olinda, 
completando seus estudos na França, onde recebeu o hábito dos capuchinhos e 
rezou sua primeira missa. 

(3) No Rio de Janeiro o bispo D. Pedro Maria de Lacerda exortara o padre 
Almeida Martins, que havia discursado numa festa maçônica, a abandonar a 
Maçonaria. Não sendo atendido, suspendeu·o de ordens. Embora surgisse uma cam
panha pela imprensa, promovida por elementos maçons contra o episcopado, assumiu 
D. Pedro Lacerda atitude cautelosa, evitando que a questão religiosa surgisse no 
Rio de Janeiro. 

( 4) Interdito - proibição de realização de quaisquer atos religioSOI. 
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diversos templos e irmandades do Recife (janeiro de 1873 ). 
Apelaram judicialmente ao govêrno imperial as irmandades 
religiosas atingidas pela interdição canônica. 

D. Antônio de Macedo Costa, bispo de Belém do Pará (5), 
acompanhara a atitude de D. Vital. 

O Conselho de Estado, presidido pelo próprio Pedro li, 
foi favorável aos apelantes, responsabilizando os dois bispos 
como "infratores da Constituição e das demais leis do país". O 
parecer do relator, Nabuco de Araújo, retrata o pensamento 
do govêrno imperial sôbre o problema: "O bispo é um empre
gado público (Ato Adicional); a origem divina das ~uas fun: 
ções constitui uma especialidade do seu cargo mas nao exclUI 
outros caracteres, que lhe são comuns com os outros e~pre
gos públicos: assim,_ a interve?ção~ do gov~r~o na nomeaçao; o 
só poder ser exerodo por odadao brasileiro; o ser dotad? 
pelo Estado com côngr_uas e_ o_utros emolumentos; ~er e:n mm
tos casos relações e efeitos Civis; o ser também do mteresse do 
Estado, porque a religião, a que o cargo se refere, é religião 
do Estado e oficial". 

O trono contra o altar. - Negando-se D. Vital e D. Ma
cedo Costa a levantarem os interditos, foram acusados crimi
nalmente perante o Supremo Tribunal de Justiça, cuja sen
tença, apesar da defesa espontânea de _zacarias de Góis e V:as
concelos e Cândido Mendes de Almeida, condenava D. VItal 
a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. D. Macedo Costa, 
defendido também por Zacarias e Ferreira Viana, recebeu a 
mesma pena. 

Enquanto eram julgados os ~o~s prela~os brasileiros, o 
diplomata barão de Penedo, em missao e_speoal, ten~ava obter 
no Vaticano a revogação dos atos dos bispos de Olmda e do 
Pará. Pio IX inclinara-se a ceder ao desejo do govêrno bra
sileiro tentando contornar um possível conflito entre o trono 
e o al~ar. Porém ao saber da condenação e das penas impostas, 
não mais atendeu à diplomacia imperial. 

D. Vital foi recolhido à fortaleza de São João e D. Antô
nio à da ilha das Cobras no Rio de Janeiro, embora Pedro li, 

(5) o. Antônio Macedo Costa nascera na .Bahia ~nde lecionara durante algum 
tempo antes de seguir para Belém. Assum1u o biSpado com apenas ~O anos 
de idade. 
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usando do "poder moderador", comutasse as penas impostas 
em prisão simples. 

A impressão produzida pela condenação dos bispos foi 
nitidamente desfavorável ao govêrno. A atitude conciliadora 
de Pio IX transformou-se em firme posição a favor de D. Vital 
e D. Antônio. A filha de Pedro 11, Isabel, para obter um 
indulto intercedeu junto a Rio Branco, então ministro do 
Império, que apesar de ser maçon compreendeu per
feitamente como a "questão religiosa" impopularizava seu ga
binete. Pedro 11, porém, manteve-se irredutível até 1875, quan
do, formando o gabinete presidido pelo Duque de Caxias, 
pressionado por êste e pelo Conselho de Estado, anistiou os 
dois clérigos. 

A monarquia já esclerosada politicamente, saiu despresti
giada do conflito religioso. Os católicos constituíam a grande 
maioria religiosa do Império e passaram a olhar com reservas 
uma coroa que encarcerava bispos. Fortaleceu-se conseqüen
temente o movimento republicano. 

4 - A Proclamação da República 

A conspiração republicana. - O último gabinete da mo
narquia estava sob a direção do Visconde de Ouro Prêto. Ho
mem experimentado e enérgico, tendo já servido como minis
tro em gabinetes anteriores, não passou despercebida a Ouro 
Prêto a desagregação do prestígio monárquico. Orientou sua 
atuação contra a fermentação revolucionária do Exército e 
contra a propaganda republicana. 

Enquanto se realizava na Ilha Fiscal, a 9 de novembro de 
1889, um grande baile oferecido pelo govêrno imperial aos 
oficiais chilenos do navio Almirante Cochrane, continuavam os 
militares a conspirar contra o regime no Clube Militar, sendo 
confiada a Benjamim Constant a chefia do movimento. 
Fôra combinado para a noite do dia 17 o golpe que contava 
com o apoio recente de Floriano Peixoto, Ajudante-general do 
Exército (6). 

(6) Cargo correspondente hoje ao de Chefe de Estado-maior. 
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Espalhando o major Sólon Sampaio Ribeiro o boato da 
prisão de Deodoro e de Benjamim Constant, precipitaram-se os 
acontecimentos. Aproveitaram Benjamim Constant e Deodoro 
a agitação das tropas e, na madrugada de 15 de novembro de 
1889, conduziram-nas em direção ao campo da Aclamação 
(atual Praça da República) onde, numa sala do Quartel-ge
neral, estava reunido o ministério, já conhecedor do suspeito 
movimento militar. Por precaução, no pátio interno e na 
frente do edifício, haviam sido colocados pelo govêrno 2 000 
homens entre marinheiros, soldados e fôrça policial. Estas 
tropas permaneceram impassíveis até o desfecho do drama. 
Prestaram continência a Deodoro e deram-lhe vivas. 

Logo surgiu no Campo o carro que conduzia o ministro 
da Marinha José da Costa Azevedo, barão de Ladário, que, 
do Arsenal da Marinha regressava ao Quartel-general para se 
reunir aos outros membros do Ministério Ouro Prêto. Avis
tando-o, Deodoro ordenou ao tenente Adolfo Pena Filho que 
o prendesse; o barão de Ladário reagiu à ordem de prisão ten
tando defender-se com um revólver. Ia conseguindo escapar 
quando um piquête de Deodoro, que se aproximava, disparou 
atingindo-o levemente. Ouro Prêto, no Quartel-general, per
cebendo estar diante de uma revolta, tentava lançar Floriano 
contra Deodoro, estimulando-lhe os brios: - "General, já o sr. 
no Paraguai era um valente e tomava bôcas de fogo ao inimigo. 
Faça agora outro tanto tomando aquelas que ali estão". 

Respondeu-lhe Floriano, tirando-lhe as esperanças: - "As 
bôcas de fogo no Paraguai, sr. ministro, eram inimigas: aque
las que V. Excia. está vendo são brasileiras_ . . Fique V. Excia. 
sabendo mais, que êstes galões que trago nos punhos foram 
ganhos nos campos de batalha e por serviços prestados à Nação, 
não a ministros". 

Vendo-se sem defesa, Ouro Prêto, depois de consultar seus 
colegas, resolveu passar ao Imperador, então em Petrópolis, 
um telegrama no qual comunicava as últimas ocorrências e 
pedia demissão. 

Logo após entrava Deodoro na sala onde se encontrava 
o gabinete demissionário, criticando então àsperamente a 
conduta política de Ouro Prêto e seus ministros em relação 
aos militares. 

Não se pode afirmar que Deodoro desejasse de fato pro
clamar a República. Eram notórias suas ligações com a famí-
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Reconstituição de uma cena histórica: o marechal Deodoro .d~ Fo~seca, a 15 
de novembro de 1889, proclama a República. A mudança pohuca fOI. fetta sem 

derramamento de sangue e sem sacrifício do velho 1mperador exilado. 

lia real e muito sintomáticas as reterências que fêz naquele mo
mento à amizade que o unia ao Imperador; talvez admitisse, 
intimamente, como solução apenas a mudança do gabinete 
Ouro Prêto. Porém tinha avançado muito e, já inserido na di
nâmica lógica dos acontecimentos, não m~is lh~ ~eria l?ossível 
recuar; nas janelas do Quartel-general muitos militares Já est~
vam dando vivas à R epública, secundados por s~us companhei
ros e civis que no Campo agu~r~avam os ~cor:teCimentos. Repu
blicanos convictos como os militares BenJamim Constant e Só
lon Sampaio Ribeiro, ~o_:n d~clarações incis~v~s, o~r.igaram-no 
psicologicamente à deCisao fmal. Seu prestigio militar trans
formaria um sonho em realidade. 
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Um fato consumado.- Ainda na tarde de 15 de novembro 
chegara de Petrópolis o Imperador, sendo então informado 
pelo visconde de Ouro Prêto dos recentes acontecimentos. 
Julgou Pedro II que não estava ainda extinta a monarquia. 
Reuniu-se ainda o Conselho de Estado, discutiu-se a formação 
de um nôvo gabinete, escolheu-se o nome do Conselheiro José 
Antônio Saraiva para substituir Ouro Prêto. Saraiva, embora 
teoricamente aceitasse a incumbência, achou prudente escrever 
uma carta a Deodoro sugerindo-lhe uma entrevista, na qual 
seria estudada uma fórmula capaz de resolver o que o govêrno 
imperial considerava apenas uma crise política. Era tarde. 
No dia seguinte o Diário Oficial publicava a notícia de ter sido 
proclamada a República e estar organizado um Govêrno Pro
visório sob a presidência do marechal Manuel Deodoro da 
Fonseca. A República era um fato consumado. 

5 - O Govêrno Provisório 

O banimento da família imperial. - Um dos primeiros 
atos do Govêrno Provisório foi o banimento da família im
perial. Às 10 horas da manhã já o palácio estava interditado 
e à tarde recebia D. Pedro, das mãos do major Sólon de Sam
paio Ribeiro, a mensagem do nôvo govêrno mandando-o sair 
do país. 

Serena e melancolicamente ditou D. Pedro ao barão de 
Loreto sua resposta: "A vista da representação escrita que me 
foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao 
império das circunstâncias, partir, com tôda a minha família, 
para a Europa, amanhã, deixando esta pátria, de nós tão es
tremecida, à qual me esforcei por dar constantes testemunhos 
de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século 
em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. 

Ausentando-me, pois, com tôdas as pessoas de minha fa
mília, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fa. 
zendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. 
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889. D. Pedro de Al
cântara". 

Na madrugada de 17 de novembro de 1889 o Imperador 
e sua família seguiam para o exílio. Recusou Pedro II o au-
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xílio financeiro que lhe foi oferecido pelo G~vêrno Prov~s~rio. 
No mês seguinte perdia sua espôsa, a lmperatnz Ter~sa Cnstma. 
Dois anos depois, a 5 de dezembro de 1891, faleoa no Hotel 
Bedford em Paris (7). 

As primeiras reformas. - Com a Proclamação da Repú
blica foram dissolvidas as Assembléias Provinciais e Câmaras 
Municipais. Governadores foram nomeados para os Estados, 
(antigas províncias) que compunham o nôvo sistem~ de govêr
no. Intendentes seriam a primeira autoridade mumcipal. 

Durante a administração do Govêrno Provisório destacam· 
se os seguintes fatos: 

l) Procede-se à grande naturalização, assim chamada em 
virtude de passarem à condição de brasileiros todos os estran
geiros aqui residentes que não manifestassem desejo de per
manecer com a antiga nacionalidade. 

2) Separa-se a Igreja do Estado. Regulamenta-se conse
qüentemente o casamento e o registro civil. Secularizam-se os 
cemitérios. 

3) Reforma-se o Código Criminal e a organização judi
ciária do país. 

4) Reforma-se o ensino e o sistema bancário. 

Instalou-se o govêrno no Palácio ltamarati (8). Não fo
ram fáceis e tranqüilos os primeiros meses da República. Logo 
a 18 de dezembro o govêrno abafava um mc<~tim, no 2.0 Regi
mento de Artilharia Montada. 

Politicamente, cedo começaram as divergências. Dos mo
narquistas pouco ou nada havia a temer; Ouro Prêto, seu 
irmão Carlos Afonso de Assis Figueredo e o ex-senador Gas
par da Silveira Martins haviam sido deportados. Surgiram 
porém dissídios entre os próp'rios republicanos. Antes de es
tudá-los é necessário contudo que se saiba alguma coisa sôbre 
a Constituição de 1891. 

A Constituição de 1891. - Com a Proclamação da Repú
blica, naturalmente não mais vigorava a Constituição de 

(7) O banimento da famllia imperial foi revogado em 1921, durante a y~esi
dência de Epitácio Pessoa. Os restos mortais de D. Pedro li e D. Teresa Cnstma. 
entâo repatriados pelo couraçado S. Paulo, jazem na Catedral de Petrópolis. 

(8) Atualmente Ministério das Relações Exteriores. 
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1824. Nomeara o Govêrno Provisório uma cormssao especial 
para ~laborar o projeto de uma Constituição republica.na que 
devena ser apresentado ao futuro Congresso Constituinte. 

Modelou-se pela Constituição dos Estados Unidos o pro
jeto elaborado; era republicano, federativo e presidencialista. 
Embora ampla autonomia fôsse dada aos Estados, os grandes 
podêres pertenciam à União. 

A 15 de novembro de 1890, portanto no 1.0 aniversário 
da Proclamação da República, instalava-se o Congresso Cons
tituinte, cujos membros haviam sido escolhidos pela primeira 
eleição republicana realizada em nosso país. Sobretudo entre 
os representantes gaúchos, logo se manifestaram os ultrafedera
listas, partidários de uma autonomia quase absoluta nos Es
tados. Venceram, contudo, os congressistas mais moderados e a 
24 de fevereiro de 1891 era promulgada a primeira Consti· 
tuição da República. 

Suas principais disposições eram: 

I) A suprema autoridade do país seria o Presidente da 
República, com um mandato de quatro anos e eleito di
retamente pelo povo. 

2) Os ministros seriam de sua livre escolha. 

3) Senadores e deputados também seriam eleitos pelo povo. 

Os Estados e o Distrito Federal seriam representados por 
~ senadores, com mandatos de nove anos, e por deputados em 
número proporcional às suas respectivas populações, com man
datos de três anos. 

De maneira geral, a Constituição era presidencialista, de
mocrática e de espírito liberal. 

O "encilhamento". - Rui Barbosa, na pasta da Fazenda, 
ao estabelecer nôvo regime financeiro, provocará um fenômeno 
econômico de 1889 a 1892 que se convencionou chamar de 
encilhamento (9). Facilitara-se o crédito, dera-se liberdade aos 
Bancos, emitira-se bastante; esperava-se assim estimular a eco
nomia republicana. Os resultados, porém, foram diversos. Não 

(9) A palavra encilhamento deriva do fato de que no hipódromo se faziam 
apostas no local do encilhamento ( colocaçâo das cilhas, arreios, etc.). Traduz, pois, 
a idéia de jôgo, de aposta, de azar e de aventura. 
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foram criadas grandes emprêsas agrícolas ou industriais e sim 
companhias dedicadas sobretudo à exploração dos valôres das 
respectivas ações, desenvolvendo-se desenfreado jôgo de Bôlsa. 

Surgiam fàcilmente companhias para os mais diversos fins, 
alguns até absurdos, e antes que realizassem um décimo de 
seu capital, já suas ações eram vendidas e revendidas na Bôlsa 
com cotações irreais e utópicas que fizeram, naturalmente, 
grandes fortunas e deram a impressão de que a monarquia é 
que retardara a época de progresso econômico que se vivia no 
momento. Quando se evidenciou que as fabulosas emprêsas 
eram absolutamente insolváveis, era tarde. O país já sofria 
os efeitos de uma inflação desordenada e as taxas cambiais 
favoreciam substancialmente as moedas estrangeiras. 

3i0 

l Nlf)ADE XX 

A REPúBLICA (1891-1930) 

I - Presidência do marechal Deodoro 
da Fonseca, 1891 

A "República Velha". - Comumente tem-se chamado de 
"República Velha" o período compreendido entre 1891 e 1930. 
Inicia-se com a presidência do marechal Deodoro da Fonseca 
e termina com a Revolução de 1930. 

Determinava a Constituição de 1891, com uma "dispo
sição transitória", que após sua promulgação seriam eleitos 
excepcionalmente pelo Congresso, e não diretamente pelo povo, 
o presidente e o vice-presidente da República. 

Candidataram-se ao cargo de presidente o marechal Deo
doro e o presidente do Congresso, Prudente de Morais; à 
vice-presidência concorreram o ex-ministro da Marinha almi
rante Eduardo Wandenkolk e o ex-ministro da Guerra Flo
riá.oo Peixoto. Foi vitoriosa a chapa dos dois marechais, em
bora a votação de seus concorrentes demonstrasse a existência 
de uma ponderável fôrça política oposta ao govêrno. A opo
sição a Deodoro formara-se e desenvolvera-se no Govêrno Pro
visório, chegando mesmo a transformar-se em séria dissidência 
entre aquêles que haviam criado o nôvo regime. A 20 de ja
neiro de 1891 demitia-se coletivamente o ministério. 

Chamara Deodoro, para organizar nôvo gabinete, um ve
lho servidor da monarquia, o barão de Lucena, que não con
seguiu, contudo, atenuar o antagonismo crescente entre o pre
sidente da República e o Congresso Nacional. Habituado à 
disciplina militar o velho marechal irritava-se profundamente 
com a violência dos ataques que lhe eram desferidos pelos 
adversários. Com a aprovação de uma lei sôbre a "responsabi-
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!idade do presidente da República", provàvelmente preparan
do o caminho para uma "impeachment" (1 ), Deodoro resolveu 
desferir um golpe mortal no Congresso: a 3 de novembro de 
1891 dissolvia-o apesar de não ter podêres constitucionais para 
isso, e, confiado no Exército, proclamava o estado de sítio. 

Apenas o governador do Pará, Lauro Sodré, não apoiou 
o _g?lpe de _Deodoro. No Rio Grande do Sul, porém, alguns 
militares aliados aos elementos da oposição ao govêrno depu
seram o governador Júlio de Castilhos, constituindo uma jun
ta governativa pitorescamente cognominada de "governicho". 
Paralelamente, o almirante Custódio José de Melo, no Rio de 
Janeiro, toma a iniciativa de anular o golpe de Deodoro; na 
manhã de 23 de novembro ocupa vários navios e, ameaçando 
bombardear a cidade, intima o govêrno à rendição. 

Embora Deodoro contasse com o apoio da maioria da 
g_uarnição militar, _Preferiu renunciar ao poder, evitando as
sim uma ~uerra ~Ivil. Ao entregar o govêmo ao vice-presi
dente Flonano Peixoto, encerrava sua carreira política e mi
litar. 

2 - Govêrno de Floriano Peixoto, 1891-1894 

Assumindo a presidência da República, Floriano Pei
xoto (2) logo demonstrou a fôrça militar de seu govêrno su
focando uma revolta chefiada pelo sargento Silvino de Macedo 
na fortaleza de Santa Cruz. Em abril de 1892, treze generais 
mandam-l_he uma mensagem intimando-o a proceder à eleição 
para presidente da república, ''crentes como estão que só com 
a eleiçã_o do Presidente da República, feita quanto antes, como 
d_etermzna a Constituição Federal e a lei eleitoral, feita, porém, 
ltvremente, sem pressão da fôrça armada, se poderá restabe
lecer prontamente a confiança, o soss~go e a tranqüilidade da 

(I) Processo por crime de responsabilidade que pode ser instaurado contra 
o presidente da República, governadores dos Estados e ministros do Supremo Tri
bunal com o fim de impor-lbes a pena de destituição do cargo. Vocábulo in
glês, significando literalmente denúncia, acusação; pronuncia-se "impítchement". 

. ( 2) Flor;iano, como seu antecessor Deodoro, era alagoano. Filbo de pequenos 
agncultores, mgressara em 1861 na Escola Militar distinguindo-se posteriormente 
_nos ca~pos de batalha da guerra do Paraguai. Homem reservado, espírito 
mtrovertldo, - ao contrário de Deodoro, homem franco e extrovertido - em vir
tude da energia com que dominou revoltas político-militares durante ~u gov~mo 
foi cognominado o Marechal de Ferro. 
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família brasileira e bem assim o conceito da República no ex
terior, hoje tão abalado . .. " 

Realmente a Constituição de 1891, no seu artigo 42, de
terminava que "se, no caso de vaga, poT qualquer causa, da 
presidência ou vice-presidência, não houverem ainda decorrido 
dois anos do período presidencial, proceder-se-á à nova eleição". 
Mas as Disposições transitórias da Constituição diziam que 
"o Presidente e o Vice-presidente, eleitos na forma dêste artigo 
(eleição p·elo voto do Congresso, c.omposto de deputados e se
nadores) ocuparão a presidência e a vice-pTesidência da Repú
blica dura.nte o pTimeiro período presidencial". 

A dubiedade dos textos constitucionais permitiria a Flo
riano Peixoto permanecer na presidência, sem realizar novas 
eleições, até 1894. Cautelosamente, porém, garantiu-se com um 
pronunciamento da Comissão de Justiça da Câmara Federal, 
favorável à sua permanência. Sentiu-se, pois, suficientemente 
forte para, em resposta ao Manifesto dos 13 Generais, reformar 
seus signatários e no mês seguinte desterrar para as fronteiras da 
região amazônica vários civis e militares que promoveram uma 
manifestação popular pela volta de Deodoro ao govêrno. 

A Revolução Federalista do Rio Grande, 1893.- No Rio 
Grande do Sul as lutas partidárias transformaram-se em uma 
longa e sangrenta guerra civil. Dividia-se poll.ticamente o Rio 
Grande do Sul entre os castilhistas (pica-paus), partidários de 
Júlio de Castilhos, presidente do Estado, e os federalistas (mara
gatos) chefiados por Silveira Martins, com o apoio de João 
Nunes da Silva Tavares, barão de Itagui, e do caudilho Gu
mercindo Saraiva. (3) 

Os federalistas propunham-se "a libertar o Rio Grande do 
Sul da tirania de Castilhos" conforme declaravam no manifesto 
em que concitavam os rio-grandenses a acompanhá-los. É bom 
notar, entretanto, que o qualificativo federalista não .tinha o 
sentido de federativo. Pelo contrário, os federalistas desejavam, 
teoricamente, maior predominância do poder federal sôbre o 

(3) Os castilhistas receberam o apelido de pica-paus (pássaros que têm listras 
brancas no topete) porque usavam uma divisa branca em seus chapéus de cam
panha . 

. Os maragatos constituem na Espanha remanescentes dos berberes que inva · 
d1ram a Península Ibérica. O têrmo maragato usado pelos pica-paus como 
apelido depreciativo de seus inimigos, relaciona-se com a presença de uruguaios 
entre as tropas de Gumercindo Saraiva. Sugere, portanto, a idéia de estrangeiro, 
de invu01'. 
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estadual, defendendo também a adoção do sistema parlamentar 
que havia vigorado durante a monarquia. 

Sob o comando do caudilho Gumercindo Saraiva, que se 
achava acampado na fronteira com o Uruguai, em fevereiro de 
1893, os maragatos iniciaram a longa série de choques armados 
com os castilhistas. Paralelamente, o general Silva Tavares, as
sumindo o comando supremo dos federalistas, também iniciava 
suas primeiras operações, e, em pouco tempo, tôda a fronteira 
com o Uruguai estava em pleno regime de guerrilhas. As fôr
ças rebeldes contavam apenas com aproximadamente 3 mil ho
mens, mal armados e de precária disciplina. Mesmo assim to
mam as cidades de Dom Pedrito, Alegrete e Quaraim. 

As fôrças legais, melhor armadas e mais disciplinadas, em 
breve obrigaram grande parte das tropas revolucionárias a in
ternar-se em território uruguaio, depois do combate de 
Inhanduí. 

Inhanduí foi o mais importante combate havido na re
volução federalista, não somente porque nêle tomaram parte 
quase tôdas as fôrças federalistas, mas sobretudo porque, com o 
seu resultado, pràticamente ficavam vencidos os revolucioná
rios. Dentre êstes devem ser citados destacadamente Silva 
Tavares, coronel Salgado, Prestes Guimarães, Juca Tigre, No
gueira da Gama e Aparício Saraiva. Os mais prestigiosos che
fes das fôrças legalistas foram Pinheiro Machado, Mena Bar
reto, Carlos Teles e Artur Oscar. 

Não se deram por vencidos os federalistas depois de Inhan
duí. Embora Silva Tavares e o coronel Salgado desistissem 
temporàriamente da luta, Gumercindo manteve ainda viva a 
causa revolucionária com a velha e eficiente tática das guer
rilhas. 

No Rio de Janeiro surgiria, a 6 de setembro de 1893, a 
Revolta da Armada. Levando os revoltosos suas operações mi
litares ao Sul, daí em diante identificam-se perfeitamente os 
dois movimentos cuja finalidade imediata era a queda do go
vêrno de Floriano. 

A Revolta da Armada, 1893. - Desde o Império eram 
visíveis as rivalidades entre o Exército e a Marinha. Os ofi
ciais do Exército geralmente vinham da pequena burguesia e 
o reduzido sôldo que a carreira militar oferecia, predispusera 
o Exército para as reformas, sobretudo depois da guerra do Pa
raguai. Compreende-se, pois, que a Abolição e a Repúbli~ 
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encontrassem ambiente mais propício no Exército do que na 
Marinha cuja oficialidade se constituía, em regra, de remanes
centes da aristocracia imperial. 

Não inspirava a Marinha muita confiança a Floriano. O 
almirante Wandenkolk, presidente do Clube _Naval e elem~nto 
de prestígio, tentara ajudar, com alguns naviOs, os federahstas 
do Rio Grande do Sul, sendo aprisionado em Santa Catarina 
pelo cruza~or República . . Não faltara~ acusaçõ:s por part~ 
dos simpatizantes de Flonano e republicanos mais exaltados, 
apontou-se como uma traição à República a tendência restau
radora (volta ao regime monárquico) de alguns elementos 
influentes na Armada. 

Na noite de 5 para 6 de setembro de 1893, o almirante 
Custódio José de Melo, ex-ministro de Flori~no, dirigiu-se com 
vários oficiais e alguns deputados federais para bordo do 
Aquidabã, onde içou a bandeira da revolução que visava a "res
taurar o império da Constituição", conforme declarava o ma
nifesto então divulgado. 

Enquanto o govêmo tomava as primeiras providê~cias 
para defender sua autoridade, de?"etan~o o estado. de síuo e 
guarnecendo com fôrças do ExérCito o litoral do R10 e de Ni
terói, formavam-se também batalhões de voluntários, dispostos 
a defender a legalidade. Durante vários dias bombardearam
se mutuamente as baterias do govêrno e as da Armada em re
volta, deixando em pânico a população civil. 

Conseguindo sair da Guanabara três navios sob o. coman
do do capitão-de-mar-e-guerra Frederico Lorena, aliaram-se 
os revoltosos aos federalistas do Rio Grande do Sul. :tstes já 
haviam invadido o Estado de Santa Catarina, em cuja capital 
Destêrro, hoje Florianópolis, foi então instalado um govêrno 
revolucionário. 

A grande maioria dos navios, muitos imprestáveis e inca
pazes de moverem-se sozinhos, mantinha-se na baía da Gua
nabara trocando tiros diários com as baterias postadas nos 
morros e nas fortalezas. 

Em outubro, entretanto, a fortaleza de Villegaignon pas
sou-se aos revoltosos, que contariam também, em dezembro, 
com a adesão de Saldanha da Gama, de tendências monar
quistas e prestígio entre a oficialidade mais jovem. Melho
rara um pouco a causa revolucionária, porém não conseguiram 
os revoltosos um desembarque que lhes permitisse a organi
zação de fôrças terrestres. 



Para maior entrosamento entre a Revolta da Armada e a 
Revolução Federalista, Custódio de Melo retirara-se também 
para o Sul no Aquidabã. 

Saldanha da Gama tenta um desembarque em Niterói que 
é frustrado pelas fôrças legais. Pràticamente imobilizado na 
baía da Guanabara, pressionado também pelos comandantes de 
navios estrangeiros que demonstravam, claramente, intenções 
de obstar o bombardeio da cidade a fim de proteger os inte
rêsses comerciais de seus compatriotas, tornou-se insustentá
vel a situação de Saldanha da Gama. Em março, o govêrno 
anunciou a chegada de uma esquadra, que recentemente adqui
rira na Europa e nos Estados Unidos e cujo comando fôra en
tregue ao velho almirante reformado Jerônimo Gonçalves, vete
rano da guerra do Paraguai. Vendo Saldanha da Gama que 
lhe seria impossível resistir, juntamente com sua oficialidade 
e seus marinheiros, pediu asilo a dois navios portuguêses que 
se achavam no pôrto. A revolução, entretanto, continuaria 
ainda no extremo Sul. 

Chegando às costas do Paraná, Custódio de Melo conse
gue apoderar-se do pôrto de Paranaguá, enquanto Gumer
cindo Saraiva, que empreendera uma longa marcha através de 
Santa Catarina, ocupa também grande parte do território pa
ranaense. Em Curitiba confraternizam-se os dois chefes re
voltosos e preparam-se para o cêrco da cidade da Lapa. 

Lapa, sob o comando do coronel Gomes Carneiro, resis
tiu heroicamente a 26 dias de cêrco, rendendo-se somente após 
a morte de seu bravo comandante. Sua desesperada resistên
cia, porém, havia dado tempo às fôrças legais para se prepa
rarem contra um possível ataque federalista a São Paulo. 

As notícias de que novos reforços estariam chegando a 
Itararé convenceram Gumercindo a empreender com suas tro
pas uma longa retirada. Abandonaria o Paraná, atravessaria 
Santa Catarina, retomando ao Rio Grande. O caudilho, po
rém, morreu vítima de uma emboscada, quando fazia um re
conhecimento de terreno, já em território rio-grandense. 

A retirada transformou-se em fuga desordenada. A fa
mosa Divisão do Norte, legalista, caiu sôbre os remanescentes 
da coluna de Gumercindo, obrigando-os a procurarem refúgio 
nos países vizinhos. Morreu em combate, nessa ocasião, o 
coronel Fabrício Pilar, magnífica figura de soldado gaúcho, 
famoso pelos seus gestos rominticos e cavalheirescos. 

Dirigindo-se tam~m ao Rio Grande d0 Sul, tentou Custó
dio de Melo tomar a cidade de Rio Grande, dispondo para 
isso do cruzador República, quatro navios mercantes armados 
e dois mil homens em tropa de desembarque. Não o consegue, 
pois o govêrno de Júlio de Castilhos preparara-se suficiente
mente para defender aquela cidade gaúcha. 

Em Santa Catarina, entrementes, a nova esquadra gover
nista, comandada por Jerônimo Gonçalves, torpedeia o cou
raçado Aquidabã, cuja tripulação, conseguindo salvar-se, 
ainda tenta juntar-se às últimas tropas revolucionárias. Não 
podendo resistir, acaba internando-se no Uruguai e na Ar
gentina. Fracassara a Revolta da Armada, terminando a Revo
lução Federalista. 

Salvara-se a República. Lamentàvelmente, porém, revestiu
se de tremenda crueldade a vingança empreendida por ele
mentos governistas, como o general Everton Quadros no Pa
raná e o coronel Moreira César em Santa Catanna, contra os 
revolucionários vencidos. 

Em Santa Catarina foram fuzilados sumàriamente mui
tos revolucionários, entre os quais o marechal Barão de Batovi 
e o capitão-de-mar-e-guerra Frederico Lorena. No Paraná seria 
sacrificado injustamente o barão do Cêrro Azul. Fuzilamentos 
no cemitério, ao pé da cova já aberta, mancharam a causa 
republicana. Floriano terminara com violência seu govêrno. 

3 - Presidência de Prudente de Morais, 1894-1898 

Eleito a 1.0 de março de 1894, tomava posse a 15 de no
vembro nosso primeiro presidente civil: Prudente José de Mo
rais Barros. 

Assumia Prudente de Morais a suprema magistratura da 
República em uma época de crise; forte depressão econômica 
resultante do encilhamento, sérias sobrevivências do antago
nismo político que ensangüentara o quadriênio anterior e a 
desordem administrativa avultavam entre os grandes proble
mas que teria de solucionar. 

Desejando encerrar a fase revolucionária que enfraquecera 
a República, conseguiu Prudente de Morais pacificar o .Rio 
Grande do Sul, ainda conturbado pela revolução federalista. 
S~riam anistiados os comprometidos no movimento. ÜJltros 



fatos importan tes marcariam seu govêrno; enquanto Rodri
gues Alves, ministro da Fazenda, tentava a recuperação finan
~eira do país, discutiam-se e resolviam-se alguns problemas 
Importantes com outras nações. 

Em fevereiro de 1895 resolvia-se com o arbitramento do 
presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, a questão 
de limites com a Argentina; no mês seguinte reatavam-se rela
ções diplomáticas com Portugal, rompidas um ano antes, quan
do dois navios portuguêses deram asilo político a Saldanha da 
Gama e a outros participantes d a revolta da Armada (4). 

Com a Inglaterra solucionou-se o caso da ilha da Trindade, 
ocupada desde dezembro de 1895 pelos inglêses, sob a alegação 
de não existirem ali marcos indica tivos da posse brasileira. 

Canudos. - O maior problema com que se deparou o 
govêrno de Prudente de Morais foi a sangrenta campanha 
de Canudos. Surgira em 1893, no interior da Bahia, o cea
rense Antônio Vicente Mendes Maciel, posteriormente conhe
cido pelo apelido de Antônio Conselheiro. Apresentando
se como "profeta", pregava entre jagunços (sertanejos analfabe
tos, esquecidos pelo Império) a restauração da monarquia e 
a volta de D. Sebastião, rei de Portugal, que sairia das ondas 
do mar com todo o seu exército (5). Reunira Antônio Con
selheiro em tôrno de sua personalidade messiânica um gran
de número de seguidores que logo lhe atribuíram mila
gres extraordinários, estabelecendo-se, nas margens do Vaza
Barris, vilarejos onde seria incontestável a · autoridade do 
"santo". 

Enviou o govêrno da Bahia, em novembro de 1896, uma 
pequena fôrça policial a Canudos, pois a agitação promovida 
por Antônio Conselheiro punha em sobressalto os comer
ciantes e fazendeiros das vizinhanças. Acampada em Uauá, foi 
a expedição surpreendida por uma multidão de fanáticos que, 
entoando rezas e de cruzes arvoradas, promoveu furioso ata
que obrigando a retirada imediata dos soldados comandados 
pelo tenente Pires Ferreira. 

(~) Os dois navios portuguêses Afon•o de A lbuquerque e Mindelo, ao con
trário do que exigira Floriano, não somente abriga ram os revolucionários como os 
conduziram ao Sul. 

(5) Espalhara -se tamb.ém no interior do ~ra~il um velho mito portu~ 'T' 

a volta de D. Sebasti ão, rei de Portugal, morto em 1578 na batalha · de Alcácer 
Quebir. Releia a pág. S(j. 
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Uma segunda expedição, em dezembro do mesmo ano, 
sob 0 comando do major Febrônio de Brito, com 600 homens, 
foi derrotada pelos jagunços. 

Compreendeu o govêrno que estava diante de um sério 
problema, sendo então chamado a dirigir uma terceira ope
ração militar contra Canudos, Moreira César, tristemente fa
moso pela sua crueldade em Santa Catarina contra os federa
listas vencidos. Moreira César contou com 1300 homens bem 
armados e até uma bateria de artilharia ligeira Krupp. O 
grande a taque ao reduto sertanejo foi porém um fracasso, sen
do baleado no ventre o próprio chefe da expedição. Faleceu 
na desabalada fuga empreendida após o contra-ataque jagunço, 
jun tamente com o capitão Salomão, comandante da artilharia, 
e o coronel Tamarindo. 

A derrocada da expedição de Moreira César agravara o 
problema; dera aos jagunços de Antônio Conselheiro as ba
gagens e o armamento de uma brigada de exército. 

Enquanto se espalhavam no Rio boatos sôbre possíveis li
gações entre inimigos do govêrno e monarquistas com os ja
gunços, reassumira Prudente de Morais a presidência da Re
pública, da qual se afastara durante algum tempo por motivo 
de saúde, quando então exercera o cargo o vice-presidente 
Manuel Vitorino Pereira. 

A quarta expedição militar contra Canudos foi organizada 
pelo ministro da Guerra, marechal Carlos Machado Bitten
court, que partiu para a base de operações na Bahia. Com
posta de 6 brigadas, perfazendo quase 6 000 homens, seria co
mandada por Artur Oscar de Andrade Guimarães, general repu
blicano que se distinguira na campanha contra os revoltosos 
rio-grandenses e posteriormente comandara o distrito mili
tar de Pernambuco. 

Além da colaboração do general Savaget, contava Artur 
Oscar com artilharia de grosso calibre, embora não fôsse efi
ciente seu sistema de abastecimentos. A fome, a sêde, o calor 
e a resistência fanática dos jagunços, que agora dispunham de 
armamento e das munições tomadas às expedições anteriores, 
tornaram a última expedição contra Antônio Conselheiro uma 
das mais dramáticas páginas da história republicana. 

A 30 de setembro de 1897 foi desfechado o ataque final. 
Os ja&Unços, farpintos, sedentos e esf~rrapados defenderam 

379 



palmo a palmo seus últimos redutos. A 5 de outubro pouco 
restava do arraial sertanejo. Um incêndio, ateado com que
rosene e dinamite pelas tropas regulares, destruíra os numerosos 
casebres que compunham a estranha cidadela do sertão nor
destino. 

Antônio Conselheiro estava morto e com êle milhares de 
jagunços. Seu corpo foi identificado e degolado. Cruelmente 
foram tratados os prisioneiros. Aproximadamente 800 foram 
decapitados pelos soldados. 

Perderam o Exército e as fôrças policiais cêrca de 4 000 ho
mens para destruir Canudos. Euclides da Cunha, que acom
panhara a expedição como correspondente de um jornal pau
lista, escreveria posteriormente "Os Sertões", obra que não só 
descreve magistralmente a campanha de Canudos, mas tam
bém revela o pobre e esquecido homem do interior do Nor
deste brasileiro, perdido no seu mundo árido e calcinado. 

Antônio Conselheiro fôra considerado um "inimigo da Re
pública". Na verdade vivera apenas um drama messiânico e 
dirigira com sua personalidade psicopática o fanatismo reli
gioso de uma pobre população, cujo atraso, evidentemente, ja
mais permitiria a compreensão das diferenças entre repú
blica e monarquia. 

A Campanha de Canudos poderia ter sido evitada com 
escolas, saúde pública, ajuda econômica e assistência social. 
Preferiu-se a pior solução: o extermínio pelo fogo de um 
pungente drama social. 

Período final do govêrno de Prudente de Morais. - A 
5 de novembro de 1897 desembarcaram no antigo "Arsenal da 
Guerra" alguns batalhões que haviam combatido na Campa
nha de Canudos. Fôra recebê-los o Presidente da República. 
Repentinamente, o anspeçada (6) Marcelino Bispo de Melo 
tentou assassiná-lo. Acudindo em sua defesa o marechal Car
los Bittencourt, ministro da Guerra, contra êste voltou-se o 
assassino, prostrando-o com diversas punhaladas. A morte do 
marechal Bittencourt provocou grande comoção política. 

O atentado inesperado fortaleceu o prestígio político de 
Prudente de Morais, tornando-o simpático à opinião pública. 
Iniciando uma nova fase, na qual seria afastado da liderança 

(6) Pôsto miltar acima de soldado e abaixo de cabo. 
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política Francisco Glicério, o govêrno, no mesmo dia do 
lutuoso acontecimento, dirigia enérgico "Manifesto à Nação" 
que terminava com as seguintes palavras: "A nobre indig
nação popular manifestada naquele próprio momento e as 
inequívocos provas de apoio e solidariedade, dadas ao Pre
sidente da República, fortalece'tll-me a convicção de que posso 
contar com o povo brasileiro para manter com dignidade e 
desassombro a autoridade de que estou investido pelo seu 
voto espontâneo e soberano. A ordem e a lei serão respeita
das como exige a honra da República~'-

Sob a proteção do estado de sítio, autorizado ràpidamente 
pelo Congresso, pôde então Prudente de Morais, com razoável 
energia, dedicar seu último ano de govêrno aos problemas de 
administração pública. 

4 - Presidência de Campos Sales, 1898-1902 

Eleito juntamente com o vice-presidente Francisco de As
sis Rosa e Silva, preocupou-se principalmente Manoel Ferraz 
de Campos Sales com as finanças do país, abaladas não só 
pelas conseqüências do "encilhamento" co~o t~mbé~ pela 
agitação política. Para a execução de sua política fmancetra, to
mara Campos Sales algumas providências, antes mesmo de as
sumir a presidência da República, em viagem que. fêz à Europ~ 
logo após a eleição. Negociara então com banqueiros estrangei
ros um acôrdo denominado Funding Loan, pelo qual ficavam 
suspensos durante algum tempo os paga~entos ?e juros ~os. em
préstimos anteriores, contraindo-se, para Isso, novo emprestimo. 

Na execução de seu programa financeiro _contou ~ampos 
Sales com o ministro Joaquim Duarte Murtmho, cups me
didas de compressão de despesas e aumento de impostos pro
vocaram queixas amargas e acusações de que se estava retar
dando o progresso do país. Realmente, tal fato pô~e ~er cons
tatado posteriormente, com o agravante de que capitais estra?
geiros haviam passado a controlar grande parte da economia 
nacional. 

Para tranqüilidade de sua administração, ?,rganizou ~a~
pos Sales a chamada "política dos govemador_es. , qu_e conSIStia 
no seguinte: os senadores e. deputados correh~Io~ános dos go
vernadores dos Estados tenam amplo prestíg~o JUnto ao Go-
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vêrno Federal. .tste receberia em troca o apoio dos governos 
estaduais na execução da política geral do país. Diminuía 
assim, naturalmente, a importância dos partidos, ao mesmo 
tempo que se fazia a "política dos governadores". 

O resultado imediato da "política dos governadores" foi 
a formação de "oligarquias" estaduais que, apossando-se da 
direção dos Estados, realizariam, daí em diante, eleições nem 
sempre isentas de fraudes e sufocariam prontamente tentati
vas de rebeldia como as surgidas no Mato Grosso, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Sergipe e Goiás. Ao mesmo tempo, Minas 
Gerais e São Paulo, demogràficamente mais fortes, conquistaram 
o primeiro plano na direção da política republicana. 

5 - Presidência de Rodrigues Alves, 1902-1906 

Francisco de Paula Rodrigues Alves, nascido em Guara
tinguetá, a leste de São Paulo, servira à monarquia como 
presidente de sua província natal e fôra ministro da Fazenda 
no govêrno de Floriano Peixoto. No seu quadriênio, eviden
temente o mais progressista da República Velha, contou com 
ministros capazes, como José Maria da Silva Paranhos (barão 
do Rio Branco) na pasta do Exterior, Lauro Müller na Via
ção, almirante Júlio César de Noronha na Marinha e José 
Joaquim Seabra no ministério do Interior. 

Durante seu govêrno modificou-se o aspecto acanhado e 
provinciano do Rio de Janeiro, graças à atuação do enge
nheiro Pereira Passos; sob a direção de Paulo de Frontin cons
truiu-se a grande Avenida Central (hoje Av. Rio Branco) 
paralelamente ao início das obras do pôrto. Alargaram-se pra
ças, destruíram-se pardieiros, modernizou-se a capital da Re
pública. 

Durante o govêrno de Rodrigues Alves libertou-se o Rio 
do flagelo periódico da febre amarela, que todos os verões 
ceifava numerosas vidas (7). O grande plano de erradicação 
do terrível mal foi executado pelo médico e cientista brasi-

(7) A febre amarela transmite-se atrav~ da picada de um mosquito - o 
anopheles gambiae - de grande poder de infectividade. Provàvelmente de origem 
africana, apareceu no Brasil em 1849. Em 1850 exterminou 4 000 penou numa 
populaçlio pouco 1uperior a 200 000 habitante.. 
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Francisco Pereira Passos. remo· 
dela dor do Rio de Janeiro no 

govêrno de Rodrigues Alves. 

Paulo de Frontin, colaborando com 
Pereira Passos, dirigiu grandes obras 
urbanísticas no Rio de Janeiro. 

leiro Osvaldo Cruz. Aperfeiçoando os processos usados pel?s 
americanos em Cuba e nas Filipinas, Osvaldo Cruz consegum 
pràticamente, em 1906, livrar a cidade da doença. 

Enfrentou também Osvaldo Cruz o grave problema sani
tário da varíola. Para conseguir a aprovação pelo Congresso 
da obrigatoriedade da vacina teve que suportar as. maior~s 
dificuldades. Uma verdadeira campanha contra a vacma obn
gatória foi desencadeada. Atacou-se em reuniões P?Pul~res 
e pela imprensa a obra benemérita do grande bac~enolog1sta 
brasileiro. Clamou-se contra o govêrno, com alegaçoes sõbre a 
liberdade individual (8); sobretudo, reuniram-~e, de mã~s 
dadas, a ignorância e a oposição de alguns pollticos a ~od:I
gues Alves. Na tarde de 12 de novembro de 1904 a ag1taçao 
transformou-se em arruaça perigosa e, à noite, bandos de de
sordeiros percorreram as ruas quebrando lampiões ~e gás d.a 
iluminação pública, incendiando bondes e cortando fws telefo
nicos. Aproveitando-se da agitação popular, o senador La_uro 
Sodré, o general Silvestre Travassos, o deputado Barbosa Lima 

(8) Os visitadores sanitários encarregados da vacinação faziam-se acompanhar 
por soldado.s armados. 
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e alguns oficiais positivistas tentaram um golpe revolucioná
rio. Conseguindo inflamar o entusiasmo dos cadetC$ da Escola 
Militar da Praia Vermelha, resolvidos também a "salvar a 
República", o general Travassos marchou com seus joTem co
mandados contra o Palácio do Catete. 

Ao espalhar-se a notícia da revolta, alguns auxiliarei 
aconselharam ao Presidente da República que se refugiasse em 
um navio da esquadra. A resposta de Rodrigues Alves foi in· 
cisiva e enérgica: - "Aqui é meu lugar, e dêle só sairei morto". 

Feridos Travassos e Lauro Sodré numa escaramuça com 
tropas do govêmo, logo abandonaram a luta os outros chefes 
da rebelião. Assim pôde d govêrno dominar a situação. Um 
último reduto na zona portuária, defendido por civis, ainda 
reagiu contra as tropas do govêrno, cedendo ante a ameaça dos 
canhões da Marinha. Pacificada a República, continuou Ro
drigues Alves sua obra administrativa. 

A política exterior. Rio Branco - A maior figura do mi
nistério escolhido pelo presidente Rodriguos Alves foi, sem 
dúvida, José Maria da Silva Paranhos Jr., barão do Rio Branco. 
Filho do visconde de Rio Branco, já exercia a diplomacia quan
do sobreveio a República, a quem serviu patrioticamente, não 
obstante sua indisfarçada preferência monárquica. 

A atuação de Rio Branco na Pasta das Relações Exterio
res foi marcada, principalmente, pela solução de uma grave 
pendência relativa à fronteira Brasil-Bolívia, compreendendo 
a vasta região do Acre. Pelo Tratado de Petrópolis, assinado 
a 17 de novembro de 1903, foi incorporada definitivamente ao 
nosso país a região acriana. A Bolívia e a companhia norte
americana "Bolivian Syndicate", concessionária da exploração 
do rico território, receberam uma indenização em libras ester
linas que poderíamos perfeitamente recuperar, em poucos 
anos, com a cobrança no próprio território do Acre dos im
postos regulares da União. O Brasil comprometeu-se, entre
tanto, .a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que, 
apesar de traçada em território brasileiro, era também consi
derada importante para a economia boliviana. 

Embora algumas obras fôssem iniciadas em Belém, Recife 
e Salvador, estas cidades não conseguiram acompanhar o surto 
do progresso sulino. O eixo econômico e político deslocara
se completamente para o sul. Em 1872 ainda se equilibra-
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Presidentes da República 

Em cima: Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de Morais. 
Embaixo: Campos Sales, Rodrigues Alves e Afonso Pena. 

varo as populações das duas grandes zonas geográficas. Em 
1900 haviam triplicado as populações de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul, contando a população meri
dional com uma diferença de 3 milhões de habitantes sôbre a 
população setentrional. 

6 - Presidência de Afonso Pena 
-Nilo Peçanha, 1906-1910 

Recebera Afonso Pena o govêrno da República numa 
época de prosperidade, porém persistiam velhos problemas 
nacionais como a miséria das classes proletárias, a corrução po
lítica .e a formação de oligarquias provinciais. A antiga aristo
cracia rural da cana-de-açúcar decaíra completamente; os pa
triarcais fazendeiros de café começaram a sofrer a concorrência 
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das novas classes urbanas e industriais que procuravam afir
mar-se na direção política. 

Durante o govêrno de Afonso Pena realizou-se em Haia 
uma conferência internacional sôbre a paz. Nosso represen
tante foi Rui Barbosa, cuja dialética segura defendeu os 
interêsses não somente do Brasil, mas de tôdas as nações pe
quenas, contra os privilégios pretendidos pelas grandes po· 
tências. · 

Cabe a Afonso Pena o mérito de ter apoiado o amplo pro
grama ferroviário desenvolvido pelo minist~o Miguel Calmon. 
Completam-se as ligações São Paulo - R10 Grande ~o Sul 
e Rio de Janeiro - Espírito Santo. Com~reendendo a !mpor
tância do elemento europeu no desenvolvimento do pais, ace· 
lerou a imigração. Em 1908 perto de 100 000 colon_os :spa· 
lhavam-se pelo Sul do país, destacando-se o elemento Itahano. 

Melhorou-se a esquadra com a aquisiçã~ de vária~ unid_a· 
des navais, entre as quais os couraçados M_zr:_as Ge~ats e Sao 
Paulo. Realizou-se em 1908 a grande Exposzçao Nacwnal que, 
comemorando o centenário da lei da abertura dos portos do 
Brasil, mostrava o progresso do país. O Presidente, porém, não 
sobreviveu ao seu mandato; faleceu em junho de 1909. 

Ocupou a suprema magistratura do país, de 1909 a 1910, 
o vice-presidente Nilo Peçanha. Durante o curto per~odo ~e 
seu govêrno foi criado o Serviço de Proteç~o ~os fndws cup 
direção foi entregue ao então coronel Candid? Rond..?n, a 
quem tanto deveria a República na obra de mtegraçao do 
selvagem brasileiro na civilização. 

No seu govêrno desenvolveu-se a campanha eleito~al do 
período seguinte. Dois candidatos se apresentarai?: R~I B_a~
bosa, defendendo o "civilismo", isto é, a predommânCia CIVIl 

no govêrno da República; e o marechal Hermes da Fonseca, 
elemento de prestígio no seio das classes a~ma?as .. ':'e~ceu o 
candidato militar. A República atravessana dias diflceis. 

7 - Presidência de Hermes da Fonseca, 1910-1914 

Juntamente com Hermes da Fonseca, nas eleições de 1.0 

de março de 1910, o vice-president~ eleit? foi Vence_slau B_rás. 
Funcionara bem o sistema das ohgarqmas estaduais conJun
tamente com a pressão militar. Homem bom, porém inde-
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ciso, o nôvo presidente da República deixou-se influenciar 
pelos. políticos gu: o _cercaram. ~ Barão do Rio_ B_ran~o foi 
milntido no mm1sténo do Extenor; pitra o mm1sténo da 
Guerra foi convidado o general Dantas Barreto. A Pasta do 
Interior e Justiça foi ocupada pelo rio-grandense Rivadávia 
Correia, leal correligionário do influente político Pinheiro 
Machado. 

Apoiado no Rio Grande do Sul pelo governador Borges de 
Medeiros e prestigiado pela maioria dos governadores dos ou
tros Estados, Pinheiro Machado foi o político de maior influên
cia na primeira fase do govêrno de Hermes da Fonseca. 
Uma grande modificação política, porém, sacudiria o país. 
Muitas "oligarquias" estaduais foram substituídas, ocorrendo 
conflitos, principalmente na Bahia, em Pernambuco e no Cea
rá. Surgiram assim as "salvações" e muitas, como por exem
plo a de Dantas Barreto, em Pernambuco, e de J. J. Seabra 
na Bahia, eram francamente hostis à dominância política de 
Pinheiro Machado. Com muita razão disse o historiador José 
Maria Bello que, "instalados nos governos que haviam conquis
tado pela violência, mas com o apoio das massas populares 
fatigadas do longo domínio das oligarquias, os "novos salva
dores" montaram as suas máquinas locais, ainda mais intransi
gentes do que as antigas". 

Logo nas primeiras semanas do govêrno de Hermes da 
Fonseca, os marinheiros dos maiores navios da esquadra 
amotinaram-se, revoltados contra o regime de castigos cor
porais ainda vigente na Marinha. Ameaçando bombardear a 
cidade foram anistiados pelo govêrno que, escarmentado, pu
niu, posteriormente, com excessiva severidade, os implica~os_em 
uma nova revolta surgida a 9 de dezembro entre os fuzileiros 
do quartel da Ilha das Cobras e a tripulação do "scout" Rio 
Grande do Sul. 

O govêrno de Hermes da Fonseca teve gue enfrentar um 
problema semelhante ao de Canudos. Nos sertões limítrofes 
do Paraná e Santa Catarina, o fanático João Maria, apelidado 
o Monge, instalara-se na região do Contes~ado, zona disputa_da 
pelos dois Estados. Em pouco tempo milhares de sertaneJOS 
sulinos congregaram-se em tôrno do Monge, repetindo-se o 
drama dos sertões da Bahia. Diversas expedições militares fo
ram enviadas, sem resultado, para combater os fanáticos. So
mente no quadriênio seguinte é gue uma divisão composta de 
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mais de 6 000 soldados, sob o comando do general Setembrino 
de Carvalho, conseguiria dispersar no Contestado os fiéis segui
dores do fanático João Maria. 

O desenvolvimento econômico do país sofreu seriamente 
os efeitos da instabilidade política. Retraíram-se os capitais 
europeus. O Norte sofreria, impotente, a concorrência da bor
racha asiática, encerrando-se a efêmera fase de progressq que 
vivera a Amazônia. Com suas receitas diminuídas, sem expor
tações, viu-se o govêrno na contingência de negociar um nôvo 
"funding loan", empréstimo que comprometeria ainda mais 
as abaladas possibilidades financeiras do país. 

Uma reforma de ensino assinala a atuação de Rivadávia 
Correia na Pasta do Interior e Justiça que abrangia também os 
assuntos da instrução pública. Deu-se a mais ampla liberdade 
e autonomia às escolas superiores, que se multiplicaram então 
desordenadamente, agravando-se o problema de profissionais 
íncompetentes. 

Durante todo seu govêrno contara Hermes da Fonseca 
com o apoio de Pinheiro Machado. Em troca, dera-lhe tal 
prestígio, que o velho político gaúcho, líder no Senado, trans
formara-se, apesar da rebeldia de algumas salvações, no "su
premo coronel" de todos os "coronéis" políticos do país. 

Ao terminar o quadriênio presidencial de Hermes da Fon
seca rebentara a guerra de 1914-1918. O mundo iria atraves
sar dias difíceis. O Brasil também. 

8 - Presidência de Venceslau Brás, 1914-1918 

Ao assumir o govêrno Venceslau Brás, político mineiro 
que discretamente exercera a vice-presidência no quadriênio 
anterior, já rebentara a Primeira Guerra Mundial. Perturbado 
o comércio internacional, nossas exportações haviam caído 
assustadoramente. O prolongamento do conflito daria entre
tanto ao Brasil algumas oportunidades comerciais; gêneros ali
mentícios e matérias-primas encontrariam sempre compradores 
dispostos a pagar altos preços. Além disso, a impossibilidade 
de importar produtos fabris, gerou paralelamente um surto 
industrial realmente acidental e não planificado, porém de 
qualquer forma, uma mudança importante em nossa estrutura 
tradicionalmente agrícola. 
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Presidentes da República 

Em cima: Hermes da Fonseca, Venceslau Brás e Epitácio Pessoa. 
Embaixo: Artur Bernardes, Washin.gton Luís e Getúlio Vargas. 

O afundamento do navio brasileiro Paraná, obrigou 
o govêrno a romper relações com o Império Alemão. A opi
nião pública era positivamente a favor dos aliados. A França 
sempre gozara em nossas elites de grande prestígio e a monar
quia imitara os modelos britânicos. 

Outros torpedeamentos seguiram-se. Pouco depois (26 de 
outubro de 1917), com uma declaração de guerra, o Brasil 
oficialmente participava do conflito. Nossa ajuda aos Aliados 
constou sobretudo de fornecimento de gêneros e transportes 
marítimos. 

Ainda no quadriênio de Venceslau Brás deve ser registrada 
a pacificação do Contestado, região nos limi,tes entre os Es
tados do Paraná e Santa Catarina. Conseguiria o Presidente 
dirimir a pendência entre as duas unidades da Federação. A 
20 de outubro de 1916 era assinado no Rio de Janeiro um 
tratado que definitivamente encerrava a questão. 
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Lamentàvelmente, nos últimos meses do govêrno de Vences
lau Brás, o país foi atingido pela terrível epidemia conhecida 
pelo nome de "gripe espanhola". Mataria cêrca de 15 000 
pessoas. Era uma das conseqüências da guerra. Devastara 
também outros países. 

9 - Presidência de Epitácio Pessoa, 1919-1922 

Eleito pela segunda vez, Rodrigues Alves não pôde, con
tudo, assumir a presidência pois adoeceu gravemente, vindo a 
falecer a 18 de janeiro de 1919. 

Assumira o govêrno o vice-presidente Delfim Moreira, ho
mem modesto e honrado, em cuja administração se destaca o 
nome do ministro da Viação Afrânio de Melo Franco. 
. Realizada nova eleição, saiu vitorioso Epitácio Pessoa, que 

trvera como concorrente Rui Barbosa. · 
Epitácio Pessoa iniciou seu govêrno sob os melhores aus

píci<?s. Homem culto e inteligente, fôra senador, ministro da 
Justrça no govêrno de Campos Sales. Na ocasião da escolha 
~e seu nome como candidato à presidência da República, che
f~~va. a delt;g:ação brasileira à MConf:rência da Paz. Sua expe
nenoa polrtica, entretanto, nao evitou que se organizasse no 
Congresso uma fortíssima oposição à sua administração. 

Sendo nordestino, conhecia bem o drama das sêcas em sua 
região. Em pouco tempo foram construídos 205 açudes e 220 
poços e acrescidas de 500 quilômetros as vias férreas locais. 
Cuidou também da economia cafeeira, conseguindo manter em 
~í;e_l compensado; os preços do nosso principal produto. No 
IniCIO de seu gover?-o, compreendendo que a prosperidade de
corrente dos negóciOs efetuados durante a guerra tinha bases 
acidentais e transitórias, empreendera uma severa política fi
nanceira, chegando até a vetar leis de aumento de sôldo das 
fôrças armadas. 
, . Noi?~ara Epi~ácio Pessoa para as pastas militares dois po

hticos CIVIS, Pandiá Calógeras e Raul Soares, revigorando, as
sim, a tradição monárquica. Autoritário e enérgico, com a "lei 
de repn~ssão do anc:rquismo" _(17 de janeiro de 1921) preten
de_u limitar a atuaçao da oposição. Seu govêrno, pode-se dizer, 
foi ao mesmo tempo laborioso, esforçado e difícil. A 5 de julho 
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de 1922 teria que enfrentar uma revolta que irrompeu no forte 
de Copacabana, com a adesão do forte do Vigia e dos alunos 
da Escola Militar. Prontamente as fôrças da legalidade aba
faram a sedição. 

No govêrno de Epitácio Pessoa as comemorações do cente
nário de nossa Independência foram marcadas pela reali
zação de uma grande Exposição Internacional, visitando nessa 
ocasião o Brasil o presidente da República Portuguêsa Antônio 
José de Almeida. Recebera um pouco antes nosso país a visita 
do Rei dos belgas Alberto I. Em relação à família imperial 
brasileira teve Epitácio um gesto simpático, revogando a lei 
de banimento (9). 

O final de sua administração, politicamente, foi agitadís
simo. A campanha do futuro presidente Artur Bernardes 
fôra desenvolvida em meio a permanente ameaça revolu
cionária. 

10 - Presidência de Artur Bernardes, 1922-1926 

Na eleição de 1.0 de março de 1922 foram escolhidos pre
sidente e vice-presidente da República, Artur Bernardes e Es
tácio Coimbra, ex-governadores de Minas Gerais e Pernambuco, 
respectivamente. 

O quadriênio do nôvo presidente transcorreu inteira
mente sob "estado de sítio". Efervescência política, revoltas 
e perturbações da ordem impediram naturalmente uma boa 
administração. 

As fôrças políticas que fizeram oposição a Artur Bernardes 
na campanha presidencial, no início de seu govêrno reagrupa
ram-se formando um partido de luta ostensiva, denominado 
Aliança Libertadora. Conseguiu o presidente, entretanto, for
talecer o "poder executivo" promovendo no Congresso Nacional 
a reforma da Constituição de 1891. Limitou-se o habeas cor
pus (10), instituiu-se o direito de veto parcial do presidente da 

( 9) Releia a nota 7 da pág. 368. 
(10) Instituição de origem romana. É uma garantia contra a prepotência e 

arbitrariedade dos detentores do poder. A Constituiç:lo de 1891 admitia ampla
mente o habeas corpus. A reforma constitucional de 1926 restringiu sua concess:lo 
àquele que sofresse violência por meio de pris:lo ou constrangimento ilegal da 
liberdade de loçomoçlio. 
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República e regulou-se a expulsão dos estrangeiros conside
rados perigosos. 

Em 1923 conseguiu o ministro da Guerra, general Se
tembrino de Carvalho, pacificar o Rio Grande do Sul, contur
bado pela revolução contra o govêrno de Borges de Medeiros. 
No ano seguinte (5 de julho de 1924) rebentaria uma revo
lução em São Paulo sob a chefia do general reformado Isidoro 
Lopes. Embora contassem com a opinião pública paulista, não 
conseguiram as tropas revolucionárias oferecer eficiente resis
tência às fôrças do govêmo. 

A revolução paulista repercutira, entretanto, sob a forma 
de motins no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Amazo
nas e Sergipe. Reunindo revoltosos de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul, formou-se uma coluna revolucionária que per
correria 25 000 quilômetros nos sertões brasileiros, durante dois 
anos e meio de aventuras e sofrimentos, na esperança de contri
buir para a deposição do regime que condenara. Ficaria conhe
cida pelo nome de "Coluna Prestes". Seu comandante, Luís Car
los Prestes, iniciara sua marcha em Alegrete, no Rio Grande do 
Sul, tendo alcançado o Piauí e o Maranhão. Somente nos pri
meiros meses do govêrno de Washington Luís seria dissolvida 
a coluna, internando-se na Bolívia seus remanescentes. Com 
muita razão diria o historiador José Maria Bello que Artur 
Bernardes governou o Brasil como se estivesse dentro de uma 
fortaleza, sob a constante pressão do sítio, rea·lizando, no en
tanto, freqüentes ataques vitoriosos. 
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UNIDADE XXI 

A REPúBLICA CONTEMPORÂNEA 

l - A Revolução de 1930 

Presidência de Washington Luís, 1926-1930. - O período 
governamental que encerraria a "República Velha" teve início 
a 15 de novembro de 1926, quando tomaram posse nos cargos 
de presidente e vice-presidente Washington Luís Pereira de 
Sousa e Fernando de Melo Viana. 

Duas grandes preocupações destacam-se no programa 
administrativo do nôvo govêrno: construção de estradas e 
reforma financeira. Logo são iniciadas as grandes rodovias 
Rio - São Paulo e Rio - Petrópolis, esta última visando poste
riormente a Belo Horizonte. Atribuiu-se a Washington Luís o 
lema "governar é construir estradas". Empenhara-se também o 
govêmo em conseguir estabilização monetária mediante a for
mação de reservas em ouro, inicialmente obtido através de 
empréstimos. 

De maneira geral, entretanto, nossa situação econômica 
não era boa. Nosso principal produto, o café, desde 1925 ul
trapa-ssara suas possibilidades de exportação em virtude do 
crescimento contínuo dos cafezais; bastaria dizer que, sendo a 
produção anual média de 21 milhões de sacas, poderíamos en
contrar mercados compradores apenas para 14 milhões. Em
préstimos onerosos para garantir a manutenção de preços com
pensadores para o café já haviam sido negociados pelos gover
nos anteriores. Além disso, pràticamente não mais se exportava 
borracha e o cacau sofria uma séria crise. 
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Politicamente também não era boa a situação do país. A 
representação popular sempre fôra uma farsa. As fraudulentas 
eleições, feitas pelos chefes políticos ou "coronéis", se por um 
lado mantinham no pouer seus representantes, por outro pro
vocavam um natural desejo de reformas, que encontraria eco, 
sobretudo, entre a oficialidade mais jovem. Gerou-,se assim o 
"tenentismo" que admitia ser a corrupção o vício fundamen
tal do regime, contra o qual, aliás, estruturalmente nada de es
pecial tinha a opor. 

A escolha dos candidatos à sucessão presidencial funcio
nará como um estopim para a mais importante revolução da 
história republicana. Apresentavam-se como prováveis can
didatos Júlio Prestes, Getúlio Vargas e Antônio Carlos. 

Júlio Prestes, governador de São Paulo, fôra líder do go
vêrno na Câmara Federal e em tôrno do .seu nome giravam as 
simpatias do Catete. 

Getúlio Vargas, deixando a Pasta da Fazenda, ocupara o 
govêrno do Rio Grande do Sul. O grande Estado sulino, em 
virtude das divisões e ressentimentos locais, jamais conseguira 
coesão política suficiente para que um rio-grandense exercesse 
a presidência da República, não obstante Pinheiro Machado 
ter conseguido, conforme vimos anteriormente, uma verdadeira 
hegemonia entre os grandes chefes políticos do país. Mesmo 
no Império jamais um gaúcho fôra indicado para a presidência 
do Conselho de Ministros. Vargas compreendeu bem o pro
blema. Sucedendo a Borges de Medeiros, tratara de apaziguar 
os grupos políticos antagônicos do seu Estado, formando uma 
"frente única". 

AntôQio Carlos de Andrada, governador de Minas Gerais, 
aspirava também à sucessão presidenciaL Suas possibilidades 
enquadravam-se na política tradicional de alternância no po
der de paulistas e mineiros, chamada pelo povo de política 
"café com leite", pois representava a fôrça econômica dos gran
des Estados: São Paulo (produtor de café) e Minas Gerais 
(grande produtor de lacticínios). 

Os entendimentos políticos evoluíram no sentido de agru
parem-se em tôrno de Getúlio Vargas as fôrças da oposição. 
Conseqüentemente Minas Gerais e Rio Grande do Sul trans
formavam-se em dois grandes focos de rebeldia à política do
minante. Na Paraíba contariam com o apoio de João Pessoa, 
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candidato à vice-presidência. Formou-se assim a chamada 
"Aliança Liberal". 

A [rase de Antônio Carlos " façamos a revolução, antes 
que o povo a faça" demonstra que se admitia a existência de 
um clima revolucionário. Já era o "tenentismo" realmente 
uma fôrça ponderável e, ao chegarem ao Brasil os efeitos do 
colapso da Bôlsa de Nova York (outubro de 1929), aumentaram 
as possibilidades de uma solução armada. A crise de 1929 
alastrara-se pela Europa (1 ), atingindo também São Paulo 
como tradicional fornecedor de café aos países estrangeiros con
turbados financeiramente pela grande depressão. Enfraque
cera-se pois o Estado no qual o govêrno federal depositava 
suas esperanças. 

Realizaram-se, contudo, as eleições para os cargos de pre
sidente e vice-presidente da República no prazo previamente 
determinado. Seu resultado foi favorável a Júlio Prestes e 
Vital Soares, que não chegariam a tomar posse, pois, vinte e 
dois dias antes de terminar o mandato presidencial de 'Vash
ington Luís a revolução já estava nas ruas. 

A revolução. - Com a eleição de Júlio Prestes parecia 
ter passado o "momento revolucionário". Entretanto, ao rea
brir-se o Congresso, a 3 de maio, verificaram-se sérias diver
gências entre parlamentares da oposição e a maioria go
vernista. 

Um fato imprevisto agravou a crise que se reacendera: 
foi assassinado a 26 de julho, numa confeitaria do Recife, o 
governador da Paraíba, João Pessoa. Embora o assassínio fôsse 
motivado por questões da política paraibana, tendo João 
Pessoa figurado como candidato à vice-presidência, jun
tamente com Getúlio Vargas, provocou sua morte grande co
moção nacional. 

Preparou-se a revolução. No dia determinado, 3 de ou
tubro de 1930, Osvaldo Aranha e Flôres da Cunha iniciam o 
movimento tomando, com apenas 50 homens, o Quartel-ge
neral de Pôrto Alegre. Simultâneamente eclodia a revolução 
em Minas Gerais e na Paraíba. 

( l) Desejando saber como surgiu o colapso da Bólsa de Nova York, !~tia 

o ~ópicq "A. depr~ss~o de 1929", pág. 518, na História Geral do mesmo Autor. 
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Iniciando o levante no Recife, Juarez Távora, em pouco 
tempo pôs em fuga o governador de Pernambuco Estácio 
Coimbra. Em breve o Norte e o Nordeste do país estavam 
em poder dos revolucionários. 

Seguro da vitória da revolução naquelas regiões, empre
endeu Juarez Távora sua marcha em direção à região Leste 
atravessando Alagoas, Sergipe e atingindo a Bahia. 

No Sul, as fôrças revolucionárias comandadas por Getúlio 
Vargas depois de enfrentar pequena resistência no Rio Grande 
do Sul, encaminharam-se em direção de Santa Catarina e Pa
raná. Quando se preparavam para atacar Itararé, posição bem 
defendida e considerada imprescindível para a ocupação de 
São Paulo, um grupo de generais e almirantes sediados no 
Rio, resolveu intervir, depondo o Presidente Washington Luís. 
Formou-se assim uma ]unta Pacificadora composta pelo ge
neral Mena Barreto, general Tasso Fragoso e almirante Isaías 
Noronha. Não sabemos se a Junta Pacificadora estava com
prometida com os revolucionários, se desejava mudar o en
caminhamento da revolução ou se, patrioticamente, agiu para 
evitar mais derramamento de sangue e as conseqüências de 
uma guerra civil. Admitiu, sem resistência, a liderança de 
Getúlio Vargas, que, chegando ao Rio a 3 de novembro de 
1930, assumiu "provisoriamente" o govêrno da República como 
"delegado da Revolução, em nome do Exército, da Marinha 
e do Povo". Estava vitorioso o movimento. 

A Nova República. - Constituiu Vargas seu govêrno com 
os seguintes ministros: Osvaldo Aranha, ministro da Justiça; 
General Leite de Castro, ministro da Guerra; Isaías de No
ronha, ministro da Marinha; José Américo, ministro da Via
ção; Assis Brasil, ministro da Agricultura, José Maria Whi
ta.ker, ministro da Fazenda; Afrânio Melo Franco, ministro do 
Exterior; Francisco de Campos, ministro da Educação; Lin
dolfo Collor, ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Para os Estados foram nomeados interventores. A situação 
geral do país agravara-se com a revolução; o café, de quatro 
libras esterlinas, passara a valer apenas uma. O número de 
desempregados ascendia a 2 milhões. 

Não foram fáceis os primeiros anos da administração do 
"govêrno provisório". Em 1932 um sério movimento armado 
rebentou em São Paulo contra a nova ordem implantada pela 
revolução de 1930. 
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Durante a Revolução de 1932, os paulistas fizeram prodígios de técnica, revelando 
uma extraordinária capacidade de improvisação. ~ste é um exemplo: sôbre o 
chassi de um caminhão foi constru ído b izarro carro de assalto. Entretanto, a 

falta de armas e munição selou a sorte da Revolução Constitucionalista. 

A Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. -
Os políticos paulistas, sobretudo os dirigentes do P.R .P. (Par
tido Republicano Paulista), não se conformaram com a vitó
ria da revolução de 1930, que lhes tirara do govêrno federal 
um presidente da República que representava São Paulo: 
Washington Luís. E impedira a ascenção de outro, que fizera 
a sua vida política no Estado bandeirante: Júlio Prestes. A 
nomeação de João Alberto como interventor em São Paulo, 
propiciou-lhes motivos para o desencadeamento de uma grande 
propaganda contra o govêrno federal, na qual se destacavam 
lemas bem elucidativos: "São Paulo conquistado!", "São 
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Paulo dominado por gente estranha!", "Convocação imediata 
da Constituinte!", "Tudo pela Constituição !" 

Embora João Alberto, sentindo dificuldades para admi
nistrar o Estado, pedisse demissão. e seguidamente ocupassem 
a interventoria de São Paulo o magistrado Laudo de Camargo, 
o general Manuel Rabelo e o antigo diplomata Pedro de To
ledo, a onda de agitação e descontentamento prosseguiu. Par
ticularmente entre os estudantes das escolas superiores paulis
tas repercutiria a campanha. Esquecendo suas velhas rivali
dades, uniram-se os "perrepistas", ou membros do P.R.P., aos 
"democráticos", componentes do antigo Partido Democrático, 
formando-se então uma nova "Frente única". 

Rebentou a revolução paulista a 9 de julho de 1932. São 
Paulo já possuía um governante civil e paulista, Pedro de To
ledo, de modo que a grande reivindicação foi a constituciona
lização do país. 

A direção do levante coube ao general Isidoro Dias Lopes, 
apoiado pelo general Bertoldo Klinger, que veio de Mato 
Grosso com um forte contingente. Embora realizassem os 
paulistas prodígios de técnica, produzindo munição de infan
taria, construindo morteiros, encouraçando trens e automóveis, 
mobilizando todos os seus recursos materiais e humanos, o 
govêrno federal, reunindo suas fôrças disponíveis e contando 
também com milícias estaduais, dominou a grande rebelião. 

As conseqüências da Revolução Constitucionalista de São 
Paulo, o mais importante Estado da Federação, foram imedia
tas. Apressou-se o Govêrno Federal a realizar eleições para a 
Assembléia Constituinte. 

A Constituição de 1934. - Logo que foi elaborado o nôvo 
"Código Eleitoral" procedeu-se ao alistamento dos votantes 
que elegeriam os futuros deputados à Assembléia Constituinte 
da 2.a República. Pela primeira vez votariam as mulheres no 
Brasil. Uma novidade política seria também a existência de 
"deputados classistas", com os mesmos direitos dos outros par
lamentares, mas, eleitos apenas pelos sindicatos profissionais 
de patrões e empregados. 

Instalou-se a Assembléia Constituinte a lO de novembro 
de 1933, pasando-se à discussão do anteprojeto constitucional 
apresentado por uma comissão especialmente designada pelo 
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govêrno. A 16 de julho de 1934 Íoi aprovada a nova Cons
tituição, a 3.a do Brasil e a 2.a da República. 

A nova Constituição determinava que o Presidente da Re
pública fôsse eleito pela própria Assembléia, mandando as 
"Disposições Transitórias" que exercesse o seu mandato até 3 
de maio de 1938. 

A Constituição de 1934 era liberal e bem reflete algumas 
tendências reformistas da épo€a; seu artigo 116 dava podêres 
à União para monopolizar "por motivos de interêsse público" 
determinadas indústrias. O artigo seguinte previa a nacionali
zação progressiva dos Bancos de depósitos e das emprêsas de se
guros. O artigo 120 assegurava a pluralidade e completa au
tonomia dos sindicatos, garantindo também ao trabalhador 
salário mínimo, jornada de 8 horas, repouso semanal obriga
tório, férias remuneradas, indenização por dispensa sem justa 
causa, etc. Instituía também a Constituição de 1934 o "man
dato de segurança", recurso do qual poderia dispor qualquer 
pessoa para a "defesa de direito certo e incontestável ameaçado 
por ato manifestamente ilegal". 

O número de senadores reduzia-se a dois por Estado e 
extinguia-se o cargo de vice-presidente, devendo substituí-lo, 
eventualmente, o presidente da Câmara. 

Pouco tempo vigorou a Constituição de 1934. Em 1935 
seus efeitos seriam anulados pelo "estado de sítio" então 
decretado. 

Comunistas e integralistas. - As novas condições econô
micas e sociais geradas pela guerra de 1914-1918 favoreceram 
o desenvolvimento de duas ideologias antagônicas que se trans
formaram, na Europa, em dois regimes políticos: o comunista, 
vitorioso em 1917 na Rússia, e o fascista, implantado em 1922 
na Itália e fortalecido em 1934 pelo nazismo, na Alemanha. 

A questão social no Brasil fêz com que essas novas idéias 
aqui também se desenvolvessem, corporificadas em duas organi
zações políticas: a Aliança Nacional Libertadora (de orientação 
comunista) e a Ação Integralista Brasileira (de orientação 
fascista). 

Em 1935 tentaram os comunistas alcançar o poder. Um 
movimento revolucionário estourou a 23 de novembro em Na-
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tal, sublevando-se alguns militares do 21.0 Batalhão de Caça
dores. No dia seguinte, no Recife, componentes da Aliança 
Nacional Libertadora tentam sem êxito sublevar o 29.0 Ba· 
talhão de Caçadores. Tratava-se evidentemente de uma insur
reição desarticulada, po is no Rio de Janeiro somente na noite 
de 26 para 27 é tomado de surprêsa o Quartel do 3.0 Regi
mento de Infantaria, paralelamente revoltando-se a Escola de 
Aviação Militar. Ambos foram logo recuperados pelo govêrno. 

Ràpidamente debelado o movimento comunista, foram 
presos os principais chefes, entre os quais Luís Carlos Prestes. 

Detidos e dispersados os líderes do malogrado movimento 
comunista, continuaram, entretanto, agindo livremente os inte
gralistas. 

Os integralistas, dirigidos pelo Sr. Plínio Salgado, entu
siasmados com a propaganda alemã e italiana, haviam che· 
gado a constituir uma forte organização, bem estruturada e 
disciplinada. 

Seguindo o modêlo fascista, criaram um símbolo (o sigma, 
letra do alfabeto grego) e adotaram uma saudação especial 
(anauê !) ; usavam também os partidários da A.I.B. nas. r:u· 
niões e festividades políticas uma camisa verde que os distm· 
guia ostensivamente. O lema "Deus, Pátria e Fam.ília" atr~iu 
para o integralismo importantes elementos da IgreJa Catóhca, 
das fôrças armadas e dos meios mais conservadores. 

O Golpe de 1937. - Ao mesmo tempo que alguns polí
ticos preparavam a futura campanha presidencial que julgavam 
poder desenvolver-se em tôrno dos nomes de José América de 
Almeida, Armando Sales de Oliveira e Plínio Salgado, Getúlio 
Vargas planejava um "golpe de Estado". 

A primeira etapa do plano golpista foi a decretação de 
um "estado de guerra" (em plena paz) sob pretexto de que 
havia perspectivas de nova revolução comunista e perturba
ção da ordem (2). Enquanto o deputado Francisco Negrão 
de Lima percorria diversos Estados para obter dos governa
dores (3) apoio para a implantaç5.o de um nóvo sistema polí· 

(2) Forjou-se para isso a existencla de um "Plano Cohen" que cons~stina 
na implantação do comunismo no Brasil e no assassinato de centenas de f1gvrao 
da polltica nacional. 

(~) N5o foram visitados Jurad Magalhães na Bahia e Carloe de Uma CavaJ . 
canti em Pernambuco. 
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tico, Francisco de Campos preparava, sigilosamente, uma Cons
tituição autoritária que deveria enfeixar nas mãos do futuro 
ditador uma enorme soma de poder. 

O golpe foi executado, com o apoio das fôrças armadas, 
sem maiores atropelos. Na manhã do dia 10 de novembro 
foram simplesmente fechados os edifícios da Câmara e do Se
nado; reunindo Getúlio Vargas, às 10 horas, seus ministros, 
apresentou-lhes o documento que instituía a "nova ordem": a 
"Constituição" elaborada por Francisco de Campos. Apenas o 
ministro da Agricultura, Odilon Braga, recusou-se a subscrevê
Ia. Reinou a mais absoluta calma em todo o país. Algumas 
prisões haviam sido feitas. 

. _o Estado ~ôvo. - A Constituição de 1937, redigida pelo 
mmrstro Fran:Isco de Campos, estabelecia teórica e pràtica
mente uma ditadura. Segundo o nôvo texto constitudonal 
o presidente se_:ia a "autoridade suprema do Estado, que co
orde~a ~s órgaos representativos de grau superior, dirige a 
P?líti~a mte:na ~ extern~, promove ou orienta a política le
gislativa, de mte~esse naciOnal. e superintende a administração 
do país.. Po_der_Ia també~ dissolver o Congresso, expedir de
cretos-leis e mdicar candidatos à chefia do govêrno. Insti
tuía-se, para garantir o funcionamento do nôvo regime, a cen
sura prévia da imprensa e a pena de morte. 

Nunca na ~istória r~ublicana a,lguém obtivera tanto po
der. Um orgamsmo espectal para exercer censura à imprensa 
orientar a opinião pública e fazer a propaganda do chef~ 
do govêrno fôra criado com o nome de Departamento de Im
prensa e Prop~ganda (DIP). Seria uma das peças mais im
portantes da ditadura e a êle se deve grande parte da simpatia 
popular de que gozou o político gaúcho. 

É. ainda muito cedo para uma análise da personalidade de 
Getúho Vargas. Pessoalmente amável, frio, cauteloso no falar, 
reticente, contraditório, enfim uma personalidade extremamen
te complexa, soube aproveitar a potencialidade polí
t~ca das te~dências populares, acelerando no crescente opera
nado das cidades o nascimento de uma tênue "consciência de 
classe". 

. A pri~dpio foram muito boas as relações entre Vargas e 
os mtegrahstas. Seu poder pessoal, entretanto, era suficiente
mente forte para prescindir da colaboração oficial dos parti-
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dários de .l>línio Salgado. O golpe de 10 de nove~bto ~oi ~i:ilà 
surprêsa para os integralistas, que mais surpreend~dos f1canam, 
alguns meses depois, quando foram declarados extmtos. todos os 
partidos políticos do país, inclusive. a Ação Integral_1sta Bra
sileira. Na madrugada de ll de mawde_ 1938 tentanam, com 
um mal organizado ataque ao Palácio da Guanabara, .apoder_a~
se do govêrno. Foram fàcilmente dominados pelas forças dm
gidas pelo ministro da Guerra; alguns atacantes fo_ram su~à
riamente fuzilados, outros detidos e o chefe mtegrahsta 
exilado. 

Afastados do cenário político comunistas e integralistas, 
tranqüilamente Vargas exerceu todos os podêres que lhe asse· 
gurava a Constituição de 1937. 

Um fenômeno típico da época é o êxodo de camponeses 
para as grandes cidades. Eram natura !mente atr~íd?s pelas 
novas fábricas que surgiam ~m~arad~s. p~lo proteGo~lSl:lO al
fandegário. Grandes negóciOs xmob1hános, _concorrenCla das 
mulheres em atividades anteriormente exercxdas quase exclu
sivamente pelos homens, constituem também traços marcantes 
dos primeiros anos da ditadura. 

2 - O Brasil na Segunda Guerra Mundial 

A guerra de 1939-1945 transformar~-se numa guerra. tota~. 
Dispostos a interceptar remessas de alimentos e maténas-pn
mas para a Inglaterra e os Estados Unidos, os nazistas, sem 
nenhuma declaração formal de guerra, empreenderam uma 
campanha submarina no Atlântico, na qual ~tacara~ ~em 
aviso, de 15 a 17 de agôsto de 1942, cinco naviOs brasileiros 
(Baependi, Itajiba) Araraquara) Aníbal Benévolo) Araras). 

tsse estúpido ataque, que cus~o~ inicialmente ao país 
607 vítimas, obrigou o govêrno brasllexro a abandonar ~- neu
tralidade que vinha mantendo no conflito. Por ocas1ao d~ 
realização da li Reunião de Consulta dos Chan~eleres ~en· 
canos, realizada no Rio, em janeiro de 1942, fox_ ~nuncxado ? 
rompimento das relações diplomáticas e comercxa1s do Brasil 
com a Alemanha, a Itália e o Japão. 

Ficaram sem resposta as reclamações do Brasil sôbre as 
agressões dos submarinos do Eixo aos nossos navios mercantes. 
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Movimentou-se concomitantemente a opinião pública nacional 
no sentido de exigir uma declaração de guerra aos países 
agressores. 

No dia 22 de agôsto Getúlio Vargas reuniu o ministério 
para a decretação do estado de guerra com a Alemanha e a 
Itália. Foi iniciada a mobilização geral e tomadas providên
cias para o aumento da produção agrícola e da indústria ex
trativa de matérias-primas estratégicas. 

A contribuição militar inicial não se limitou ao for
necimento das bases aéreas e navais do Nordeste, que possibili
taram a invasão da África do Norte. A Marinha brasileira fêz 
a cobertura das rotas mercantes do Atlântico Sul, protegendo 
os navios que levavam materiais estratégicos. 

Em meados de 1944, sob o comando do general Masca
renhas de Morais, partiu para a Itália a Fôrça Expedicionária 
Brasileira. O primeiro escalão da FEB, sob o comando do 
general Zenóbio da Costa, desembarcou em Nápoles, a 16 de 
julho de 1944, onde foi incorporado ao 5.0 Exército Ameri
cano. Dirigiu-se para o Norte da Itália onde se desenvolveria a 
ofensiva aliada entre os rios Arno e Pó. 

Nos combates de Camaiore, Monte Castelo, Castelnuovo, 
Montese e Fornovo a FEB honrou a tradição militar brasi
leira, prestando inestimável colaboração às fôrças democráti
cas na luta contra os países totalitários. Nossa Marinha du
rante o conflito comboiara mais de 3 000 navios mercantes e 
afundara mais de uma dezena de submarinos. Aviadores bra
sileiros haviam combatido nos céus da Itália. 

Perdemos 2 000 soldados e 37 navios. Juntamente com os 
Aliados ganhamos a guerra contra a_ opre~ã? e a violência. 

3 - A redemocratização do País 

Durante a guerra mantivera-se relativamente calma a po
lítica interna do país. Com a vitória dos Aliados) que comba
teram em nome da democracia as fôrças ditatoriais, seria insus
tentável a manutenção da ditadura brasileira. Já na última 
fase do grande conflito aparecera na imprensa carioca uma 
entrevista do ex-ministro de Vargas, José Américo de Almeida, 
reclamando eleições. 
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Compreendendo a nova conjuntura política o go:vêrno pu
blicara, a 28 de fevereiro, uma emenda constitucional que re
gulava o "alistamento e as eleições para a presidência da Re
pública, governadores estaduais, Parlamento Nacional e As
sembléias Legislativas". Uma ampla anistia política assina
lava a redemocratização do país. Formaram-se então novos 
partidos: a UDN (União Democrática Nacio.nal), o PSD 
(Partido Social Democrático), o PSP (Partido Social Prog;res
sista), todos defendendo apenas idéias liberais. Surgiram orga
nizados os comunistas com o PCB (Partido Comunista Bra
sileiro). Os remanescentes integralistas agruparam-se em tôr
no do PRP (Partido de Representação Popular). 

Os elementos mais fiéis a Vargas comporiam o PTB (Par
tido Trabalhista Brasileiro) e desenvolveriam uma campanha, 
cujo slogan, "Queremos Getúlio", valeu-lhes o nome de "que
remistas". 

É provável que Getúlio desejasse continuar no poder. 
Para a consecução de seu possível objetivo permitira realmente 
ampla liberdade política, procurando, ao mesmo t·empo, o 
apoio das fôrças esquerdistas. Compreendia a realidade das 
novas condições econômicas geradas pela guerra. 

A 29 de outubro de 1945, porém, quando nomeou seu ir
mão Benjamim Vargas para o cargo de chefe de polícia do 
Distrito Federal, os generais Góis Monteiro, Eurico Gaspar 
Dutra e outros, movimentando carros de combate e tropas 
obrigaram-no a a·fastar-se do govêrno. Não seria exilado, não 
perderia seus direitos civis, não sofreria coação. Exigiam 
os militares que deixasse o govêrno. Seu prestígio pessoal dera 
ao golpe militar características muito especiais que o distin
guem claramente dos outros pronunciamentos na história repu
blicana. 

Ao retirar-se Getúlio para sua estância em São Borja, no 
Rio Grande do Sul, a cúpula política e militar que o havia 
deposto entregou a chefia da Nação ao presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro José Linhares. 

O magistrado cearense a quem fôra entregue o govêrno da 
República, naturalmente não empreendeu reformas, dada a 
exigüidade de sua administração. Limitou-se à preservação 
da ordem, pois já estavam marcadas para 2 de dezembro de 
1945 as novas eleições, em virtude de um decreto baixado 
ainda por Getúlio Vargas. 
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A Constituição de 1946. - Os deputados e senadores elei
tos a 2 de dezembro de 1945 compuseram a Assembléia Cons
tituinte que iria promulgar a Constituição de 1946. Esta cons
tituição é a formulação jurídica natural das novas condições 
políticas e sociais geradas, em nosso país, pela Segunda Guerra 
Mundial. O conflito terminara em 1945; soldados brasileiros 
haviam tombado em defesa da democracia e da liberdade 
contra os governos totalitários e Vargas fôra afastado do poder 
pelos generais Góis Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Era 
evidente, pois, que a nova Constituição brasileira teria que 
refletir o espírito liberal e democrático então vigente. 

Promulgada a 18 de setembro de 1946 a nova carta-magna 
apresentou-se na mesma linha jurídica da Constituição de 1891. 
Concedia grande autonomia aos Estados, estabelecendo como 
forma de govêrno a República federativa, democrática, divi
dida em vinte Estados, tendo cada um a sua Constituição 
vazada nos moldes traçados pela Constituição Federal, e um 
govêrno regional eleito pelo povo. 

Muitos juristas consideram a Constituição de 1946 como 
uma das mais adiantadas e liberais do mundo. Você poderá 
ter uma idéia da mesma, lendo resumidamente os seus princi
pais artigos: 

1) Todos s:io iguais perante a lei. 

2) Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa, senão em virtude da lei. 

3) É livre a manifestação do pensamento sem que dependa de censura 
(salvo em relaçiio a espetáculos e diversões públicas). 

4) Não é permitido o anonimato. 

5) É inviolável o sigilo de correspondência. 

6) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, e assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos. 

7) Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política ninguém 
é privado de nenhum de seus direitos. 

8) É garantida a liberdade de associação para fins lícitos. 

9) É vedada a organizaçlo, o registro ou o funcionamento de qual
quer partido político ou aaaociaçlo cujo programa ou açlo con-
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trarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos 
e na garantia dos direitos fundamentais do homem. 

10) A casa é asilo inviolável do individuo. 

11) É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapro· 
priação por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse 
social. mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 

12) Ninguém pode ser prêso senão em flagrante delito oú, nos casos 
expressos em lei, por ordem escrita de autoridade competente. 

13) Não há pena de morte , de banimento, de confisco nem de caráter 
perpétuo. 

14) Não é concedida a extradição de estrangeiro por crime político 
ou de opinião e, em nenhum caso, a de brasileiro. 

15) É assegurada ao acusado ampla defesa. 

16) Nenhum tributo pode ser exigido ou aumentado sem que a lei 
o estabeleça. 

17) O ensino profissional é, em matéria de educação, a primeira obri· 
gação do Estado. 

18) O trabalho é um dever social e recebe do Estado proteção e soJi. 
citude especiais. 

19) Os crimes contra a economia do povo são contra o Estado. 

20) A utilização das riquezas minerais e das fontes de energia é da 
competência do Estado, sendo concedida som:nte a brasileiros. 

Presidência do General Dutra, 1946-1950. - Concorre· 
ram às eleições realizadas a 2 de dezembro de 1945: o general 
Eurico Gaspar Dutra, apoiado pelo PSD e PTB; o brigadeiro 
Eduardo Gomes, cuja campanha fôra organizada e dirigida 
pela UDN; e o engenheiro Yedo Fiúza, candidato do PCB. 

O presidente eleito seguiu política tipicamente conserva
dora. Dutra fôra ministro da Guerra no govêrno de Vargas, 
durante nove anos, e pode ser considerado como um dos res
ponsáveis pelo golpe de 1937, que instituiu o Estado Nôvo, 
embora seja também um dos que apressaram sua queda. 

Em seu govêrno o Brasil rompeu relações diplomáticas com 
a União Soviética e o Partido Comunista do Brasil foi pôsto 
na ilegalidade, sendo imediatamente cassados os mandatos de 
seus representantes nas câmaras legislativas. 
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A encampação de estradas de ferro deficitárias e em pre
cárias condições materiais foi muito onerosa para o govêrno, 
mas a alta nos preços internacionais do café permitiu relativo 
equilíbrio financeiro. Sob certos aspectos o quadriênio do 
presidente Dutra lembra o de Venceslau Brás, imediatamente 
posterior à guerra de 1914 e ao agitado govêrno de Hermes 
da Fonseca. 

Devem ser registradas em sua administração a realização de 
duas importantes obras: a pavimentação da rodovia Rio -
São Paulo (Via Presidente Dutra) e a instalação da Companhia 
Hidrelétrica do S. Francisco que, aproveitando o grande rio 
brasileiro, permitiu a eletrificação de grandes áreas do Nordeste. 

Durante o govêrno do Presidente Dutra grandes modifica
ções surgiram no cenário internacional. A Tcheco-Eslováquia, 
Polônia e Hungria, sob o domínio dos comunistas, haviam-se 
transformado em Repúblicas populares. A 1ndia e o Egito 
tornaram-se independentes. Nascera o nôvo Estado de Israel 
e começara a guerra da Coréia. 

Segunda Presidência de Getúlio Vargas, 1951-1954. - O 
afastamento de Getúlio Vargas não lhe diminuíra o prestígio 
popular. Candidato à presidência da República, nas eleições 
realizadas a ~ de outubro de 1950, venceu fàcilmente seus con
correntes Eduardo Gomes, Cristiano Machado e João Man
gabeira. 

Governaria agora com podêres limitados pela Constitui
ção de 1946. Uma inflação desordenada tomara conta das fi
nanças do país e a ilvre importação de supérfluos artigos de 
luxo havia diminuído nossas "divisas". Não foi possível a Ge
túlio Vargas um g-ovêrno de grandes realizações embora níío 
possam ser esquecidas a exploração do petróleo nacional através 
do monopólio estatal da Petrobrás e a expansão da Siderúrgica 
de Volta Redonda. A oposição desencadeada no Congresso 
contra o Presidente aumentou à medida que aumentaram tam
bém boatos sôbre um nôvo golpe de Estado, que estaria sendo 
preparado, e pelo qual seria implantada uma República Sindi
calista. nos moldes argentinos do general Perón. Multiplicaram
se as denúncias de enriquecimento ilícito de pessoas ligadas ao 
govêrno e de financiamentos escandalosos realizados pelo Banco 
do Brasil e autarquias. 
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Na oposição ao govêrno destacava-se o jornalista Carlos La
cerda, diretor do vespertino carioca "Tribuna da Imprensa". 
Na madrugada de 5 de agôsto de 1954, na porta do edifício 
em que residia, quando se despedia do major da Aeronáutica 
Rubens Florentino Vaz, foi o jornalista Carlos Lacerda atacado 
por desconhecidos, cujos tiros atingiram o militar que, ali mes
mo, faleceu. O "crime da Rua Toneleros", como ficou conheci
do, provocou grande comoção em todo o país. Avocando as 
autoridades da Aeronáutica a apuração das responsabilidades 
pela morte do major Rubens Vaz, logo foram indiciados ele
mentos ligados à Guarda do Catete. Atingiu, assim, a crise 
uma fase extremamente grave; ao mesmo tempo que demons
trava o Presidente estar surpreendido e decepcionado, agita
vam-se os meios militares no sentido de sua renúncia. Preferiu 
o Presidente uma solução extrema: suicidou-se, com um tiro 
no coração, na manhã de 24 de agôsto de 1954. 

Presidência de Café Filho, 1954-1955. - Com o trágico 
desaparecimento do Presidente Vargas assumiu imediatamente 
o govêrno o vice-presidente João Café Filho, que organizou 
um ministério onde predominaram elementos da UDN. 

No ano seguinte realizaram-se eleições para a escolha do 
nôvo governante. Candidataram-se o governador de Minas Ge
rais Juscelino Kubitschek de Oliveira, o general Juarez Távora, 
o político e industrial paulista Adernar de Barros e Plínio Sal
gado. As urnas foram favoráveis a Juscelino Kubitschek sendo 
eleito como vice-presidente um leal amigo de Vargas, João 
Goulart. 

Logo após a realização das eleições afastara-se do govêrno, 
por motivo de saúde, o presidente Café Filho, assumindo o car
go Carlos Luz, presidente da Câmara. Não permitindo Carlos 
Luz a punição de um coronel do Estado-Maior que, em dis
curso fúnebre, dera a entender que o Exército deveria impedir 
a posse dos candidatos eleitos a 3 de outubro, desentenderam
se o Presidente e o ministro da Guerra Henrique Teixeira 
Lott, pedindo êste demissão. Altas patentes militares teriam 
aconselhado, logo em seguida, ao ministro da Guerra que não 
se demitisse. Ao contrário. Permanecesse no cargo, pois um 
"dispositivo militar" poderia ser organizado para depor o sr. 
Carlos Luz, 
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Na manhã de 11 de novembro de 1955 tanques e tropas 

do Exército obrigaram o Presidente Carlos Luz a refugiar-se 
no cruzador Tamandaré. 

Considerando o Congresso o Presidente Carlos Luz "impe
dido", foi dada posse ao sr. Nereu Ramos, político de alto pres
tígio no PSD. Logo foi decretado "estado de sítio", que per
durou até o govêrno do nôvo Presidente eleito: Juscelino 
Kubitschek. 

Presidência de Juscelino Kubitschek, 1956-1961.- Assumiu 
Juscelino Kubitschek a presidência da República disposto a 
cumprir o trinômio que constituía a base de seu programa 
administrativo: estradas, energia, transportes. Era também 
seu desejo transformar em realidade uma velha aspiração bra
sileira, a mudança da capital. 

Demonstrando uma capacidade de trabalho invulgar, con
seguiu realmente dinamizar a vida econômica do país. Em
bora durante sua administração o processo inflacionário bra
sileiro tenha sofrido uma aceleração que aumentou sensivel
mente o custo de vida, o crescimento da produção "per ca
pita" evidencia o grande desenvolvimento do país. 

Com as garantias e as facilidades concedidas pelo govêrno, 
instalaram-se fábricas de caminhões, tratores e automóveis. 
Construíram-se grandes obras hidrelétricas, (Três Marias .. 
Furnas), abriram-se estradas e grandes rodovias. A expansão 
da indústria do aço e do petróleo, a construção naval, contri
buíram também para mudar o aspecto geral do país. 

. . . Empreendeu o antigo governador de Minas Gerais o mais 
a'mbidoso programa de obras públicas da história republicana. 
A 21 de abril de 1960 inaugurou a cidade de Brasília no pla
nalto de Goiás. Os planos urbanísticos e arquitetônicos da 
nova capital brasileira foram concebidos pelos arquitetos Lú
cio Costa e Oscar Niemeyer. O sentido revolucionário de sua 
arquitetura tem projetado o Brasil no exterior e atraído tu
ristas de tôdas as partes do mundo. 

O govêmo de Jânio Quadros, 1961. - Eleito a 3 de 
"dutubro de 1960 assumiu a presidência da República o sr. 
Jânio Quadros. 
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O curto período de govêrno do Sr. Jânio Quadros modifi
caria o curso da vida política brasileira. Sua orientação dúbia, 
desconcertante e imprevisível acelerou o desenvolvimento de 
duas fôrças antagônicas, o esquerdismo e o conservadorismo. 
Assim, enquanto apoiava a Revolução Cubana, condecorando 
um de seus mais distinguidos líderes, Ché Guevara, prestigiava 
politicamente nomes reconhecidamente conservadores. 

Incapaz de contornar suas próprias contradições, pouco go
vernou. Alegando que "fôrças ocultas" impediam a continua
ção de seu govêrno, surpreendeu o país ao apresentar sua 
renúncia a 25 de agôsto de 1961, quando não havia ainda 
completado sete meses de govêrno. 

Carlos Lacerda, governador do Estado da Guanabara, ha
via denunciado pela imprensa, pouco antes da renúncia do 
presidente, que o ministro da Justiça o tentara aliciar para 
um movimento de ampliação dos podêres presidenciais. Admi
tiu conseqüentemente a opinião pública do país que a renún
cia nada mais era do que uma tentativa de golpe. Preferiu o 
país solução pacífica e democrática. Estando no estrangeiro 
o vice-presidente João Goulart, assumiu a direção do govêrno 
o deputado Pascoal Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara. 

Entenderam os ministros militares que seria "inconvenien
te à segurança nacional" o regresso do vice-presidente João 
Goulart, sendo encaminhadas ao Parlamento e ao presidente 
em exercício representações nesse sentido. Abalado o país 
com a posição tomada pelos ministros militares, grande movi
mento foi estabelecido no sentido de não ser obstado o re
gresso do vice-presidente, a quem, por determinação da Consti
tuição, deveria ser entregue o govêmo. No Rio Grande do Sul 
tornou-se particularmente tensa a situação; preparativos mili
tares foram feitos para reagir à exigência dos ministros milita
res. Temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe mi
litar, o Congresso contornou a crise aprovando um Ato Adicio
nal à Constituição de 1946, pelo qual seria instaurado o sistema 
parlamentarista de govêrno, limitando-se assim os podêres do 
nôvo presidente. 

Finalmente, a 7 de setembro de 1961, tomou posse na presi
dência da República o Dr. João Goulart. 

O govêrno de João Goulart. - Sob o nôvo . regime parla
mentarista o presidente João Goulart iniciou sua administra-
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ção, tentando estabelecer a ordem no caos político originado 
pela renúncia de Jânio Quadros. Desejava o nôvo presidente 
naturalmente, o retôrno ao sistema presidencialista pois o par
lamentarismo limitava bastante sua atuação no govêrno. Para 
isso, após ampla propaganda nos jornais e emissoras de rádio 
e televisão, foi realizado, a 6 de janeiro de 1963, um plebiscito 
no qual o eleitorado brasileiro deveria responder se desejava a 
restauração do presidencialismo. Em vista dos resultados ob
tidos, no dia 23 de janeiro de 1963, em Brasília, o Presidente 
do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, 
juntamente com o Presidente da Câmara, deputado Ranieri 
Mazzilli, promulgou a emenda constitucional que revogava o 
Ato Institucional que instituíra o regime parlamentarista. 
Investia-se assim, o Presidente da República de todos os podê
res que lhe eram conferidos pela Constituição de 1946. 

Aparentemente seu govêrno orientava-se no sentido de 
amplas reformas sociais e econômicas, sobretudo a reforma 
agrária, tônica de seus discursos e pronunciamentos. Para 
execução dêsses objetivos, o Presidente apoiou-se nas correntes 
esquerdistas, o que provocou indisfarçada apreensão em várias 
áreas políticas, e, muito especialmente, nas Fôrças Armadas. 

Apesar de atravessar o país um inegável surto de pro
gresso e desenvolvimento industrial, uma desordenada inflação 
empobrecia o povo, diminuindo seu poder aquisitivo e ele
vando o custo de vida a índices alarmantes. Paralelamente a 
êsse grave problema, a corrução política e administrativa enfra
quecia, pouco a pouco, o govêrno. 

Nos fins de dezembro de 1963, o presidente Goulart assi
nou um decreto que abalou diversos setores econômicos, pois es
tabelecia o monopólio estatal da importação de petróleo e seus 
derivados. Logo no mês seguinte, a 17 de janeiro de 1964, 
regulamentaria as remessas de lucros para o Exterior, uma das 
grandes reivindicações das correntes esquerdistas. 

Quando se espalhou a notícia de que o govêrno pretendia, 
também, desapropriar as áreas improdutivas situadas às mar
gens das rodovias, estabeleceu-se o pânico entre os proprietários 
rurais. Formaram-se associações para a defesa das proprieda
des. Por outro lado, surgiram casos de invasões de terras em 
Pernambuco, Minas Gerais e Estado do Rio. 

No dia 13 de março de 1964 realizou-se defronte ao edi
fício da Central do Brasil, uma grande concentração promovida 
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pela CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores) com o 
apoio do govêrno. Calcula-se que cem mil pessoas estavam 
presentes para ouvir o Presidente que iniciou o seu discurso 
com as seguintes palavras: - "Brasileiros I Valoroso povo da 
Guanabara I Proclamar que esta concentração seria um ato 
atentatório ao regime democrático, é como se no Brasil ainda 
fôsse possível governar sem povo I" Em seguida o Presidente 
anunciou a assinatura dos decretos da encampação das refina
rias de petróleo e o início da reforma agrária. 

João Goulart estava convicto do apoio das Fôrças Armadas 
às diretrizes que imprimia ao seu govêrno. Entretanto, o 
Chefe do Estado-Maior do Exército, General Humberto de 
Alencar Castelo Branco, fazia circular secretamente entre os 
comandantes de tropa de sua confiança uma mensagem con
citando-os a depor o que êle considerava uma "ditadura sín
dico-comunista". 

A indisciplina grassava na Marinha e o ministro almirante 
Sílvio Mota sentindo-se desprestigiado pediu demissão. As ten
sões políticas e militares indicavam a proximidade de graves 
acontecimentos, apesar .de o líder do Partido Trabalhista tentar 
tranqüilizar a opinião pública, distribuindo uma nota na qual 
dizia que "eram inteiramente destituídos de fundamento os 
receios manifestados por alguns líderes de que estaria iminente 
a quebra da legalidade democrática por parte do Presidente 
da República". E concluía: "O Govêrno tem nas Fôrças Ar
madas e no povo, tradicionalmente legalistas e democráticos, 
os seus mais robustos sustentáculos". 

No dia 30 de março de 1964, o presidente João Goulart 
compareceu à última homenagem que seria prestada ao seu 
govêrno; realizada na sede do Automóvel Clube, fôra promovi
da pela Associação dos Sargentos e Subofiçiais da Polícia Mi
litar, mas sargentos do E~ército, da Marinha e da Aeronáutica 
faziam-se representar em grande número, perfazendo a reunião 
mais de dois mil militares. Tornou-se evidente, pelo discurso 
pronunciado pelo Presidente da República, que o Brasil estava 
dividido em dois campos opostos. Depois de prometer aten
dimento às reivindicações dos sargentos declarou o Presidente: 
- "A crise que se manifesta no País foi provocada pela minoria 
de privilegiados que vive de olhos voltados para o passado e 
teme enfrentar o luminoso futuro que se abrirá à democracia 
pela integração de milhões de ·patrícios nossos na vida eco-
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nômica, social e política da Nação, libertando-os da penúria 
e da ignorância. Quem fala em disciplina? Quem es~á ~lar
deando disciplina nesta hora? Quem está procurando mtngar 
o Presidente da República em nome da disciplina? São aquê
les mesmos que, em 1961, em nome de uma falsa disciplina, 
prenderam dezenas de oficiais e sargentos brasileiros." 

Na madrugada de 31 de março de 1964, o Governador de 
Minas Gerais, Magalhães Pinto, rompia definitivamente com 
o Govêrno Federal dizendo em manifesto que "o Presidente 
da República, como notoriamente demonstram os acontecimen
tos e sua própria palavra, preferiu outro caminho, o de sub
verter as Fôrças Armadas, o de postular, ou 9-';e.m sabe, tenta.r · 
realizar os propósitos reformistas com o sacnh~w da norm~h
dade constitucional, escolhendo planos subversivos que só In

teressam à minoria desejosa de sujeitar o povo a um sistema de 
tirania que êle repele". Ao mesmo tempo tropas começaram a 
se deslocar no Estado, ocupando e bloqueando as rodovias e 
as fronteiras, enquanto o povo, alarmado, corria às mercearias 
e armazéns, provocando um colapso no abastecimento. 

Uma rêde de emissoras de rádio, controlada pelo govêrno, 
com 0 nome de "Cadeia da Legalidade" passou a transmitir 
as notícias e as ordens legalistas. Decretando uma greve ge_ral 
em todo o país através da "Cadeia da Legalidade" anunciOu 
também o Presidente que o I Exército deslocava-se para conter 
a sublevação e que o li Exército estava pronto para marchar 
sôbre o Rio de Janeiro. 

Em pouco tempo, porém, a situação do presidente João 
Goulart tornou-se insustentável pois passaram-se para o~ revol
tosos quase tôdas as unidades mi~itares. Vendo-se J?erdido, no 
dia 4 de abril, o Presidente refugiava-se no Uruguai, em busca 
de asilo político. 

O Alto Comando da revolução vitoriosa, composto pelo 
general Artur Costa e Silva, almirante .August? Rademake.r 
e brigadeiro Correia de Melo promulgana no dia 10 de abnl 
um Ato Institucional que mantinha a Constituição de 19~6 e 
as constituições estaduais e impunha uma série de medidas 
que deveriam ser observadas até o dia 31_ ~e 1an:iro de 1966. 
Dentre essas medidas destacavam-se a eleiçao mdireta do Pre
sidente da República, podêres ao nôvo Presidente para que 
decretasse estado de sítio por trinta dias e suspensão das ga-
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tantias constitucionais. Ao rnestno tempo, várias personalidades 
do govêrno deposto refugiavam-se em embaixadas estrangeiras 
e numerosas prisões eram efetuadas. 

No dia seguinte à promulgação do Ato Institucional, o 
marechal Humberto de Alencar Castelo Branco seria eleito 
pelo ~ongresso p~ra exercer a suprema magistratura do país. 
~o di~ 15, o preside~te prov!sório_ Ranieri. Mazzill~, entregaria 
si_mbàhcam~nte a faixa presidencial ao novo presidente. Ini
Ciava-se, assim, uma nova fase da história brasileira. 
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4 - O Brasil atual 

ASPECTOS GERAIS E TEND:eNCIAS 

DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA 

A industrialização. - Antes da Segunda Guerra Mundial 
nossa economia baseava-se ainda na "produção primária" de 
produtos agrícolas e, em modesta escala, em indústrias de arti
gos de consumo imediato. Dependíamos da importação de 
enorme quantidade de artigos manufaturados, pois não tí
nhamos fábricas que os produzissem; nosso principal pro
duto de exportação - o café - estava sujeito às crises de super
produção, queimando-se, para obtenção de um equilíbrio entre 
a oferta e a procura, milhões de sacas. Essa subordinação aos 
produtos fabris estrangeiros, cuja importação foi natural
mente suprimida durante o conflito de 1939-1945, despertou 
a consciência nacional para a necessidade da industrialização 
e libertação do país do estágio de subdesenvolvimento a que es
tava limitado. 

Volta Redonda, construída em pleno período da guerra, 
marcou o início da siderurgia pesada brasileira. Até 1945 nossas 
indústrias continuaram, entretanto, dependentes do estrangei
ro para suprimento de matérias-primas, equipamentos e pe
ças sobressalentes. Logo após a guerra, contudo, o predomínio 
da agricultura e das atividades extrativas na formação da ren
da nacional cedeu lugar à indústria, que se tornou o fator di
nâmico por excelência do crescimento econômico do país. 

Para aceleramento do processo de industrialização concor
reram várias providências governamentais, entre as quais o 
contrôle cambial e a limitação das importações. 

Um plano de eletrificação permitiu o estabelecimento em 
nosso país da indústria de material elétrico pesado, libertando
nos, em considerável parcela, da importação de geradores 
e transformadores de grande capacidade; a instalação de nossa 
indústria de material ferroviário (vagões de carga e carros de 
passageiros) possibilitou a remodelação de nossas vias férreas 
criando também um nôvo setor de exportação. A fabricação 
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de tratores e de implementas, juntamente com a produção de 
adubos, favoreceu a modernização da agricultura. 

A indústri~ do p_et~óle~ constituiu um grande passo a 
favo_: de nossa md~st~Iahzaçao, garantindo-nos uma boa pro
duçao de combust1veis e de dezenas de produtos derivados. 
Em 1954 nossa produção foi apenas de 900 mil barris. Em 
1962_ produzimos 33 milhões. Abriram-se assim amplas pers
pectivas para a chamada "petroquímica de base". 

Nosso futuro. - As transformações provocadas pelo surto 
industrial, inicialmente limitadas a determinadas áreas sulinas 
es~ão alastrando-se não somente pela criação de novas indús: 
tnas em outras regiões, mas também pela aceitação geral de 
uma "civilização industrial". Porém, tal processo de industria
l~zação não se faz apenas com matérias-primas; exige prin
Cipalmente_ ~apitai financei~o, tradição técnica e pessoal qualifi
cado, reqmsitos de que, evidentemente, nem sempre dispomos. 

O con!ínuo desenvolvimento da nossa industrialização é 
uma necessidade para o povo brasileiro. A indústria concorre 
para a melhoria da produtividade do trabalhador, permitindo
lhe. receber remuneração mais alta; abre ao operário maiores 
honzo~te~ de consu~o; e~uca a mão-de-obra, qualificando-a 
e 7sp_:Ciahzando-a, e mcentiva o desenvolvimento cultural pela 
cnaçao de um mercado para técnicos e pesquisadores. A in
dus_tria~ização é o meio próprio para . a_ realização das justas 
aspiraçoes que nosso povo tem de participar, de maneira cres
cente, das vantagens materiais da civilização moderna. 

. De~t~e a~ transformações mais visíveis do nosso processo de 
mdustnal~zaçao destaca-se a urbanização. Principalmente nas 
grandes cidades começaram a surgir os "arranha-céus", edifícios 
com mais de seis andares, bem diversos da nossa tradicional 
c?nstru~ão de origem portuguêsa. Esta conquista do espaço ver
tical foi paralela às tranformações por que passariam as popu
lações brasileiras das grandes cidades. 

. Em sín~es_e: apesar da inflação e dos graves erros come
tidos, o Brasil Já ultrapassou a etapa mais difícil de seu processo 
de industrialização. Venceu a resistência de espíritos retrógados 
e, apesar dos obstáculos a superar, caminha firme e decidida
mente rumo à maturidade industrial. Ainda neste século será 
uma grande potência econômica. 
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A urbanização. - A instalação de novas indústrias atraiu 
considerável contingente populacional do interior. Examine os 
índices percentuais do crescimento de nossas populações urba
nas em detrimento da população rural: 

ANO POP. U RBANA POP. RURAL 

1940 31,24% 68,76% 
1950 36,16% 63,84% 
1960 45,08% 54,92% 

Entre os Estados mais urbanizados, excetuado o caso es
pecial da Guanabara, destacam-se: São Paulo (62,81 %), Rio 
de Janeiro (61,05%), Rio Grande do Sul (44,89%) e Pernam
buco (44,88%)-

Dentre os Estados que apresentam maior predominância 
rural sobressaem: Maranhão (82,00%), Piauí (76,40%), Espí
rito Santo (69,75%), Goiás (69,34%) e Amazonas (66,73%)-

Embora as taxas de mortalidade no Brasil ainda sejam 
muito elevadas, nossa densidade demográfica está crescendo 
aceleradamente. Atualmente a taxa é de 8,38 habitantes por 
quilômetro quadrado, embora geogràficamente esteja mal dis
tribuída. Nossa população é de 80 milhões de habitantes. Cal
culam nossos demógrafos que seremos 140 milhões em 1980. 

Dois fatôres principais são responsáveis pelo extraordiná
rio dinamismo demográfico brasileiro: a) permanência de 
altas taxas de natalidade; b) decréscimo das taxas de morta
lidade, sobretudo da natimortalidade e da mortalidade infantil, 
em conseqüência dos progressos médicos e higiênicos que possi
bilitam o contrôle de doenças e epidemias. 

Educação. - Ainda somos um país com 50% de analfa
betos. Aliás, o analfabetismo no Brasil é uma velha herança, 
pois o aspecto mais negativo da colonização portuguêsa, com
parativamente à espanhola, foi sempre o desinterêsse pela di
fusão da cultura. Estudando a educação brasileira no século 
XIX, na pág. 353 você verificará também que no Império 
o que se fêz na educação não correspondeu, nem de longe, às 
nossas necessidades. 

Diz o grande educador Lourenço Filho que "não se notou 
progresso educativo nos primeiros anos da República". A par
tir de 1930, entretanto, multiplicaram-se as escolas e hoje pouco 
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mais de dois milhões de jovens estão matriculados no curso 
secundário, dos quais apenas li 000 no ensino agrícola e 39 000 
no industrial. 

O ensino superior custava, há bem pouco tempo, ao país, 
quatro vêzes mais do que o ensino médio e trinta vêzes mais 
do que o primário. Nos últimos anos essa desproporção tem 
sido reduzida para que fôssem melhor providos o ensino ele
mentar e médio, evidentemente mais necessitados de assistên
cia governamental. 

Dispõe o Brasil de 540 escolas de ensino superior. O maior 
número de matrículas ocorre nos cursos jurídicos, como poderá 
ser observado na estatística seguinte: 

Direito ...... . ........... . ...... . ....... 23,8% 

Filosofia, Ciências e Letras . . . . . . . . . . . . . 22,6% 

Engenharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ,6% 

Medicina .. . ....... .. . .. . . .......... .. .. 10,5'70 

Ciências Econômicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1% 

Um aspecto interessante do ensino superior no Brasil é a 
presença feminina. A educação da mulher durante o período 
colonial e no Império sempre fôra extremamente superficial e 
limitada. Somente em 1907 apareceriam diplomadas as duas 
primeiras mulheres que haviam feito um curso superior no 
Brasil. Hoje, aproximadamente 30% dos estudantes de cursos 
superiores são do sexo feminino. 

Aspectos da literatura brasileira contemporânea. - A li
teratura de um país pode ser considerada em fase de maturi
dade quando é capaz de produzir obras realmente originais. 

Mesmo no Brasil republicano ainda perduraram fórmulas 
culturais tipicamente coloniais, isto é, tendência à imitação, 
à cópia de modêlos estrangeiros. 

Somente na década de 1920-1930 uma reação surgiria con. 
tra a inautenticidade da cultura brasileira. Marco expressivo 
dêsse despertar nacional foi a realização, em 1922, de uma Se
mana de Arte Moderna em São Paulo. Uma nova posição inte
lectual nascia no Brasil em relação aos problemas gerais da cul
tura e aos problemas imediatos da vida brasileira. Conven
cionou-se chamar a essa revolução das idéias de movimento 
modernista, cuja essência pode ser reduzida, sumàriamente, 
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aos seguintes elementos: a) ânsia de consciência ela realidade 
presente em todos os seus elementos; b) reação ao passadismo, 
cujos preconceitos e fórmulas tradicionais impedem o conheci· 
mento e a solução.. dos problemas da existência individual ou 
coletiva. 

lntimamente identificado com o nacionalismo e o regiona
lismo, inserido no grande processo de integração nos valôres 
universais da arte, o modernismo em sua evolução permitiu 
o aparecimento de novas tendências, formas e estilos originais 
que consagraram os seguintes nomes: 

Na Poesia: Carlos Drummond de Andrade, Manuel Ban
deira, Menotti de! Picchia, Cassiano Ricardo, Jorge de Lima, 
Cecília Meireles, Maurilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt, 
Ascenço Ferreira, João Cabral de Melo Neto, Mauro Mota, 
César Leal e Carlos Pena Filho. 

No Romance e no Conto: Monteiro Lobato, Mário de 
Andrade, José Américo de Almeida, Lima Barreto, José Lins 
do Rêgo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, 
Otávio de Faria, Marques Rebêlo, Guimarães Rosa, Carlos 
Heitor Cony, Hernâni Donato, Clarice Lispector e Elsie Lessa. 

No Teatro: Jorge Andrade, Joracy Camargo, Dias Gomes, 
Pedro Bloch, Henrique Pongetti, Nelson Rodrigues, Walde
mar de Oliveira, Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna. 

Agora já possuímos consciência de nossos problemas e de 
nossa cultura. A "tomada de consciência" de um país não de
corre do capricho ou do mérito de um indivíduo ou de grupo 
isolado: é um fenômeno histórico. Estamos em pleno pro
cesso de libertação do colonialismo econômico e cultural. Os 
aspectos negativos que ainda persistem em nossa estrutura serão 
gradativamente superados. Já temos a certeza de que, apesar 
de todos os impactos e fatôres adversos, o Brasil é um país que 
progride e que já possui autoconsciência de sua cultura e de 
sua civilização. 
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1357 - 1367 D. Pedro I 
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1481 - 1495 D. João li 
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1640 - 1910 - Dinastia de Bragança 

1640 - 1656 D. João IV 

1656 - 1668 D. Afonso VI 

1668 - 1706 D. Pedro li 

1706 - 1750 D. João V 

1750- 1777 D. José I 

1777 - 1816 D. Maria I 

181 6 - 1826 D. João VI 

1826 - 1828 D. Maria li (Regência de D. Miguel) 

1828 - 1834 D. Miguel 

1834 D. Pedro IV (I do Brasil) 

1834 - 1853 D. Maria 11 

1853 - 1861 D . Pedro V 

1861 - 1889 D. Luís I 

1889 - 1908 D. Carlos I 

1908 - 1910 D. Manuel 11 

1910 - República 

GOVERNADORES-GERAIS DO BRASIL 

(1549-1714) 

Tomé de Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7· 1-1549 a J. 5-1553 
Duarte da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 5-1553 a 23· 7-1556 
Mem de Sá .... ...... .. . .. .. . .. .. .. . . .. . . ...... 23- 7-1556 a 7- 3-1570 

Luís de Brito de Almeida (Norte) ... L 
Antônio de Salema (Sul) .. . . ... ... ... J · · · 

Luís de Brito de Almeida (Norte) .. . ..... . .... . 
Lourenço da Veiga ...... . .... .. . ... ....... . ... . 
Cosme Rangel ... .. . ..... . ..... . . . . . .. .. ... ... . 
Manuel Teles Barreto . . .. . . .. . .... . . . ... . .. .. . 

7- 3-1570 a 10-12-1572 

10-12-1572 a 12· 4-1577 
12- 4-1577 a 17· 6-1580 
17· 6-1580 a 9- 5-1583 
9- 5-1583 a 9- 5-1587 

D. Antônio Barreiros . . . . . . . . . . . . . . . . } 
Cristóvão de Barros . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 9- 5-1587 a g. 6-1591 

D. Francisco de Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9- 6-1591 a I- 4-1602 
Diogo Botelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 4-1602 a 22- 8-1608 
Diogo de Menezes e Siqueira (Norte e Sul) . .. . . . 22- 8-1608 a 22- 8-1612 
Gaspar de Sousa ..... ... . .. ... . . .. .. ...... .. .. 22- 8-1612 a 1- l -I61 7 
D. Luís de Sousa .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . 1- 1-1617 a 12-I0-1621 
Diogo de Mendonça Furtado . ... .. ............ (2) 12-10-1621 a 26- 7-1624 
Matias de Albunuerque .... . . ...... . . .. . . . .... . 26- 7-1624 a 24- 9-1624 
Francisco Nunes Marinho d'Eça ........ .. . . .... 24- 9-1624 a 3-12-1624 
D. Francisco de Moura Rolim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12-1624 a 28·12-1626 
D-iogo Luís de Oliveira .. .... .... . .. . .. .. .. . .. . 28-12-1626 a 11-12-1635 
D. Pedro da Silva . ... ...... . . .. ..... .. . . ..... I l-12-1635 a 23- 1-1639 
D. Fernando Mascarenhas, conde da Tôrre .... .. 23- 1-1639 a 21-10-1639 
D. Vasco Mascarenhas, conde de óbidos . .. ... . . 21-10-1639 a 26- 5-1640 
D. Jorge Mascarenhas, marquês de Monta!vão .... 26- 5-1640 a 16- 4-1641 

Bispo D. Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } 
Luís Barbalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 16- 4-1641 a 14- 7-1642 
Provedor-mor Lourenço Britv Correia 

Antônio Teles da Silva .. ... . .. .... . .. .. ... . .... 14- 7-1642 a 26-12-1647 
Antônio Teles de Menezes, conde de Vila Pouca 

de Aguiar .. ....... . .. . ....... . . . ..... . ..... 26-12-1647 a 10- 3-1650 
Gen. João Rodrigues de Vasconcelos, conde de 

Cas1clo Melhor . ........... . . . ............ 10- !1-1650 a 14-12-1654 
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O. Jerônimo de Atalde, conde de Atouguia 14 · 1~ - 1654 a 20- 6-1657 
Gen. Francisco Barreto .. . ...... ....... . .... .. . 20- 6-1657 a 21 - 7-1663 
D. Vasco Mascarenhas, conde de óbidos, 2° Vice-

Rei do Brasil ............................. 21- 7-1663 a 111- 6-1667 
Alexandre de Sousa Freire ................ .. .... 13· 6-1667 a 8- 5-1671 
Afonso Furtado de Castro de Mendonça, visconde 

de Barbacena 8- 5-1671 a 26·11·1675 

Dese:~~~~~r~or . ~~~~~~~- . ~~ . -~e v~~~ } 

Álvaro de Azevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 26-11 -1675 a 15- 3-1678 

Antônio Guedes de Brito .. . . . .... .. . 
Roque da Costa Barreto .. .. .. . . . ........ . .... 15- 3-1678 a 23· 5·1682 
Antônio de Sousa Menezes .... . ... . . .... ..... . . 23- 5-1682 a 4- 6-1684 
D. Antônio Luís de Sousa, marquês de Minas . . 4- 6-1684 a 4- 6-1687 
Matias da Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 6-1687 a 24-10-1688 
D. Fr. Manuel da Ressurreição ... .... ..... ... . 
Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho . .. . 
D. João Lencastro ............................ . 
D. Rodrigo da Costa .. .... . . .. . . .. ........... . 
Luís César de Menezes ... .. .................. . 

24-10-1688 a 8-10-1690 
8-10-1690 a 22- 5-1694 

22- 5-1694 a 3- 7-1702 
3- 7-1702 a 8- 9-1708 
8- 9-1708 a 3- 5-1710 

D. Lourenço de Almada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- 5-1710 a 14-10-1711 
Pedro de Vasconcelos de Sousa .. . .... . .. ... ... 14-10-1711 a 11- 6-1714 

(1) ]unta Gavernativa. Assumiu o gav~rno por motivo do faleci
mento do titular. 

(2) Descentralizando administrativamente o Brasil, a H de junho de 
1621, Filipe IV da Espanha e lll de Portugal dividiu a Colónia 
em duas grandes partes: Estado do Brasil e Estado do Mara
nhão. O Estado do Maranhão passou a ter gav~rno próprio. 

(11) (4) - Triunviratos organiwdos em virtude do falecimento do 
titular. 
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VICE-REIS DO BRASIL 

(1714-1808) 

Marquês de Angeja ........................... 11 - 6-1714 a 21· 8-1718 
D. Sancho de Faro, conde de Vimieiro ......... . 21- 8-1718 a 13-10-1719 

D. Sebastião Monteiro da Vide . . . . . . . . . } 
Desembargador Caetano de Brito e Fi-

. (1) 14-10-1719 a 23-11 -1720 
gueuedo . ........ . ... .......... . 

João de Araújo e Azevedo .. .... .. ... . 
Vasco Fernandes César de Meneses, conde de 

Sabugosa .. .............. . . . . . ....... ........ 23-11-1720 a 11-5-1735 
André de Melo e Castro, conde das Galveias .... 11- 5-1735 a 17-12-1749 
D. Luís Pedro Peregrino de Carvalho Menezes e 

Ataíde, conde de Atouguia ................ 17-12-1749 a 17· 8-1754 

D. José Botelho de Matos . . . . . . . . . . . . } 

D. M~:i::l -~~~~~~~ .. ~~ .. ~~~~~-a .. ~~~~~ (2) 17- 8-1754 a 23-12-1755 

Cel. Lourenço Monteiro ........... . 
D. Marcos de Noronha, 6.0 conde dos Arcos .... 23-12-1755 a 9- l -1760 
D. Antônio d'Almeida Soares e Portugal, 11.0 conde 

de Avintes e 1.0 marquês de Lavradio . . . . . . 9- 1-1760 a 4- 7-1760 

Tomás Rubi de Barros Barreto . . . . . . } 
José Carvalho de Andrada .. .. .. .. .. . (11) 4- 7-1760 a 27- 6-1763 
Coronel Barros e Alvim . . . ......... . 

D. Antônio Álvares da Cunha, conde da Cunha .. 27- 6-17611 a 111- 8-1767 
D. Antônio Rolim de Moura .. .. ...... .. .... .... 17-11-1767 a 4-11-1769 
D. Luís de Almeida, 2.0 marquês de Lavradio .. 4-11 -1769 a 30- 4-1778 
Luís de Vasconcelos e Sousa ........ ............ 30- 4-1778 a 9- 5-1790 
D. José Luís de Castro, 2.0 conde de Resende .. . . 9- 5-1790 a 14-10-1801 
José Fernandes de Portugal e Castro ... ....... . . 14-10-1801 a 14-10-1806 
Marcos de Noronha e Brito, 8.0 conde dos Arcos . . 14-10-1806 a 22· 1-1808 

(1) Triunvirato organiwdo em virtude do falecimento do titular. 
(2) Triunvirato organizado em virtude do regresso do titular a 

Portugal. 
(3) Não foi propriamente um triunvirato por não ter sido aprovada 

pela Córte a nomeação de Tomds Rubi de Barros Barreto. 
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PRESIDf'.NCIA DA REPúBLICA 

Deodoro da Fonseca (I) ....................... . 15-11-1889 a 23-11-1891 
Floriano Peixoto (2) . . .... . ............ . .. . ... 23-11 -1891 a 15-11-1894 
Prudente de Morais ....... . . . .................. 15-Jl -1894 a 10-11-1896 
Manuel Vitorino Pereira (3) ...... . ... .. ..... . .. 10-11-1896 a 4- 3-1897 
Prudente de Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 3-1897 a 15-11-1898 
Campos Sales . .......... .. ...... . ............ .. 15-11-1898 a 17-10-1900 
Francisco Rosa e Silva (4) . . ....... . . . ... .. ..... 17-10-1900 a 8-11-1900 
Campos Sales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11-1900 a 15-11-1992 
Rodrigues Alves ............................... 15-11-1902 a 15-11-1906 
Afonso Pena . .. ..... .... ...... . ........... .. . . 15-11-1906 a 14- 6-1909 
Nilo Peçanha (5) .. .... ... . ..... ....... .. .. .. 14- 6-1909 a 15-11-1910 
Hermes da Fonseca ......... .... .... .. ..... .. .. 15-11-1910 a 15-11-1914 
Venceslau Brás ............ ........ ............. 15-11-1914 a 8- 9-1917 
Urbano da Costa Araújo(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8- 9-1917 a 9-10-1917 
Venceslau Brás ............. . . . . . . ....... ... . ... 9-10-1917 a 15-11-1918 
Rodrigues Alves (7) ... . .. . .. .. ... ... .. . .... . . 
Delfim Moreira (8) ........................... 15-11-1918 a 28· 7-1919 
Epitácio Pessoa ..... . ... . . ...... ... .... ........ 28- 7-1919 a 15-11-1922 
Artur Bernardes ............................... 15-11-1922 a 15-11-1926 
Washington Luis (9) ....... . ...... ..... . . ...... 15-11-1926 a 24-10-1930 
Júlio Prestes (lO) ...... .. . ......... ......... . . 
Augusto Tasso Fragoso (11) ........ ............ 24-10-1930 a 3-11-1930 
Getúlio Vargas (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11-1930 a 29-10-1945 
José Linhares (I!!) .. .. .... .. .. . .......... ...... 29-10-1945 a 31- 1-1946 
Eurico Gaspar Dutra . .. . .. : .................... 31- 1-1946 a 31- 1-1951 
Getúlio Vargas ...... . ... .. .. . . .... . ... ........ . 31- 1-1951 a 24- 8-1954 
João Café Filho (14) .......................... 24- 8-1954 a 9-11-1955 
Carlos Luz (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11-1955 a 11-11-1955 
Nereu Ramos (16) . . . ...... .. . .... . ....... .. .. . 11-JI-1955 a 31- 1-1956 
Juscelino Kubitschek ... ............ . .......... 31- 1-1956 a 5- 8-1960 
Ranieri Mazzilli (17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- 8-1960 a 11- 8-1960 
Juscelino Kubitschek ........................ ... 11- 8-1960 a 31- 1-1961 
Jânio Quadros ... ......... . .. .. ............ .. .. 31- 1-1961 a 25- 8-1961 
Ranieri Mazzilli (18) ... ........ . . ............. 25- 8-1961 a 7-10-1961 
João Goulart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10-1961 a 31- 3-1964 
Castelo Branco ...... .. ........................ 10- 4-1964 a 15- 3-1967 
Artur Costa e Silva ............................. 15- 3-1967 
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(1) Chefe do Gov~rno Provisório. 

(2) Vice-Presidente exercendo a presid~ncia por motivo da rentlncia 
de Deodoro da Fonseca. 

(3) Vice-Presidente exercendo a presidlncia por motivo de enfu
midade do titular. 

(4) Vice-Presidente exercendo a presid~ncia por motivo de viagem 
do titular. 

(5) Vice-Presidente exercendo a presid~ncia por motivo do faleci
mento do titular. 

(6) Vice-Presidente exercendo a presid~ncia por motivo de viagem 
do titular. 

(7) Não chegou a assumir a presidência por motivo de saúde, 
falecendo a 10-1-1919. Foi substituldo pelo Vice-Presidente 
até a realização de novas eleições. 

(8) Vice-Presidente exercendo a presidência por motivo de fale
cimento do titular, Rodrigues Alves, que não chegou a assumir 
o cargo para o qual fóra eleito. 

(9) Deposto pela Revolução de 19)0. 

(10) Eleito e proclamado, porém impedido de tomar posse pela 
Revolução de 19)0. 

(11) Membro da junta Militar Governativa Provisória da qual 
também faziam parte o general Mena Barreto e o contra-al
mirante José lsaias de Noronha. 

(12) Chefe do Govêrno Provisório de 1930 a 19)4. 
Presidente de 1934 a 1937. Ditador de 1937 a 1945. Presidente 
de 1951 a 1954. 

(13) Presidente do Supremo Tribunal Federal exercendo a presi
dência. 

(14) Vice-Presidente exercendo a presidência por motivo do faleci
mento do titular. 

(15) Presidente da Câmara dos Deputados exercendo a presid~ncitJ 
por motivo de enfermidade do titular. 

(16) Vice-Presidente do Senado exercendo a presidência da Re
pública. 

(17) Presidente da Câmara dos Deputados exercendo a presidlncia 
por motivo de viagem do titular. 

(18) Presidente da Câmara dos Deputados exercendo a presid~ncia 
por motivo de renúncia do titular. 
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