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PREFÁCIO 

Editados pela LIVRAtUA FRANCISCO ALVES, em c..:omcços do 
ano próximo-findo, os nossos dois compêndios de HISTÓRIA 
DO BRASIL, para as séries 4' e 5" do curso ginasial, foram 
benévolamente recebidos p<lr docentes e discentes, assim como 
pela crítica idônea de lodo o país. Basta dizer, para grande des
vanecimento nosso, que foram adotados unânimemente pela dis

tinta congregação do Colégio Militar. 

Sobrevindo, porém , a reforma constante do decreto-lei 
n. 4.244 de 9 rle abril de 1942, vimo-nos forçado a refundi-los. 
afim de pô-los em conformidade com o novo programa de 

ensino. 
Destinam-se, presentemente, às senes 3" e 4•, parecendo

nos que conseguimos fazê-los atender integralmente à remode

lação acima referida. 
Como estamos lucubrando outro e mais desenvolvido com

pêndio, de acôrdo com o programa do curso cientifico, em que 
também entrou, e multo em boa hora, a História Pátria, para 
o mesmo reservámos as notas de maior vulto que congestio

navam os volumes de 1942. 

Com a mira de metodizar melhor a matéria meramente 
consultiva, passámos para o final do compêndio ora destinado 
à 4" série as relações de nomes (de reis, papas e prepostos 
dessas autoridades) e o memenlo bibliográfico, aí também 
grupando em glossário especial as divet·sas dilucidações rle 
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vocábulos túpicos, anteriormente dispersas nos dois volumes 
de 1!!42. 

Continuamos a solicitar dos nossos prezados colegas de 
magistério o favor ele suas observações c correções, para que 

nos seja possível rnelhora1·, em futuras tiragens, ê:ste nobre 
fruto do nosso patriótico labor. 

BAsfLro DE MAGAI, HÃEs 

Rio (rua Paulino-Fernandes, 27), janeiro de 1943. 

I - O DESCOBRIMENTO 

1) Origens de Portugal. 2) Os descobrimentos por
tugueses. 3) Cabral e o descobrimento doBra
sil. 4) A carta de Pero Vaz de Caminha. 

i ) ORIGENS DE PORTUGAL 

Formação étnica - Nada se conhece de positivo 
quanto ~t origem dos lígnres (talvez h amílicos, vindo!'l 
da África setentrional) e dos iberos, tendo dêstes to
mado o nome de Península-Ibérica .a região em cuja 
parte ocidental se estabeleceram os celtas e lusitanos. 
dos últimos dos quais proveiu o topônimo Lusitânia. 
Os fenícios e os gregos, em sua expansão colonial, tam
bém chegaram até à Península-Ibédca. Esta, enlre
tan to, só recebeu os seus mais numerosos e influentes 
povoadores a partir da sucessiva supremacia de Cat'
tago e Roma no Mediterrâneo ocidental. Derrotada e 
destruída a primeira pela Cidade-Eterna, não tardou a 
ser feita a romanização da Península-Ibérica. E é 
digno de nota que a mais enérgica oposição, que os 
romanos tiveram de vencer alí, foi a dos lusitanos, pri
meiro sob o comando de Viriato, depois sob a chefia 
de Sertório. Já os conquistadores do mundo haviam 
introduzido na Península-Ibérica o cristianismo (ali es
tiveram, segundo a tradição, os dois grandes após tolos, 
São Paulo e São Tiago), quando ocorreram as invasões 
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germânicas do século V, as quais introduziram alí 
quatro povos: visigodos, alanos, vândalos e suevos. 
Êstes formaram na Lusitânia um reino (cuja capital 
foi Braga), enquanto os primeiros constituiram em toda 
a Península-Ibérica a adiantada monarquia visigótica, 
que durou cêrca de 300 anos. Foi ela conquistada pelos 
árabes, que a ocuparam por espaço de quasi oito sé
culos (711-1492). Foram, incontestávelmente os roma
nos e os árabes os que mais influência exerceram, a 
todos os aspectos, na Península-Ibérica. Em Portugal 
ainda hoje se nota a diferença entre os habitantes do 
norte, os quais patenteiam bastante sângue germânico 
(por causa dos suevos) e os · habitantes do sul, que re
velam considerável porção de sângue muçulmano. 

Formação 1701ftloa - Iniciou a insurreição con
tra o domínio árabe Pelágio, que formou na Penín
sula-Ibérica o primeiro reino cristão da reconquista 
(chamado das Astúrias, depois de Oviedo e por fim de 
Leão), ao qual se juntaram mais tarde os de Navarra, 
Aragão e Castela. Êste e o inicial formaram um reino 
só (denominado de Castela-e-Leão), com a capital em 
Toledo, quasi ao findar do século XI, quando Afonso 
VI retomou aos muçulmanos a antiga Lusitânia e a Ga
liza. Foi por essa ocasião que chegaram à Península
Ibérica alguns nobres cavaleiros cristãos, destinados a 
defendê-la contra o poder islamita. Um deles, Rai
mundo de Borgonha (filho do conde Guilherrne de Bor
gonha), casou com Urraca (filha legítima de Afonso 
VI) e recebeu do sogro o governo da Galiza até ao Tejo. 
O outro, Henrique de Borgonha (filho do duque Henri
que e bisneto de Roberto Il, rei de França), desposou 
Teresa (filha bastarda de Monso VI) e teve o encargo 
de governar o Condado Portucalense (assim chamado, 
porquê a sua povoaç-ão atlântica mais importante era 
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a de Cale, Portuscale ou Portucale, denominação primi
tiva da atual cidade do Pôrto), que constava da atual 
província de Entre-Douro-e-Minho e parte da de Trás
os-Montes, mais o território enlre o Mondego e o Tejo. 
Morreu o conde d. Henrique (em 1114), e seu filho ún ir o. 
d. Afonso Henriques 
(nascido provável
mente em 1104, pois 
se armou cavaleiro 
em 1125), lutando 
c o n L r a a própria 
mãe, apoderou-se à 
força do governo em 
112~ e proclamou-se 
rei independente em 
1110. Obtida a paz 
de Zamo1·a (1143) 
con1 o novo Inonar
ca de Castela-e-Leão 
(Afonso VII), d. 
Afonso Henriques 
(no mesmo ano) co
locou o novo reino 
sob a proteção da D. Afonso Henriques 

lgt·eja (*), mediante a carta de enfeudamento e o tri
buto anual de quatro onças de ouro. A primeira dinas
tia de Portugal, chamada "borgonhesa" (por motivo 
da casa de França, a que pertencia o pai de d . Afonso 
lienriques), e que empunhou o cetro durante quasi dois 

( ) Tendo falecido Inocêncio II (1130·1143), seu sucessor, Lúcio TI (1144· 
1145), embora aceitasse a proposta de d. Afonso Henriques, não lbe deu o trata· 
mento de res ("rei"), porém sim Ue du:r (''duque''). Foi o papa Alexandre Til 
(1159-1181) quem solenemente rcconhecut a d. Afous{' Henrlques como rei de 
Portugal, em 1179 . Este importante áto da Santa-Sé C: o coroamento do surto da 
nação lusitana . 
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séculos e meio (243 anos, de 1140 a 1383), expulsou os 
mouros do território luso e extcndeu o domínio por
tuguês até ao Algarve . A segunda, chamada "dinastia 
de Aviz", dirigiu os destinos de Portugal por cêrca de 
dois séculos (de 1385 a 1580), tendo sido a realizadora 
da excelsa missão histórica do pequeno reino ibérico, 
porquanto foi ela a que efetuou os descobrimentos ma
rítimos e deu à terra de Afonso Henriques o maior im
pério colonial que houve no mundo medievo-moderno, 
havendo-lhe cabido a glória do descobrimento do Bra
sil. De 1580 a 16-lO, deu-se a união ibérica, pois os so
beranos de Espanha foram ao mesmo tempo .reis de 
Portugal. Restaurada a soberania lusa, subiu ao trono 
a terceira dinastia, chamada "bragantina" (que reinou 
270 anos. de 1640 a 1910), no período da qual ocorreu n 
independência do Brasil (*), cujos dois únicos sobera
nos (d. Pedro I e d. Pedro li) pertenceram á casa de 
Bragança. 

\
4

) A dinastia borgonhesa contou os nove soberonos seguintes: d. Afonso 
Ilennques, 1140-1185; d. Sancho T, 1185-1211; d. Afonso 11, 1211-1223; d. San· 
cho 11, 1223·1248; d. Afonso TTT, 1248-1279 (o primeiro que se inti tnlou "rei de 
Portugal e dos Algarves"); d. Di niz. 1279-1325; d. Afonso IV, 1325·1357; d. Pe
dro. J, 1357-1367; e d. Fernando-o-Formoso, 1367-1383 . Os reis da dinastia ele 
Avtz foram: d. João I , 1385-1433; c\. Duarte·o·Eioqnente, 1433·1438; d. Afonso V. 
1438·1481; d. João I~ , 1481·1495; d. Manuel-o-Venturoso, 1495·1521; d. Jo-Jo IH. 
152~·15.5~;. d. Sebas_tião,, 1557·1578; cardial d. Henrique, 1578-1580. Durante a 
umao tbenca, os tres Fthpes (TI, III e IV) da Espanha foram Filipe I JI r 
TJI (1580-1598, 1598-1621 e 1621-1640) de Portugal. A dinastia braganti~a per
tenceram os monarcas seguintes: d. João IV, 1640·1656; d. Afonso VI, 1656·1667: 
d. Pedro II (príncipe-regente até 1683), 1667-1706 ; d. João V, 1706·1750; d. José, 
1750·1777; d. :Maria I, 1777-1792; d. João VT (príncipe-regente até 1816) 1792-
1826; d. Miguel (usurpador), 1826-1832; d. Peclro IV (ex·tmperador do 'Brasil 
notando·se que d. ~iaria J associou ao trono o marido donde o ter havido urr: 
d. Pedro III), 1832-1834; d. Maria IJ, 1834-1853; d. Pedro V. )]853·1861; d. Luiz, 
1861·1889; d. Carlos, 1889-1 908; e d. Manuel TI, 1908·1910. 

2) OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES 

Os dois ciclos ibéricos de descobrimentos mari
timos: Colombo e Vasco da Gama - Fechado o ca
minho do Mar-Vermelho 
aos navios das nações 
cristãs da Europa, desde a 
queda de Constantinopla 
em poder dos turcos alo
manos (1453), e encareci
das enorme1nen te as es
peciarias levanlinas, das 
quais os povos europeus 
mais adiantados já não 
podiam presci ndir, urgia 
o descobrimento de uma 
nova rota para as Índias. 
Coube essa tarefa aos dois 
povos ibéricos, que a rea
lizaram seguindo rumos 
diferentes: Portugal, diri- Nau portuguesa do século XV. 

gindo-se para leste, per-
longando a costa da África; e a Espanha, buscando el 
levante por el poniente. Um genovês, Cristóvão Co
lombo, não tendo sido amparado em sua pretensão 
pelo rei de Portugal, d. João li (1481-1495), a cujo 
serviço se encontrava, dirigiu-se à Espanha, onde, 
graças a Isabel-a-Católica e aos irmãos Pinzóns, obte
ve a pequena frola de três navios, com menos de 100 
tripulantes, mediante a qual, partindo de Palas a 3 de 
agosto, descobriu o Novo-:\lundn a 12 de onlubro de 
1492. l\Iedianlc as informações colhidas por Pera da 
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Covilhã e Bartolomeu Dias, nas expedições de 1486-
1487 (uma por terra e a outra por mar), ordenadas por 
d. João II, o sucessor desle, d. Manuel (1495-1521) (*), 
organizou uma nova flolilha, destinada às Índias, e 

Tipos da nobreza lusitana ao tempo do descobrimento. 

cujo comando confiou a Vasco da Gama. Este, tendo 
saído de Lisboa em meiados de 14S7 (8 de julho), 
aportou a Calicul, no Induslão, cêrca de dez meses de
pois (20 de maio de 1498). Reentrando no Tejo (a 18 
de setembro de 14!)9) com as suas naus carregadas de 
especiarias, Vasco da Gama (mais tarde premiado com 

(•) Damião de Góis, em sua "Crónica de el·rci d. Manuel" (pág. 594), des 
creve o !ohcrano agnominado "o-Venturoso" e a quem se deve o descobrimento do 
Brasil: "Homem de boa estatura, de corpo mais delicado que grosso, a cabeça se
belo redondo os cabelos castanhos, os olhos alegre,:,, entre verdes e brancos, alvo, 
risonho bem' assombrado, os braços carnudos e tam cotnpridos, que os dedos lhe 
chcgav~m abaixo· dos geolhos,. Essa descrição põe dt" ml:lnifesto que o sucessor de 
d. João li era um deeenerado (macr6scele). 

• 

I 
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o lí lu] o de conde de Vidigueira e outras honrarias) for
neceu l'Ccursos ao tesouro português para o aparelha
mento da esquadra de Cabral, que também recebeu 
L:onselhos do autor do périplo da África e descobridor 
(la rota oceânica para as Índias. 

O tratado de Tordesillas - Tendo a Espanha re
corrido ao papa, então supremo árbitro das nações 
cristãs, afim de assegurar o seu domínio sôbre as ter
ras descobertas por Cristóvão Colombo, Alexandre VI 
(1492-1503), pela bula Inter caétera (4 de maio de 1493), 
estabeleceu uma linha de marcação, a qual, passando 
a cem léguas dos arquipélagos dos Açores e Cabo-Ver
de, entregava a África a Portugal c o Novo-Mundo aos 
reis-católicos. Contra isso protestou d. João II, que, 
escudando o seu direito com anteriores concessões feitas 
a Portugal pela cúria romana (bulas de Nicolau V, Ca
!ixto III e Xisto IV), obteve, por intervenção de Ale
xandre VI (que, espanhol, evitou assim uma guerra en
tre as duas nações ibéricas), o tratado de Tordesillas. 
Firmado a 7 de junho de 1494, dispôs o mesmo que a 
linha demarcadora das conquistas ultramarinas, efe
tuadas pelas expedições ibéricas, passasse, não apenas a 
100, e sim a 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo-Ver
de, determinando ainda que as naus lusas e castelha
nas não invadissem as respectivas raias, a bem da 
paz entre os dois países. Pelo novo meridiano de de
marcação, a faixa sul-americana, desde Belém-do-Pa
rá, ao norte, até Laguna, ao sul, num total de quasi 
2. 900.000 quilômetros quadrados, ficou pertencendo à 
coroa lusitana. Dêsse modo, o tratado de Tordesillas , 
verdadeira certidão de batismo da nossa pátria, foi 
mais favorável a Portugal do que à Espanha. 
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3 ) CABRAL E O DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

A expedição de Cabral - Afim de assegurar o do
mínio português em Calicut, resolveu d. _Manu~l d':_s
pachar para lá uma forte esquadra (a mawr ale entao 
aparelhada em Portugal), cujo comando deu a Pedro 

Vasco da Gama P edro Alvares Cabral 

Alvares de Gouveia, fidalgo beirão, que, pouco depois, 
passou a usar o nome de Pedro Alvares Cabral ( *). 
Eram 10 naus de três mastros (com bocas de fogo, ro-

(*) Filho de Fernão Cabral e de d. Isabel Gouveia, nasceu Pc_dro Alvares 
1466 ou 1467 e faleceu ao que se presume, em 1518. Por efetlo do mor

e~dío exi~tente em Portugal,' seu irmlo mais velho,~ ~oão Fe~nandes Cabral, usava 
~ cognome paterno, enquanto êle, como segun?o-gemto trazta apenas o ~~gnome 
materno. A carta de d. Manuel, de 15 de fev.erct!o de lSOO, nomeand?·o. ~,apttaf-ru1r 
da expedição às índias (''História da c~lontz.aç?-~ portugu.eza _do: Btastl , vo. 1 , 

á s. 150~151), prova que nt- sse ano amda viVIa o prtmogen.ro, por morte ~n 
~u~l passou 0 descobridor do Brasil a morgado, oom o nome de Pedro Alvates 
Cabral. 
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tciro e astrolábio), 2 caravelas c 1 barca de manti
mentos. Conduzia ela cêrca de 1.500 homens, entre sol
dados e tripulantes; p:u:a os serviços religiosos de bor
do e missões entre os povos bárbaros a conquistar, le
vava, além de 9 clérigos seculares, oito frades fran
ciscanos, dos quais era guardião frei Henrique Soa
res, de Coimbra. Partiu ela de Lisboa, a 9 de março 
de 1500 (último ano do século XV). Nas alturas 
do an1uipélago de Cabo-Verde, perdeu a esquadra uma 
das naus, a comandada por Vasco de Ataide, a qual 
conseguiu regressar ao ponto de partida. Afastando
se então da costa da África para sudoeste, - ou para 

Assinatura de Pedro Alvares Cabral 

evitar, a conselhos de Vasco da Gama, as calmarias do 
mar de Guiné, ou para reconhecer, obedecendo, talvez, 
a instruções secretas do soberano, a faixa li lorànea en
tregue a Portugal no Novo-Mundo pelo tratado de Tor
desi11as, - não tardou Cabral a avistar sinais de terra, 
que se acentuaram. no dia 21 de abril, e, na tarde se· 
guinle, divisou ao longe, na região firme, um cabeça, a 
que foi dado o nome de "Monte-Pascoal", por se 
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festejar então o oitavário da Páscoa. Descoberto, as
sim, o Brasil, só no dia seguinte, 23, foi que Cabral se 
aproximou da praia, ancorando em frente a um rio, 

A segunda missa 
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que se presume ser o Caí, e nesse ponto se travaram as 
primeiras relações pacíficas cnlre portugueses e indí
genas. Não havendo ali. entretanto, espaço bastante 
para abrigar os 12 navios da frota, Cabral perlongou a 
costa para o norte cêrca de dez léguas , até achar "um 
porto mui bom e muito seguro, com uma larga entra
da" (conforme a expressão de Caminha). Entrando 
com toda a esquadra nessa enseada (onde se ergueu 
depois a vila de Santa-Cruz), hoje denominada "Baía
Cabrália", o comandante luso mandou celebrar num 
ilhéu, chamado da Coroa-Vermelha, a primeira missa 
ouvida em terras do Brasil. Celebrou-a o superior dos 
franciscanos, frei Henrique Soares, a 26 de abril, do
mingo da Pascoela. No dia seguinte, enquanto uma 
parte da maruja fazia provisão de água, lenha e frutas 
para a esquadra, dois carpinteiros, lendo cortado uma 
grande árvore, lavraram-na cuidadosamente, para a 
transformarem num alto cruzeiro, destinado a servir 
de marco à posse portuguesa da nossa terra. Acabada 
essa cruz, foi ela erguida solenemente no ponto mais 
alto daquela localidade, a 1° de maio (sexta-feira), 
sendo dita, em seguida, pelo mesmo frei Henrique Soa
res, a segunda missa realizada no Brasil, e esta agora 
no continente. A ambas esteve presente Cabral, com 
n IJandeira da Ordem de Cristo, a primeira signa eu
ropéia que drapej ou em nossos céus. Tendo, assim, to
mado posse solene da região do Novo-Mundo atribuída 
à coroa portuguesa pelo tratado de Tordesillas, resol
veu Cabral prosseguir na sua rota para as Índias. Ten
do feito distribuir pelos 11 navios da frota os manti
mentos vindos no ligeiro barco de Gaspar de Lemos, 
êste foi mandado regressar a Lisboa. afim de comu
nicar a nova do descobrimen lo a d. Manuel, a quem 
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foram dirigidas cartas, duas das quais se tornaram 
depois conhecidas, a de Pero Vaz de Caminha e a de 
mest1·e João Faras (físico) . E, pela manhã de 2 de maio. 
velejaram em demanda do cabo da Boa-Esperança os 
10 navios de Cabral, dos quais na véspera desertaram 
dois grumetes, que, com os dois degredados postos em 
terra, foram os primeiros brancos que tomaram parte 
no povoamento do Brasil (*) . 

Acaso ou intencionalidade - Não tendo sido a 
esquadra de Cabral arrastada até às plagas do Novo
Mundo por efeito de tempestades ou correntes oceâ
nicas, a controvérsia sôbre ter sido fortuito o desco
brimento do Brasil perdeu toda a importância que se 
lhe dava outrora. Embora não exista documento que 
comprove com segurança a inlencionalidade do feito 
de Cabral (não trazia êle padrões de pech·a, nem o sen 
regimento cogitava expressamente sinão das Índias), 
não admira rumasse para sudoeste em busca da nau 
perdida ou tenha vindo de propósito até esta região cl<> 
aquém-Atlàntico, uma vez que a existência do Novo
Mundo estava fora de dúvida desde 12 de outubro de 
1492, acrescendo a circunsUl.ncia de que uma certa e 
não pequena extensão desta parte do planeta havia si
do dada a PorLugal pelo tratado de Tordesillas, em 
1494 (**). 

(*) Ignoram·se os nomes dos nove padres seculares da expediç.ão de Cabral, 
mas sabem·se os dos oi to frades franciscanos: frei Henrique de Coimbra (cha· 
mado frei Henrique Soares por Gaspar Correia), guardião; frei Gaspar, frei Fran· 
cisco da Cruz, frei Simão de Guimar[1es, frei Luiz do Salvador, pregadores; frei 
\[asseu, organista; frei P edro Netto, corista; e frei João da Vitória, leigo. Dos 
vinte degredados conduzidos na frota. os dois que foram postos no Brasil cha
mavam-se Afonso Ribeiro e Joio de Thomar. Não são conhecidos os nomes dos 
dois grumetes que, à noite de 2 de maio de 1500, fugiram da armad a dt" Cabrn.l, 
para viverem entre os nossos tupiniquins. 

(**) Em ''O descobrimento do Brasil pelos portugueses" (Rio, 1900). opin:1 
Capistrano de Abreu (pág. Ji): u Cabral, encontrando ventos favoráveis, podia 
entregar-se a êles sem receio; por toda parte encontraria terra encasto.:mdo os 

I 
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Precursores de Cabral - Segundo alguns escri
tores franceses, um seu compatriota, Jean Cousin, a ser
Yico de armadores de Dieppe, transpusera o Mar-Te
H;broso em 1488, tendo chegado à foz do Amazonas; 
e, si isso fôsse verdade, houvera precedido tanto a Ca
bral no descobrimento do Brasil, quanto a Colombo, 
no descobrimento do No,'o-Mundo. Não faltaram, po
rém, historiadores lusos e brasileiros que, com argu
mentos irrespondíveis, desmontaram a mal ardida pre
tensão francesa, da qual, presentemente, não há mais 
quem cogite. Os espanhóis, a seu turno, afirmaram que 
Vicente Yáfiez Pinzón (trazendo Américo Vespúcio em 
sua companhia) e Diego de Lepe, saídos de portos 
castelhanos em fins de 1499, pisaram terras do norte 
do Brasil, desde o cabo de Santo-Agostinho (Pernam
buco), em janeiro e fevereiro de 1500. Essa prioridade 
tamb6m foi contestada, só se admitindo que aqueles 
expedicionários houvessem atingido à região da Guiu
na e descoberto o Orinoco (*). Há, finalmenle. a atri 
buição do descobrimento do Brasil, antes de Cabral, n 
dois portugueses: João Ramalho e Duarte Pacheco 
Pereira. Quanto ao primeiro, si fosse crível que êle vi
vesse no Brasil desde 1490, deveria ter 110 anos, no 
mínimo, quando fez o testamento de 1580, a que se re-

mares; por toda parte estaria no c~minho da lndia! por SW como ~ar SE .. Nad~ 
ofereceria de imprevisto o descobnmento que reahzou; nada centena de lnexph· 
cável a insistência si insistência houvesse, em procurar regiões aparentemente es
tranhas às regiões' que ia .enca;regado de bu scar. Foi fortúi~o . 0!-1 não o. dcsc?· 
brimento? Não é questão h1stónca; ricve relegar-se para as mtnuctas da b10graf1a 
conjetura!". 

(*) O dr. Antônio Zeferino Cândido, em seu excelente volu~e. "Brazi1'
1 

(R i o, 1900), escrito para o Instituto Ili,st~Srico e Geo~áfico Brastletro, coma 
oblata dêste à com~moração do 4o centenano do descobrtmento da nossa te~ra , 
inseriu um longo e bem argumentado capítulo, "Os precursores de Cabral'' (pags. 
65·116) em que conclúe homologando a segura opi nião de Mentelle ("Geografia 
univers.~l·' , vol. V, pág. 369), de que "Cabral foi, ~dubitavelmente, o. pri~e!ro 
europeu · que avistou a costa oriental do Brasil.,. Nao menos seguro e o JU1ZO 

f{c Duarte Leite em sua memória "Os falsos precursores de Cabral" , inserta na 
uH istória da co!'onização portu11uesa do B rasil'' (vol. I , pâgs. 109·228). 
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fere fr. Gaspar da Madre-de-Deus, em suas "Memórias 
para a história da capitania de São-Vicente", e, a exem
plo de Jean Cousin, também houvera precedido a Co-
1omb~ e a Cabral, em terras do Novo-Mundo. No que 
respe1ta a Duarte Coelho Pereira é tão vaaa a sua as
serção (*), que se pode pôr em dúvida ti~esse êle al
cançado o litoral brasileiro em ltJ98, isto é, que tivesse 
precedido a Cabral no descobrimento do Brasil. 

A verdadeira data do descobrimento - Discutiu
se muito a data do descobrimento do Brasil, princi
palmente depois que se tornou conhecida a carta de 
Pero Vaz de Caminha. Si por esta ficou provado que 
Cabral avistou o Monte-Pascoal a 22 de abril, era mis
Lér explicar a razão por que o achamento da nossa 
terra pelo comandante da expedição de 1500 se come
morava a 3 de maio. Houve, logo, quem entendesse 
haver aí o influxo da reforma do calendário, efetua
da por Gregório XIII em 1582, explicação absurda, por
quanto êsse ato não teve aplicação a episódios ante
riores, e, si acaso a houvesse tido, o descobrimento 
do Brasil seria então comemorado a 2, que não a 3 de 
maio. O ter-se preferido o dia em que a lgrej a cele
bra a "Invenção da Santa-Cruz" liga-se à primeira de
nominação que recebeu dos seus descobridores a nos
sa terra e à circunstância de que, antes de ser conhe
cida a carta de Caminha, dois historiadores lusos atri-

(*) No seu "Esmeralda de situ orbis" (Lisbôa ed. da Sociedade de Geo· 
grafia, t9qs), à P~,g. 23, afirm~ êJe que d. Manuel o r:.andou, em 1498, a descobrir 
a parte octdenta1, passando alem a grandeza do mar ociano". Disso tratou Luciano 
Pereira da Silva, em sua memória u Duarte Pacheco Pereira - Precursor de 
Cabral", inser~ na "História da colonização portuguesa do Brasil" (vol. I , págs. 
,231~~66). Captstrano ~~e ~breu, em seu citado opúsculo "O descobrimento do 
Brastl peJ.os portugueses (pags. :>6·37), compara aquele trecho com outro do mesmo 
"Esmeraldo", acband~ que. '1 unidos, tornam confusas as idéias do sábio", e pensa, 
a nosso ver com mUlto acerto, que Duarte Pacheco Pereira em vez de ter vindo 
às costas do Brasil, 1

' acompanhou talvez os Cortereais". ' 
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buiram o achamento e a posse do Brasil à data de 3 
de maio. Assim, Gaspar Correia, em suas "Lendas da 
Índia" (vol. I, pág. 152), assegurou o seguinte: "O ca
pitão-mór pôs nome de Santa-Cruz a esta nova terra, 
porque a ela chegaram a três de maio, dia de Santa 
Cruz". E João de Barros (no livro V, cap. 11 da "Deca
da I") dá a tomada de posse do Brasil por Pedro Alvares 
Cabral como efetuada a 3 de maio . Por virtude de 
tudo isso, não a data verdadeira, 22 de abril, mas a 
data oriunda do influxo religioso, 3 de maio, foi que 
preponderou em nosso calendário cívico, tendo sido até 
designada pat' a a abertura do parlamento brasileiro , 
da independência para cá. 

Quem levou a d. Manuel a noticia do descobri
mento -- Infere-se da carta de Caminha ter sido Gas
par de Lemos o portador da notícia do descobrimento 
do Brasil a d. Manuel. Esse 
feito, entretanto, foi atribuí
do a André Gonçalves por 
Gaspar Correia, e, posterior
mente, por alguns preclaros 
brasilianistas, Mas toda e 
qualquer dúvida em tal sen
tido se dissipou com a pu
blicação do m a n u s c r i t o 
(existente em nossa Biblio
teca da Marinha) de Simão 
Ferreira Pais, intitulado 
"Recopilação das famosas o. Manuel·o-Venturoso 

armadas portuguesas que 
para a Índia foram, desde o ano em que se principiou 
sua gloriosa conquista - 1496-1650" (Rio, 1897), No 
precioso volume, à pág. 11, acha-se o seguinte, no penúl-
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timo parágrafo consagrado à expedição de Cabral: 
" Gaspar de Lemos tornou de Santa-Cruz, ter r a do Bra
sil, para este reino, com novas do descobrimento dela ". 

Os topônimos - P ela carta de Caminha, sabe-se 
que a primeira denominação da nossa terra foi "Ilha 
de Ver a-Cruz" . Esse topônimo, entretanto, durou 
pouco tempo, visto como na carta de d. Manuel, diri
gida a ::.e us sógros, os reis-católicos (a 29 de julho de 
1501) , já foi substituído pela expressão de " Santa 
Cruz " (* ) . Este segundo lopônimo esteve em uso por 
mais tempo, ao ponto de aparecer num dos livros de 
Gandavo, " His toria da província Santa-Cruz, a que vul
oarmenle chmn amos Brasil" (1576) , o m esmo autor do 
l:'> 

"Tratado da terra do Brasil " . O nome popular, oriundo 
da principal riqueza encontrada aqui, a madeira corante 
a que os nossos tupis davam o apelativo de ibirá-pitanga 
(" madeira-vermelha") , não tardou a prevalecer sôbre os 
ao leriores ( **) . Não só se tornou exclusivo esse topô
nirno de fundo econômico, como também os próprios 
habitantes ou naturais da nova terra, ao invés de se
renl chrunados "brasilienses" ou "brasilianos" (formas 
reaulares do locativo acima referido), receberam como o 
gentílico a denominação aplicada aos "negocirulles do 
pan-brasil", isto é, "brasileiros" . 

Lugar onde foi efetuada a posse -- Varnhagen 
era de opinião que Cabral fundeou em Porto-Seguro 
(entre a Ponta-Gorda e a foz do Buranhem) e que na 
mais sêca das suas restingas foi que se efetuou a cere-

(*) Aí dizia o rei que se tratava de uma terra "mui conveniente e necessá ria 
à navegação tia fndia" . . 

(**) Sôbre a cesalpínea. que deu n~m~ à m>.ssa. terra, ~a, entre outr~~ .. trabalhos 
especiais, 0 do pwfessor coronel Antomo L.eonc10 Pereira Fer~az,, ~erra . rla 
ibirá-pitanga" (R io, 1939) . Oom louvável prob1~ade . e r~ra cot.npete ncta, tnvest1g~JU 
ê le tudo quanto hú de inte ressante em cartografta, bts tóna e f tlologta, com respe1lü 
à denom inação da nossa pátria. r 
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mônia da posse. Como é líci to inferir dos p ar eceres de 
diversos escrilores id ôneos, que examinaram o local 
em deba te, o ponto preciso, em que foi chantada a 
cruz por ordem de Cabral, é o sítio à mru·gcm do rio 
:\1utarí (chamado pelos índios Itacú-mirim), o único 

Ereção d• cruz na Baia-Cabrália 

curso de água existente entre as povoações de San la
Cruz e P orto-Seguro, nas condições apontadas por P er o 
Vaz de Caminha, testemunha ocu]ru· da posse, ali efe
tuada a 1" de maio de 1500, e de que deixou claro de
poimento em sua fam osa carta a d. Manuel (• ). 

(*) Capistrano de Abreu, em sua tése de concurso intitulada ,_ D escr->brim ento 
do Brasil e seu dcsem,olvimento no século X VI " (Rio, 1883) pôs termo à con· 
trovérsia com as seguintes sintéticas palavras: - " Os argu~entos de que Var .. 



4 ) A CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA 

As primeiras publicações da carta de Caminha 
ocorreram em 1817 (na "Corografia" de Ayres de Ca
zal), 1826 (no tomo IV da "Coleção de notícias para 
a história e geografia das nações ultramarinas") e 
1877 (por Varnhagen, na " Rev. do Inst. Hist. e Geogr. 
Brasileiro"). Ora, como essas edições não fossem ma
nuseadas pela maior parte dos que redigiram compên
dios para o ensino da hi stória de nossa pátria, não é 
de espantar que em quasi todos êles se encontrasse o 
erro de atribuir-se a Caminha o exercício do cargo de 
"escrivão da armada de Cabral", quando, em realida
de, na mesma seguia êle para desempenhar-se do ofí
cio de "escrivão da feit01·ia " a instalar-se em Cali
cut (*) . Além do que já ficou dito, por linhas atrás, 
sôbre a importância da carta de Caminha para a nossa 
história, cumpre-nos ainda consignar que dela se in
fere a certeza de haverem o capitão-mór e os outros 
capitães da frota de 1500 escrito a d. Manuel, comu-

uhagcn lança mão quebram~se todos diante dêstes dois factos: o primeiro é a tra· 
dic{w, atestada por Gandavo, Gabriel Soares, Anchieta, Cardim e tantos outros; 
o segundo é que o P orto-Seguro atual não corresponde à descrição de Caminba, 
por mais que se queira fazer de utn recife um ilhéu". O escritor baiano Eduardo 
tios Santos 1faia, devotado a estudos históricos, visitou a região que fica entre 
o Monte·Pascoal e Porto-Seguro, tendo dado minuciosa e erudita descrição dela 
em seus "Contos da minha terra ... " (Baía, 1920), págs. 100·120 . Aí, con
frontando as asserções de · Caminha com o que êle próprio obs::rvou, averiguou 
também que a tomada de posse do Brasi l pelo comandante da expedição de 1500 
não foi em Porto-Seguro, mas na Baia-Cabrália. 

(*) Não era Pero Vaz de Caminha o único serventut1 1o de tal categoria que 
VIaJava na frota de Cabral, porquê nela també~ ia ,t...Ionso Furtacio, escrivão da 
feitoria de Safala. 

' I 
I 
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nicando a êste a nova do achamento do Brasil (então 
.. ilha ue V era-Cruz"), não tendo sido, entrelanio (até 

A leitura da carta de Caminha 

agora pelo menos), encontrada nos arquivos de além 
mar, nem publicada, nenhuma delas. O lrecho mais 
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importante da carta de Caminha vem quasi no fim e é 
o s_:guinte.: "Esta terra, senhor ... , é toda praina, muito 
cha e mmto formosa; pelo sertão nos pareceu do mar 
muit? ~rande, porquê, a extender olhos, não podiam 
ver smao terra e arvoredos, que nos parecia muito lon
ga terra. Nela até agora não podemos saber se haja 
ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de melai nem 
de ferro, nem lho vimos; porém a terra em si é d~ mui
to bons ares, assim frios e temperados como os dentre 
Douro e Minho, porquê neste tempo de agora assim os 
achávamos como os de lá; as águas são muitas, infin
da~; em tal maneira é graciosa, que, querendo-a apro
veitar, dar-se-á nela ludo, por bem das á cruas que tem· 

I 5 ' ) 
porem o melhor fruto, que nel a se pode fazer, me pa-
rece que será salvar a es la gente, e esta deve ser a prin
cipal semenle, que Vossa Alteza em ela deve lançar; 
e que aí não houvesse mais crue ter aquí esta pousada, 
para esta navegação de Calecul, l:lastaria, quanto mais 
disposição para nela cumprir e fazer o que Vossa Al
teza tan lo deseja, a saber: acrescentamento da nossa 
santa fé" (*).Note-se que o imortal cantor dos descobri
mentos portugueses, ia dizer depois, em "Os Lusíadas", 
que os grandes heróis da sua pátria "a fé e o império 
andaram dilatando". 

(*) O verdadeiro f•nal da carta de Caminha é um pedido di'ste a d. Manuel, 
em favor de um genro, que estava em São· Tomé como degredado. "E, pois qu"', 
~c~bor, é certo que aasi~ neste cárrcgo (ca-rgo) que levo, como em outra quai<Jucr 
C<?tsa., que de vosso serviço for, Vossa Alt'eza há de $-er de mim muito bem ser~ 
vtdo, a ela p~o que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de S . Tomé 
Jorge de Os6no, meu g~nro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos 
de. Vossa Alteza,. - D ste Porto·Se~:uro da vossa ilha de Vera-Cruz, hoje, sexta· 
fe1ra, I• de ma•o de 1500". 

II - OS PRIMÓRDIOS DA COLONIZAÇÃO 

1) As primeiras expedições. 2) As capitanias he
reditárias. 3) O governo geral. 4) Início da 
catequese. 5) As primeiras cidades. 6) Ma
nifestações iniciais da vida econômica. 

i) AS PRIMEIRAS EXPEDIÇÕES 

Primeira expedição - A primeira exploração da 
costa do Brasil foi a efetuada, da Baía-Cabrália para 
cima, em 1500, pela náu de mantimentos, a qual, sob o 
comando de Gaspar de Lemos, foi levar a d . Manuel 
a nova do descobrimento da "Ilha de, V era-Cruz". Não 
obstante a falta de documentos, é lícito acreditar que 
Gaspar de Lemos perlongou o nosso litoral pelo menos 
até ao cabo de São-Roque; e das suas informações a 
d. Manuel resultou que êste, em uma carta a seus só
gros os reis-católicos (29 de julho de 1501) , já pu
desse dar a esta região de aquém-Atlântico o nome, 
não de "Ilha de Vera-Cruz", mas de "Terra de Santa
Cruz". Havia então, falta de pilotos em Lisboa (pois 
os mais idôneos se encontra.van1 na esquadra de Ca
bral e na frota mandada em busr.a dês te), o que levou 
d. Manuel a contratar os servi~o!> de Américo Ve~pú
cio (*). Veio êste, exercendo tal cargo, na primeira 

(*) Em fins do século XV, estabeleceram-se em Lisboa os armadores flo
rentinos Marc/t.ionü, aos quais muito deveram os descobrimentos portugueses. Em 
Sevilha, o mesmo fez outro florentino, Cianotto B erardi, de quem foi auxiliar seu 
conterrâneo Ameríco (ou Amerígo) Vespúcci. Este passou-~e para Portugal, onde 
esteve ao serviço de d. Manuel até fins de 1504. Não se sabe por que motivo 
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esquadrilha de três naus, a qual partiu da capital por
tuguesa em maio de 1501, provavelmente sob o co
mando de Gaspar de Lemos (embora haja quem, sem 
razão alguma, atribua a chefia da mesma a André Gon
çalves ou a d. Nuno Manuel). Por uma carta de V es
púcio, datada de 1502, sabe-se que essa expedição re
conheceu a maior parte do litoral brasileiro, entregue 
a Portugal pelo tratado de Tordesillas, como se veri
fica pelos topônimos dela resultantes e ainda agora 
existentes: cabo de Santo-Agostinho (28 de agosto); 
rios São-Miguel e São-Jerônimo (29 e 30 de setembro) : 
rios São-Francisco e das Virgens (4 e 21 de outubro); 
baía de Todos-os-Santos (1° de novembro); rios Santa
Luzia, São-Tomé e baía do Salvador (13, 21 e 25 de de
zembro); Rio-de-Janeiro (1° de janeiro de 1502), An
gra-dos-Reis (6 de janeiro), ilha de São-Sebastião (20 
de janeiro) e porto de São-Vicente (22 de janeiro). Es
sa expedição regressou a Lisboa, apenas com duas em
barca~ões, em 7 de setembro de 1502. 

A expedição de 1503-1504- A seguinte expedição, 
mais forte do que a primeira, pois se compunha de seis 

rc;tornou a Sevilha, onde já se encontrava em começos de 1505, pois a 5 de {everetro 
desse ano Colombo o apresentou, por carta, a seu filho Diogo, para que o florentino 
fosse recomendado a qu em o pudesse ocupar. Nomeado piloto-mó r da Espanha, f a· 
teceu em tal cargo, no ano de 1512. Em uma gravura antiga fi gura êle como "terra e 
bresilian~e inventor et subactor• . Em uma de suas cartas d~ 1503 e 1504, referentes 
ao Brastl (foram endereçadas a Lorenzo di Pier Francesco c a Pietro Soderini) 
assi.m se exprimia êle : "E, se nel mondo ê alcun paradiso terrestro, senza dubbi~ 
dee esser non molto lontano da questi luoghi •. Mais hábil e mais inteligente do 
que Colombo, as suas cartas, comunicadas a Waldseemüller, deram ensejo a que o 
famoso cartógrafo germânico pusesse na quarta parte do globo, pouco antes des· 
coberta, o nome de "América 't, que não o de "Colômbia". As viagens e cartas 
de Vesp';lcci têm sido objeto de livros e polêmicas. Das segundas, no que concerne 
ao Bras•l, dá amplas informações o magnífico trabalho de Almir de Andrade, 
"Form~ção d~ sociologia brasileira" (Rio, 1941), vol. I, págs. 188-191. Em sun 
mem6r1a destmada à comemoração dos centenários portugueses "América Vespucci 
e o .nome de América" ( R i o. 1941) , o erudito professor coro'nel Antônio Leôncio 
Per.e1r~ ~erraz _não s6 ~ite uma se~s'!ta opinião (escudada em informes geográficos 
e ftlologtc~s) sobre. a or1gem do topontmo do Novo-~1undo, corno deixa patente que 
Waldseemuller tard1aruente se arrependeu da glória que atribuiu a Vespuc:ci em sua 
11 Cosmographiae introductio" ele 1507 . 

I 

~ 
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velas Leve como comandanle Gonçalo Coelho, que tam
bém contou com a capacidade técnica de América Ves
púcio (os pilotos lusos tinham ido para as lndias na nova 
esquadra, confiada a Vasco da Gama). Essa nova ex
pedição, que parece ter sido a primeira oriunda do con
trato de arrendamento da terra do Brasil, completou a 
averiguação do contorno do nosso litoral, e, na falta do 
relatório que se diz ter sido feito pelo seu capitão-mór, 
os pormenores da mesma 
ficaram sendo conhecidos, 
graças à carla do famoso 
florentino, datada de 150 l. 
Sabe-se que essa flotill tCJ. 
chegou íntegra até ás altu
ras da ilha de F ernando
de-Noronha; mas aí sosso
brou a capitânea, do que 
resultou dividir-se em 
duas a expedição, não 
mais se reunindo. Igno
ra-se si Coelho e Vespúcio 
se desavieram ou si ape
nas houve impossibilida
de de se juntarem nova-
Jnente. O certo é que Ves- América Vespúcio 

púcio percorreu a costa 
desde o sul da Baía até ao atual Estado do Rio, on.de 
ergueu um forlim em Cabo-Frio, tendo ainda dirigido 
dalí uma entrada de 40 léguas para os lados do rio 
São-João ou algum dos seus afluentes. Gonçalo Coelho 
percorreu a costa do Brasil desde a Baía até à região 
do Prata, vindo deter-se alguns meses na baía do Rio
de-Janeiro, onde levantou uma casa-forle à foz do rio 
a que, talvez por isso, deram os tamôios a denominação 

Hi l'< tôria do Brasil 3• Série. 2 
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.. <.!Carioca (de carai, "branco··, e oca, "casa") (*).Em 
setembro de 1504, chegava Vespúcio a Lisbôa, para 
onde só mais tarde regressou Gonçalo Coelho. Desta 
famosa expedição provieram os grandes e justos en
cômios tributados à nossa terra pelo argulo pilolo flo
rentino, que viu nela um novo paraíso. 

Expedições de 1503 a 1514- Em seu "Esboço da 
história do Brasil " (ed. de 1894, págs. 9-10), o ba
rão do Rio-Branco admite como realizadas em 1503 c 
"no mesmo ano, ou pouco após", as expedições de Fer
não de Noronha, que "descobriu a ilha que tem o seu 
nome", e a de João Coelho, que reconheceu "a costa 
ao norle do cabo de São-Roque"; mas cumpre nolar 
que a no~sa ilha de Fernando-de-Noronha jú figurava, 
desde 1502, com o nmue de "Quaresma", llo mapa de 
Cantino, tendo sido também conhecida por "Ilha de 
São-João" (**).Pelos anos de 1512 ou 1513, conforme o 
mesmo historiador, "Afonso Ribeiro, em uma nova ex
ploração da costa do norte do Brasil, foi morl~ pelos 
índios". Quanto à expedição lusa, que êle alnbue a 
d. Nuno Manuel em 1505, foi realmente efetuada em 
1514. Releva observar que, desde 150G, .começaram a 
tocar no Brasil as principais esquadras portuguesas 
flestinadas às Índias, como, por exemplo, aconteceu 
com as de Afonso de Albuquerque (***) e Tristão da 
Cunha. Além disso, costearam o Brasil divr?rsos na-

(*) Carioca pode tam1Jt"m si~nificar "casa ou morada dos cascudos (peixes)", 
si for uma composição de cari (aférese de acari ou guacari) e oca. 

(**) A ilha de Fernando-de-Noronha. é, seguramc:-nte, das que bordam o nomm 
litoral, a que mais t!opõnimos tem tido, p01<; também ftgurou, t"m mapas, com os de 
Quaresma, São-João e São-tlateu5. _ _ . . 

(* ... ) Da armada de Afonso de ~lb~qucrqne era tnpula~te um ttahan.o, Gto
vanni da Empoli, empregado dos 1vfarcbtOnts, armado.r~s florent1nos c!'=ita;-bel~c,~os na 
capital lusitana. Do que viu em nossa terra deu nottcta em _sua narraçao .'ntl,!ulada 
"Viaggio fatto neJl'India" e publicada no Yol. I da coleçao de Raml1!;Jn. Delle 
navigationi et viaggi" (Venetia, 1554·1556). 
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veganles, enlão a serviço da Espanha ou da Inglaterra, 
como Solís e Pinzón t1508), novamente Solis (1515)), 
Fernão de Magalhães (1519), Diogo Garcia e Sebastião 
Caboto (1526) . 

Degredados, náufragos e aventureiros - A expedi
ção de 1501 atribue-se, no sul do Brasil, um degredado, 
que se tornou conhecido pela expressão de "o bacharel 
de Cananéia", e cujo verdadeiro nome não é Duarte Pe
res (segundo Rui Díaz de Guznián e aceito pelo barão 
do Rio-Branco), mas Cosme Fernandes Pessoa, mestre
em-artes pela universidade de Coimbra (*). Degreda
dos ou aventureiros foram os portugueses Francisco 
Chaves e Aleixo Garcia, o primeiro dos quais eslava 
desde 1502 em Cananéia, onde foi encontrado pela ex
pedição dos irmãos Sonsas. Três náufragos, talvez em 
consequência de contrabandos, e que tiveram papel de 
assinalado relevo nos começos da nossa evolução his
tórica, foram João Ramalho, Antônio Rodrigues e Dio
go Alvares. Presume-se que êste, entre 1509 e 1510, es
capou de um naufrágio, nuns baixios fronteiros ao Rio
Vermelho, unindo-se à índia Paraguaçú (depois bati
zada com o nome de Catarina), filha do chefe tupinam
há daquela região, onde mais tarde prestou grandes ser
viços à colonizaÇ'ão da Baía (**). Supõe-se que os ou-

(*) Quem desejar ma1ores tnformaçõe:s sõbre o caso do "bacharel de 
Cananéia" deve ler, além da nossa longa nota à pág. 52 da· "História do Brasil" 
de ITandelrnann (Rio, 1931, ed. do Instituto Histórico), o que sôbre ê•Je escreveu 
F. M:~tins dos San!os, em sua recente obra "História de Santos", vol. I, pág. 45. 

( ) Caramuru tanto pode ser uma corruptela de caraí-murú como quer Teo
doro Sampanio, quanto provir da família dos murenídeos, ai~da hoje encon· 
tra?os nas. água~ da baia ?e Todos·o•-~anto~. Esta segunda hipótese parece-no" 
ma1s plaus1vel, nao só porque frct Jaboata_o afll"ma ("Novo orbe seráfico brasilico", 
,·ot. I, pág. 39) que o nome dado a D1ogo Alvares pelos tupinambás foi Cara· 
murtí-guaçú, como ainda pela razão de que um seu famoso neto se chamou Bel
chior D!a~ tforeya e um seu bisneto usou o c.ognome ou agnome de Moribeca. Em 
1531, d1z1a Pera Lopes de Sousa, em seu "Diário da navegação": "Nesta baía 
nchámas um homem português. que havia 22 anos estava nesta terra". De tal as: 
scrção resulta que o Caramurú naufragou alí em 1509. 
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tros dois naufragaram no litoral paulista entre 1510 c 
1fi12: J oâo Hamalho desposou uma filha do chefe guai a
naz Tibireçá e estabeleceu-se além da serra de Para
napiacaba, uas localidades onde surgiram depois Pi
ratininga e Santo-André-da-Borda-do-Campo; Antônio 
Ho<lrigues casou com a filha do tu.·úua Piquirobi c ins
talou-se i1 beira do riacho Jeribatiba, perto do mar que 
hanha as costas de São-Paulo (').Ambos foram muito 
úteis aos povoadores da terra dos .bandeirantes. Entre 
os aventureiros, salientou-se Aleixo Garcia, que, par
lindo de São-Vicente, em 1521, com três ou cinco bran
cos sens compatriotas, e uma tropa de índios mansos, 
alr;vessou o rio Paraná e chegou até ao Pei·ú, donde 
voltou carregado de riquezas, tendo sido: logo depois, 
trncidado no Paragnai pelos guaranis. 

Arrendamentos do Brasil - I~ hoje fora de dúvida 
qne d. Manuel al'rcndou a Terra de Santa-C1:uz, ou :·o 
traio do brasil", a um consórcio de comerciantes lls
hoelas (alguns dêles italianos), dirigido_ por Fernão de 
Noronha (Loronha), sogro de Pedro Alvare~ Cabral. 
Conforme assevera J. Lúcio de Azevedo ("Epocas de 
Portugal econômico", pág. 216), .? primeiro :on.tr~lo 
foi por três anos; "no segundo lr1emo, qn~ prwclpl?ll 
em 1506, repetiu-se com o mesmo arrcndatuno, c. assnn 
provavelmente de 1509 a 1511. Neste ano, cxpeth~t No
ronha a nau Breloa". Como. de acôrdo com as mfor-

(•) João ~fendes de Almeida, em "Algumas notas genea16gicas" _ (S .. l~·Paul~, 
1A86) desfez a confusão, que ainda hoje se encontra em al~u~s htsto~tografo..,, 
sõbre' 0 nome do morubixaba guaianaz que {oi. sogro de . Ao tomo R~dngue~ · O 
que 1105 parece mais acertado, consoante_ o qu<: ~ em?s e,r;t d•versos cro,?tstas, e Qu~ 
havia no planalto dois chefes, os irma';s Tr?tr~ça ( o-olho-da-t~rr~ ) e Ara;,a 1 

("arara pequena"), e no litoral rutros do1~. CatUI.u (melhor Caá-ob1-, mato v_crdc ), 
c P iquirobí {"peixinho Yerde") .. João H.am alho tornou para ~ulher a ftlha de 
Tibireçá, Potira C' flor"), nom e que alguns c.los nossos escnt?res adu~ter~r~u!t 
JJara Bartira, enquanto Antônio Rodrigues recebeu como esposa a f1lha de P1qutrob1, 
da qual se T'!fio C'nnh-e o nome . 
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mações de Piell·o Rondinelli, os arrendatários se com
prometeram a enviar. anualmente seis navios à terra do 
Brasil, a descobrir nele até 300 léguas da costa para o 
interior e a fundar e sustentar no mesmo uma forta
leza, - acredita-se que a expediç-ão comandada por 
Gonçalo Coelho, c realizada de 1503 a 1504, tenha sido 
já aparelhada pelo referido consórcio lusitano. Em
bora Antônio Baião opine que não foi renovado o mo
nopólio concedido a Fernão de Noronha, J. Lúcio de 
Azevedo perfilha a asserção de Damião de Góis (em 
sua "Crônica de el-rei d. Manuel") de que o trato do 
pau-brasil, em 1513, leve como arrematante Jorge Lo
pes Bixorda. armador e capitão de navios. A expedi
ção de d. Nuno l\1anuel, efetuada em 1514, foi, talvez, 
a primeira dêsse novo contrato, que não se sabe quan
do expirou. 

A nau "Bretoa" - Episódio da úllima fase do ar
rendamento da Terra do Brasil a Fernão de Noronha, 
o caso da nau "Bretoa" acha-se be1n documentado. 
Pertencente ao consórcio então dirigido pelo sogro de 
Cabral, e de que faziam parte Francisco Martins, Bar
tolomeu Marchioni e o sobrinho deste, Benedito Mo
relli, a nau t01nou o nome de "Bretoa", talvez por 
haver sido construída num dos estaleiros da Bretanha 
(província selentrjonal da França) . Confiada ao co
mando de Cristóvão Pires, partiu de Lisboa a 22 de fe
vereiro de 1511, tendo avistado a foz do São-Francisco 
em 6 de abril; e, depois de demorar-se alguns dias na 
baía de Todos-os-Santos, velejou para o sul, detendo
se em Cabo-Frio, onde já fôra instalada uma pequena 
feitoria, "para resgate, comércio e defesa". Foi prin
cipalmente alí que ela colheu a carga que levou para 
Lisboa (onde chegou em outubro), a qual, conforme a 

'. ,, 
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relação de Duarte Fernandes ("Rev. do Inst. IIist. c 
Geogr. Bras.", L XXIV, págs. 107-109), constou de 
5.008 toros de pau-brasil (calcula-se que cada um pe
sava de 20 a 30 quilos) , não computados nesse total os 
estragados (fendidos ou rachados), 37 indíg~nas, re
duzidos a escravos, e 70 animais alados e nao-al.ado~ 
(galos-do-mato, papagaios, macacos, saguís e tums) . 

Contrabandistas - A ibirá-pitcmga (*) atraiu às 
nossas plagas muitas naus da Espanha, da França e 
da Inglaterra, não se falando nos :_ntrclopos de proc~
dência lusa, a que já fizemos alusao. Naus da expedi
ção de Solis, realizada em 1515, levaram para a Europa, 
no seu regresso, e quando escalaram ~o cabo de Sa~llo
Aaoslinho 500 quintais de pau-brasil, cortados ali; e 

o ' 1 . l M Damião de Góis (em sua "Crônica de e -rei <.. r a-
nucl") assegura que, em 1517, dois n~vio~ ~a~le~hanos 
levaram do Brasil para a Europa mmta zbLra-pLtanua, 
0 que provocou uma séria reclamação de d. Manuel. a 
Carlos I, que mandou castigar os perlu.rbadores da 
paz entre os dois reinos. Não lendo os reis da Fr:nça 
reconhecido o direito de Portugal ou de Custeia sobt·e 
0 Novo-Mundo, era óbvio que êste não tardaria a tor
nar-se um vaslo cenário da atividade dos barcc~s c~a
quela nação. Dos portos da Br~tanha e da_ Normandia~ 
principalmente de Honfleur, DICppe e Saml-Malo, fo1 
que partiram os navios que contr~andearam_ ~ pa~
brasil ( * *). D. João III resolveu, entao, defender as cos-

(*) Bacam denominavam-na os• árabes; e sapã ou sampãl os malaios. . 

(**) A exemplo do seu antecessor (e embora ho~;~dvesse cu1i~~<:o) d~ nJo~~~ P1a;~ · · · ai do ue d. 1\fannel-o-Venturoso, fale:1 o em . , · 
mna_uo•hqssuy:o a:da s inclu~ o llrasH entre os outros OOpon_imos queAffJguravVam, • cotomuo 

' 1 ~ · o Depois que o os o J un recentes possessões, ~o seu tttu o modnarqAulCl • , o de "senhor de aquém e1 
seu título de "re1 de Portugal e os garves . . 

1 :rém·mar em Africa, • oa seus sucessores foram parttculanzanclo a a agre--
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tas do nosso país por meio de barcos de guerra, donde 
a organização das esquadrilhas de guarda-costa. 

Esquadrilhas de guarda-costa - D. João III ("o 
rei-colonizador") já havia estabelecido no Brasil mais 
ue uma capitania militar e, em 1526, para cá enviou 
Cristovão Jacques, com o título de "governador das 
partes do Brasil", chefiando uma forte esquadra de 
guerra, composta de cinco caravelas. Além de organi
zar, com êsses ligeiros barcos, um sistema de cruzei
ros, Cristóvão J acques fundou aqui outra feitoria a qual 
depois foi chamada dos Marcos (por se haverem fin
cado ali os marcos de limites entre as capitanias de 
Pernambuco e Itamaracá); perseguiu e aprisionou di
vel'sas · naus de contrabandistas franceses (das quais 
três eram bretoas, pertencentes a Yvon de Coelugar, 
François Guéret. Jean Burcon, Mathurin Tournemouche 
e Jean Janet, tomadas no recôncavo da Baía), tendo 
levado para Portugal nada menos de 300 prisioneiros. 
Cristóvão Jacques foi substituído no comando da es
quadrilha de guarda-costa, destinada ao Brasil, por 
Antônio Ribeiro, cujos feitos em nossos mares não cons
tam nem de histórias nem de crônicas (*).E, como fal
tasse a essas armadas um ponto sólidamente fortifica
do, onde pudessem abas tecer-se de munições e de gê-

gação de novos domínios, a Guiné, a Etiópia, as índias. A nossa t~rra, entre· 
tanto ficou de todo esquecida até rneiados do século XVII, a êsse aspecto 
bono;ificente, porquê o título de "príncipe do Brasil ", dado ao herdeiro presun· 
tiYo da coroa portuguesa só apareceu então. Pelo facto de não haverem os lusos 
descoberto aqui riquezas 'metálicas, o Brasil, nos dois primeiros séculos, valeu me· 
nos que a Guiné, onde logo se encontrou ouro. 

(") Depois de Cristóvão Jacques (1526·1528) e de AntÕnÍ<J Ribeiro (1528· 
1530), comandou uma esquadrilha guarda-costa, destinada a Pernambuco, o futuro 
donatário da capitania alí criada, Duarte Coelho (1530·1531), que fez crua guerra 
aos caetés, amigos dos franceses, aos. quais favoreciam n? contrabando do pau· 
brasil. Disso certamente resultou o ódto votado pelos refendos selva~ens aos pro· 
tugueses, e do qual foi vítima em 1556, c.om cL'rca de 100 companheiros, o nosso 
primeiro bispo, d. Per o F~rnandes .. Duarte Coelho fundou em Pernambuco a po· 
voação de São·Cosme·e·Dam•ão (dep•lls Vtla·dos·Cosmes), a 27 de setembro de 1530. 
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neros alimentícios, era curial acudisse a d. João 111 a 
idéia, que tratou logo de pôr em prálica, de enviar 
ao nosso pais uma expedição, a qual foi a dos irmãos 
Sousas, com a mira, principalmente, na instala~ão de 
colônias agrícola-militares. 

Primeira expedição colonizadora ( M artim Afonso e 
Pero Lopes de Sousa) - Conforme bem sintetizou Jor
dão de Freitas (veja-se a "História da colonização por
tuguesa do BrasH"), coube a esta expedição um trí
plice objetivo: "escorraçar os franceses do litoral do 
Brasil, descobrir terras e explorar alguns rios (entre 
os quais, indubitavelmente, o da Prata), e estabelecer 
um ou mais núcleos de povoamento europeu, de do
mínio político e administrativo". Martim Afonso (*) 
trazia o titulo de "governador das terras do Brasil" e li
nha por imediato seu irmão mais velho Pero Lopes de 
Sousa, entre cujos inestimúveis serviços se conta o de ha
ver redigido o "Diário da navegação" dessa importante 
frota lusa. Partindo do Tejo, a 3 de dezembro de 
1530, com as cinco velas em que vinham 400 colo
nos, chegou Martim Afonso às costas de Pernambu
co em 30 de janeiro de 1531. Além de apresar aí 
três naus francesas, que contrabandeavam o pau-

(
0

) Martim Afonso de Sousa nasceu em 1500 e faleceu a 17 de maio de 
1571. Foi pagem de d. João III, que, além da expedição de 1530-153'3 e de 
donatário de duas capitanias do Braail, também o nomeou governador das fndias, 
para onde partiu ê1e, em 1541, levando o "apóstolo do oriente", São Francisco 
Xavier . Na armada vinda ao Brasil. trouxe êle a Pero Cá pico, que foi depois 
escrivão em São·Vicent~ Pero de Góis, mais tarde donatário da capitania de 
Paralba-do-Sul; Henrique Montes, que acompanhara a Solls na expedição ao 
Prata; Pedro Anes, piJoto ; e os fidalgos Pera Correia e João de Sousa, tendo 
sido ê ste último o encarregado de comandar uma das naus francesas apres~das 
em Pernambuco, afim de entregá-la ao rei de Portugal. Ao padre Gaspar Viegas, 
vindo talvez nessa expedição, é que se deve o primeiro mapa do litoral do Brasil de 
Tordesillas, entregue em 1534 a d. João III, que pelo mesmo se guiou para a 
divisão do nossQ território costeiro em 15 capitanias hereditárias. 
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brasil (uma das quais, carregada da preciosa ma
deira de tinturaria, foi logo remetida a d. João li I), 
mandou Diogo Leite explorar ., litoral do norte, o 
que ele fez, chegando até à foz do Gurupí (por isso, 
chamada durante muito tempo "abra de Diogo Leite"). 
Do cabo de Santo-Agostinho veio rumando para a baía 
de Todos-os-Santos, onde encontrou o Caramurú, a 
quem deu sementes de frutos europeus, para serem ex
perimentadas ali. ConHnuando a rota, entrou, a 30 de 
abril , na formosa Guanabara, onde se deteve pelo es
paço de três meses. Aqui, levantou urna casa-forte c 
construiu um estaleiro, onde foram aparelhados dois 
bergantins de 15 bancos cada um, apropriados à na
Yegaç-ão de rios; e ainda mandou explorar o sertão 
por uma entrada de quatro portugueses. Prosseguin
do a exploraç-ão do nosso litoral, chegou Marlim Afon
so a Cananéia, onde, afora o célebre bacharel, encon
trou outro lusitano, Francisco Chaves . Acreditando 
nas promessas dêste, que dizia haver muito ouro e mui
ta prata em terras ocupadas por selvagens naquelas 
cercanias, confiou-lhe Martim Afonso 80 soldados, gen
te essa que foi toda desbaratada pelos carijós do Iguaçú. 
Continuando a exploração, chegou a armada até às 
atuais fronteiras do Brasil (foz do Chuí) , onde o capi
Lão-mór custou a salvar-se do naufrágio que ali sofreu. 
Perderam-se então a nau-capitânea e um dos bergan
tins, morrendo sete homens. Ancorando na ilha das 
Palmas, dali mandou Martim Afonso que seu ir
mão fosse explorar o rio da Prata, no bergantim 
que restava, tripulado por 30 marujos. Pero Lopes 
cumpriu a missão, chegando até ao esteira dos queran
dins, onde levantou marcos possessórios. Reunidos os 
dois irmãos, costearam de novo o nosso país, vindo pa-

HISTÓRIA DO BRASIL 39 

rar, a 20 de janeiro de 1532, na abra de São-Vicente, 
aí fundando, dois dias depois, sob a invocaç:ão dêsse 
mesmo padroeiro, a primeira colônia agrícolo-militar, 

Fundação de São-Vicente 

não mais simples feitoria, mas vila regular, que teve o 
Brasil (*). Auxiliado por João Ramalho, Martim Afon
so ainda fundou, além da serra de Paranapiacaba, outra 
vila, a de Piralininga (de existência efêmera), subs-

(•) A abra (devia ser habra, pois é o mesmo que o francês havre o inglês 
harbo'!'_ e o alemão Haffen) de São-Vicente já havia recebido êsse oo~ónimo da 
expedtçao exploradora de ISO!; diante dela surgiu a frota de Martim Afonso 
de Sousa a 20 de janeiro de 1532; mas deixou que passassem dois dias para 
~ela d~sembarcar sob a. proteção do _gra_nde ~anto que a padroava, e, 'sob a 
tnvocaçao do mesmo, ah fumla_r a. prtme1ra v~ la do Brasil. Erigida 3 cidade 
do Salvador ;m 1549, paS<ou Sao-V1cente a capital da terra dos bandeirantes, pre
dicado que so. em con~eços do século- XVIII lhe foi arrebatado pela vila de São
Paulo, promov1da a c1dade por d. João V em 1711. 
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tituída pouco depois pela primeira capital do planalto 
paulista, a vila de Santo-André-da-Borda-do-Campo. 
Tendo iniciado na primeira a cultura da cana-de-açú
car, fazendo em ambas o plantio de frutos europeus 
e a criação de gado miúdo, regressaram para Portugal 
os dois irmãos, primeiramente Pero Lopes, a 12 de 
maio de 1532, e depois Marlim Afonso, em começos de 
1533 (*). 

( *) Francisco I permitira que o barão de . Saint-Blaucard custeasse a ocupação 
da "costa do pau-brasil ", o que foi feito por Jean Duperret, partido de Marselha 
em dezembro de 1531, como comandante de "'La Pélerine", e que não só destruiu 
a feitoria lusa de lgaraçú, como levantou um forte na mesma região, afim de 
assegurar a posse dela para a coroa da França e o eomércio da preciosa madeira 
de tinturaria. Tendo saído de São-Vicente, a 12 de maio de 1532, com destino 
a Lisboa, Pero Lopes, ao costear Pernambuco, acometeu o forte francês acima 
referido (e que se achava então sob o comando de La-Motte), apoderando-se do 
mesmo e destruindo-o, após 18 dias de luta. E, afim de obstar nova tentativa de 
ocupação francesa, o autor do ''Diário da navegação" ergueu outra fortaleza, 
em Itamaracá ou no porto de P ernambuco, deixando-a confiada a Vicente Martins 
Ferreira. Por motivo dêsse inestimável serviço, foi que Pero Lopes mereceu como 
prêmio, além dos dois quinhões meridionais, a capitania de Itamaracá, sita na 
região mais rica de pau-brasil. Martim Afonso de Sousa, cujo primeiro loco· 
tenente em São-Vicente parece ter sido Pero de G6is (como pensa Capistrano de 
Abreu), ainda estava no Brasil em março de 1533, só bavendo reentrado em Lisboa 
ua primei ra quinzena de agosto. 

2) AS CAPITANIAS HERElHTÃm.(lS 

Causas e forma da criação das capitanias heredi
tárias - As c·apitanias temporárias, de mar e terra. cus
teadas pela coroa e destinadas à defesa da costa do 
Bmsi l contra os estrangeiros, notadamente franceses, 
que, ainda em 1532, . 
tentaram fortificar-se 
no litoral pernambu
cano, afim de mais fa
cilmente levarem da
qui a ibirá-pitanga 
para os mercados eu
ropeus, não deram o 
resultado previsto por 
d. João III. A êste 
corre que Cristóvão 
Jacques lembrou a 
cdação de capitanias 
permanentes, pedindo 
para si uma delas. 
P a r e c e, entretanto, 
que o sábio Diogo de 
Gouveia, consultado 
pelo monarca, foi D. João rn 
quem sugeriu a cria-
ção das donatarías hereditárias. O mesmo João de Sousa, 
que levara a Portugal uma das naus francesas apresadas 
em Pernambuco pela expedição de 1530, trouxe em 1533 
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CapiTania de )OÀO DE BARROS AII\ES DA CUNHA 
{ P A R,\) 'Z,O QUINHÃO 

(apilania de FERNANDO ALVARE& O~ ANDRADE 
(I-IARA~HAO) 

de ANTÓNIO CARDOSO DE BARROS 
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15 

0 (ESPÍRITO•SANTO) 
20 

Capilanla de PER O DE O Ó I S 
(sÃ.o-ro Nt) 

Capilanfa de .MARTIM AFONSO DE SOUSA 
(RIO·Ot ·JANf.IRO) 20 OUIN11Ao 

•· apitanla de PERO LOPES DE SOUSA tSAN70-AMAROI 10 aumHAo 

Cap1tanfa de MARTIM AFONSO DE SOUSA rsÃo-vJcr:NT~I l"aumuA.o 
25 

Capitania de PERO LOPES DE SOUSA 1 sA. N-r A-AN "' , • OlJINI1M 

JO 
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uma carta em que d. João III participava a Martim 
Afonso estar cogitando do povoamento da costa do Bra
sil. O sistema de colonização do Brasil por meio de capi
tanias permanentes foi, de fato, iniciado em 1534, pois 
é dêsse ano a concessão dos forais das primeiras que 
se criaram aquí. Portugal e a Espanha, por motivo da 
ocupação muçulmana durante a idade-média, não ti
veram feudalismo. As capitanias hereditárias, entre
tanto, nada mais foram do que verdàdeiros feudos, dos 
quais conservava o soberano a núa-propriedade, ca
bendo aos donatários a plena posse, perpétua e here
ditária, em qualquer ramo ou grau de parentesco. Em
bora divergissem os forais em alguns pontos secundá
rios, a coroa, além dos direitos aduaneiros e do dízimo 
tle todos os produtos para a Ordem de Cristo, sempre 
reservava para si o monopólio do pau-brasil, drogas e 
especiarias, bem como o quinto (20 % ) dos metais e 
pedras preciosas, que aqui viessem a ser enconlrados. 
Com o título de capitães e governadores, os donatários 
podiam criar vilas e conceder sesmarias a cristãos, aufe
rindo as demais rendas não exigidas pela coroa; goza
vam de ampla alçada administrativa e judicial, podendo 
até condenar à morte os peões, escravos e gentios. E, fi
nalmente, a cada donataría foi concedido o direito de 
conto e homizio (*). 

As capitanias hereditárias, criadas por d. J oão 111, 
e os respectivos donatários - Os forais das capitanias 
do sul datam de 153-1, ao passo que os das do norle 

(*) Aos donatários foi também permitido reduzirem a cativeiro os índios de 
que precisassem para o serviço doméstico ou ainda para a tripulação de embarcações, 
podendo vender anualmente em Lisboa, independentemente do pagamento de sisa , 
até ao número de 39. As sesmarias dadas aos colonos pelos donatários eram de 
uma a três léguas de testada por outras tantas de fundo. Continuaram a ser con
cecl;das rlessa forma pelos go\.,.erna<.lorcs-gcrais e peJ os de capitanias-da-coroa. 
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são de 1535. Foram 15 os lotes estabelecidos em nosso 
litoral, mediante duas paralelas, traçadas no mapa do 
padre Gaspar Viegas (de 1534), e que iam dar na linha 
de Tordesillas, pois que, conforme a expressão do so
berano, "entrariam pelo sertão e terra a dentro, quan
to puderem entrar, e for de minha conquista". A tes
tada de cada uma delas variava de 30 a 75 léguas (*); 
mas, em consequência da reentrância da costa para o 
sul e saliência para o norte, as que tiveram áreas mais 
extensas foram as de maior longitude oriental. Por via 
de regra, os seus limites foram os acidentes geográ
ficos, de ordinário a foz de um rio ou uma baía. Note
se que só os irmãos Sonsas, em razão dos serviços que 
prestaram na expedição de 1530-1533, foram galardoa
dos com cinco lotes, isto é, um terço do total das capi
tanias. Eis os nomes dos donatários e dos respectivos 
quinhões, com a extensão e limites, conhecidos estes 
pelos topônirnos do mapa atual da nossa terra, assim 
como um ligeiro resumo do progresso ou decadência 
que tiveram no século XVI: 

Marlim Afonso de Sousa ganhou 100 léguas de tes
tada, divididas em dois lotes: o primeiro, entre os rios 
l\Iacaé c Curupacé (cêrca de 55 léguas), foi a capitania 
do Rio-de-Janeiro, assim chamada, porquê compreen
dia a Guanabara e porquê, não havendo êle cuidado de
la, volveu a mesma ao pleno domínio da coroa, desde 
que, expulsos os franceses definitivamente, tomou Mem 
ele Sá a natural medida, que lhe cumpria (aliás, sem 
reclamação alguma de Martim Afonso de Sousa, que 
ainda vivia); e o segundo, entre a barra de Bertioga 

(' ) A de Duarte Coelho, por exemplo, contava 60; e o quinbiio de Fernando 
Al vares de Andrade, 75. 
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e a baía de Paranaguá (cêrca de 45 léguas), foi a capi
tania de São-Vicente. O loco-tenente de l\lartim Afon
so de Sousa foi o vigário Gonçalo Monteiro, que, aju
dado por Braz Cubas e João Ramalho (afora alguns 
estrangeiros, como os Adornos, genoveses, c os Schcll', 
holandeses), deu considerável impulso à capitania de 
São-Vicente, onde surgiram novos engenhos de açúcar 
e apareceram os primeiros monjólos C). Santos, cuja 
fundação se iniciou entre 1532 e 1536 por Braz Cubas c 
outros portuguêses, teve tal incremento, que já era 
Yila em 1545. Acima da serra de Paranapiacaba, Santo
André-da-Borda-do-Campo, fundada por João Ramalho 
à margem do Guapituba, foi erecta à categoria de vila 
em 1553, desaparecendo sete anos mais tarde, em bene
fício da vila jesuítica, que é hoje a cidade de São-Pau
lo, erguida entre os· rios Anhangabaú e Tamanduatcí 
(afluentes do Tielé) , em 25 de janeiro de 1554. 

Pero Lopes de Sousa foi aquinhoado com três lo
tes, separados entre si (um dêles ao norte, como prê
mio de haver expulsado os francesei! de Pernambuco 
em 1532) e representando, ao todo, umas 80 léguas de 
testada: o de 10 léguas, silo entre os dois de Martim 
Afonso, chamou-se capitania de Santo-Amaro; outro 
(de 40 léguas, aproximadamente, desde Paranaguá até 
ao extremo-sul da linha de Tordesillas) ficou sendo co
nhecido por Terras-de-Santa-Ana; e o terceiro, de 30 
léguas, desde o rio Iguaraçú até à baía da Traição 
(compreendendo, portan lo, uma boa porção de Per-

(*) Os Adornos (Antônio, Francisco, Jo~é, Paulo e Rafael) vieram na cs· 
quadra de Martim Afonso, e, exceto Paulo, que, por motivo de um crime, se ho
miziou na Baía, todos os outros ficaram em São-Vicente e tomaram parte na fun-' 
dação de Santos. Os Schetz chegaram Jogo depois. O primeiro gado vacum, intro
duzido no Brasil, deve ter sido o mamlado para São-Vicente, em 1534, pela esposa 
de 1tlartan Afonso de Sousa. d. Ana Pimentd. Sôbre o "monjolo", bá um inte· 
ressante capítulo (págs. 260·266) no livro "Lume e cinza", dt:: Alberto Rang-el. 
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nambuco e uma pequena parte da Paraíba), foi a capi
tania de Itamaracá. Tendo seguido para as Índias, 
(como capitão-mór da armada de 24 de março de 1539), 
Pero Lopes de Sousa pereceu em um naufrágio, perlo 
de Madagascar, quando contava menos de 50 anos 
(pois era mais velho que Martim Afonso), de sorte 
que foram prepostos seus os que ergueram as primei
ras cdlônias de Itamaracá (a vila da Conceição) é da 
('api tania sita entre as <luas de seu irmão (n vila de 
S::mlo-Amaro-de-Guaimbé). 

Pero de Góis (consanguíneo de Damião de G<1is) 
mereceu umas ~O léguas de lrstada, entre os rios Ma-

Capitanias de São-Vicente (Rio·de ·Janeiro) 
e de São·Tomé (Para íba· do·Sul) 

~século "- Vt> 

caé e Ilapemirim, e êsse lole tomou pr.imeiramenle o 
nome do cabo mais saliente do seu litoral, capitania 
de São-Tomé, e, depois, o do seu principal eurso de 
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água, pois que ficou geralmente conhecido como ca
pitania de Paraíba-do-Sul. Auxiliado por seu irmão 
mais velho, o depoi s jesuíta Luiz de Góis, fundou o do
natário, junto ao rio l\Ianagé (hoje Ilabapuana), a sua ' 
primeira colônia, "Vila-da-Rainha" (em homenagem 
a d. Catarina da Áustria, esposa de d. João III); ten
do ido a Portugal, afim de obter novos recursos pe
cuniários, para desenvoher a cultura da cana-de-açú
car em suas terras do Brasil, encontrou, ao regressar, 
completamente destruída pelos selvagens (os goitaca
zes) a sua promissora colónia; não desanimando, er
gueu outro núcleo de povoamento, também com en
genhos de açúcar; mas um. segundo levante dos mesmos 
selvagens (provocado · 11or aventureiros) obrigou Pero 
de Góis a abandonar a sua donataría, da qual foi her
deiro seu parente Gil de Góis (*),que, antes de desistir 
dela em favor da coroa (1619), ali fundou outra povoa
ção, a de Sanla-Calarina-das-:\'fós (à margem do !tape
mirim). 

Vasco Fernandes Coutinho obleve um lote de cêrca 
de 50 léguas, entre os rios Ilapemirim e Mucurí, e que, 
por motivo da chegada do seu donatário num domingo 
do Pentecoste, se tornou conhecido como capitania do 
Espírito-Santo . f:sse mesmo topônimo foi o da primei
ra povoação que Vasco Fernandes Coutinho fundou 
em terra firme, e que passou a chamar-se "Vila-Ve
lha", quando o referido donatário ergueu, na maior 
ilha da baía próxima, a capital definitiva (e que o é 

(* ) Pero de G6 is, conforme veremos mats adiante, ainda foi um dos auxiliares 
do govf'rno~geral de Tomé de Sousa , como capitão-mór da costa. Não tendo sidG 
ap;oveitado. no mesmo cargo po r d. Duarte da Costa, deve ter regressado a Portugal, 
po1s que atnda embarcou para as i ndias em 1559, comandando um dos seis navios 
ela expedição de P ero Vaz de Siqueira (veja-se o que sôbre isso se encontra à 
pág . 62 de ., As f amosas arm adas portugue!as" de Simão Ferreira Pa is) . 
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ainda hoje do Estado) da sua donalaría, a vila da Vi
tória (1558). Não própriamente os índios (que consta 
haverem denominado os portugueses de "emboabas"), 
mas os mais graduados reinóis trazidos ou beneficiados 
alí por Vasco Fernandes Cputinho (d. Jorge de Meneses, 
d. Simão de Castelo-Branco e Duarte de Lemos (*), 
foram os que acarretaram a ruína da mencionada ca
pitania. 

Pero do Campo Tourinho conseguiu umas 50 lé
guas de testada, entre o Mucurí e o porto de Poxim, 
pouco acima da foz do rio Pardo (ou Patipe). Como 
êle, além da vila de Santa-Cruz, na Baía-Cabrália, fun
dasse também, em 1536, a vila (hoje cidade) de Porto
Seguro, a sua donataría ficou sendo conhecida como 
capitania de Porto-Seguro . Teve ela, a princípio, cerla 
aura de prosperidade, notadamente depois que os sel
vagens (tupiniquins) deixaram de hostilizar aos bran
cos. Parece que o declínio começou, quando Pero do 
Campo Tourinho leve de responder, em Lisboa, a um 
processo por blasfêmia e heresia, que lhe moveu a in
quisição, de 1546 a 1547. Porto-Seguro, entretanto, veio 
a tornar-se o primeiro centro de expansão para o hin
terland. Vendida em 1556 (pela irmã e herdeira do re
ferido donatário, d. Leonor do Campo) ao duque de 
Aveiro, foi confiscada a essa casa por Pombal em 1759. 

Jorge de Figueiredo Correia, escrivão da fazenda 
na côrte, foi galardoado com cêrca de 50 léguas de les
lada, desde o porto de Poxim até às vizinhancas da 
baía de Todos-os-Santos. As terras eram excelentes pa
ra a lavoura e o donatário dispunha de recursos pró-

(•) D. J orge de Meueses foi um dos herói s da conquista das Mol ucas e 
descobridor da Nova·Guiné. 
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prios para colonizá-las~ O único e não pequeno incon
veniente, que apresentavam, era a vizinhança dos ter
ríveis aimorés, cujo nome. ainda perdura na serra que 
se extende pelo sul da Baía até Minas e Espírito-Santo. 
Não querendo deixar o cargo que exercia em Lisboa, 
Jorge de Figueiredo Correia mandou fundar aquí uma 
colônia, que da ilha de Tinharé foi transferida para a 
terra firme, e que, enlre 1536 e 1537, tomou o nome de 
São-Jorge-dos-Ilhéus (é hoje a cidade de Ilhéus). O loco
tenente do donatário foi o castelhano Francisco Rome
ro, que não poude ou não soube defender a capitania 
dos constantes ataques dos terríveis aimorés. Esta do
nataria ficou conhecida pelo nome de capitania dos 
Ilhéus. 

Francisco Pereira Coutinho recebeu aproximada
mente 50 léguas de costa, desde o rio Jaguaripe até ao 
São-Francisco. Auxiliado pelo Caramurú, m1c10u em 
1535 a colonizaç·ão das terras litorâneas da entrada do 
Recôncavo, fazendo aí surgir a povoação do Pereira 
(depois Vila-Velha) e encetando a construção de três 
engenhos de açúcar. Ia tudo correndo bem alí, pelo 
menos até fins de 1536, quando irrompeu uma revolta 
dos tupinambás; não podendo reduzir à paz os selva
gens, Coutinho e muitos dos seus companheiros fugi
ram dali, indo abrigar-se na capitania dos Ilhéus. Co
mo os índios, entretanto, sentissem a falta dos portu
gueses e manifestassem desejos de reatar com estes as 
boas relações anteriores, Diogo Alvares foi a Ilhéus le
var notícia disso a Coutinho. Este e os seus prontamen
te regressaram num caravelão, que, ássaltado por mau 
tempo, naufragou na ilha de Itaparica, onde o infeliz 
donatário e seus compànheiros foram todos trucidados 
pelos tupinambás ali residentes. Dêsse trágico epi-
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sódio resultou o ter sido a capitania da Baia a primeira 
resgatada, para nela ser estabelecido o governo-geral. 

Duarle Coelho (*) foi aquinhoado com cêrca de 
60 léguas de costa, desde o rio São-Francisco até ao 
Iguantçú. Veio em 1535, com a família e bastantes colo
nos, cuidar das suas terras. No mesmo ano da chega
da, ali fundou Olinda e reergueu a antiga feitoria de 
Iguaraçú, chamada então Vila-dos-Cosmes (São-Cosm e
c-São-Damião). Deu logo início à cultura da cana-de
açúcar, a qual prosperou alí mais do que em qualquer 
outra parte do Brasil. Aliou-se aos tabajaras (cujo tu
bixaha era o famoso Arco-Verde) contra os caetés. De 
tod as as donatarías setentrionais a que mais progrediu 
foi a de Pernambuco, tornando-se a Zzzickerland ("terra 
do a<;:úcar) ", que, um século depois, ia atrair os holan
deses. 

Antônio Cardoso de Barros mereceu de d. João III 
cêrca de 40 léguas do litoral brasileiro, entre os rios Mun
daú e Jaguaribe. Nada fez para colonizar as suas ter
ras, tendo servido depois como auxiliar do aoverno de 
Tomé de Sousa e morrido, junto com d. Pe~o Fernan-

(*) Duarte Coelho, filho de Gonçalo Coelho era casado com d B "t 
ti e. ~lbuquerque. O irmão desta, Jerônimo de Alb~Q.uerque, veio também. par~ c~ 
BiaSI), em, 1535! e, po.r sua numerosa descendência, foi chamado "o Adão er~ 
nambucano ._ (ve;a-se V:•cente Themudo Lessa, "Episódio~ e perfis", págs. 11-f6) 
Da sua. '!mao com a fliha do tuxaua Arco-Verde (batizada com o nome de Mari~ 
do .E~ptnto·Santo Arco·Verde) nas~eram oito filhos, um dos quais foi 0 célebr~ 
) erommo de . Albuquerq_ue i\Iaranhao. Um florentina, Filipe Cavalcanti migrado 
~araJ o ~rasll, consoretou-se corn uma Albuquerque. O nosso primeir~ cardial 

· oaqutm Arc~·Verde de Albuquerque C&.valcanti recordava em seu nome tai~ 
antepas~ados. p~txou Duarte Coell1o dois filhos (que tomaram parte na jornada 
de Alcacer-'!u•h•r), Duarte Coelho de Albuquerque (2• donatádo), que faleceu 
s~ dcscendenc•a, e Jorge de Albuquerque Coelho (3• donatário) a quem fo' d 
~~cada ~ ''Pros~po~éia" de Bento Teixeira Pinto. Jorge de Albuqu~rque Coelho 

1 ta1~~ 
em ~e!xou do•s _f,lhos (ambns nascidos em Portugal), Duarte de Albuquerque (4• 

donatano) e Matlas de Albuquerque (13• iOvernador-geral do Brasil). 
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des, às mãos dos caetés. Foi essa a chamada capitania 
do Ceará. 

Fernando Alvares de Andrade ( *), tesoureiro-mór 
de Portugal, foi premiado com cêrca de 75 léguas de 
costa, conladás desde a ponta dos Mangues-Verdes até 
ao rio da Cruz (Camocim). Não chegou a ser coloni
zada essa região, chamada a capitania do Piauí. 

João de Barros e Aires da Cunha foram galardoa
dos com 150 léguas do nosso litoral, compreendendo 
dois quinhões, o primeiro de 100 léguas, desde a baír, 
da Traição (Acajutibiró) 
até ao rio Jaguaribe, e o 
segundo de 50 léguas, desde 
a ponta dos Mangues-Ver
des até à foz do Gurupí. 
Associaram-se os três do
natários, João de Barros, 
Aires da Cunha e Fernan
do Álvares de Andrade, 
de sorte que aparelharam 
uma expedição de 10 na
vios, a qual trazia até sol
dados de cavalaria, para 
a conquista e povoamen Lo 
daquela vasta região. En
tretanto, malogrou-se com-

João de Ba rro• 

pletamente essa tentativa, em que perdeu a vida Aires 
da Cunha, tendo João de Barros custado a rehaver dois 
filhos, que vieram como expedicionários e represen-

(•) Este Fernando Alvares de Andrade foi pai de tr[s notáveis tscr-itorcs : 
frei Tomé de Jesús, autor dos "Trabalhos de Jesú•"; Diogo de Paiva de Andrade, 
qut tratou do "Casamento l)erícito•; e Francisco de Andrade, que deixou a "Crô
nica de d. João III :', publicada em 1613. 
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!antes de seu ilustre pai. Os dois referidos quinhões 
constitui ram as chamadas capitanias do Rio-Gran<.le·
do-Norte e do Maranhão (*). 

ÜUTRAS CAPITANIAS PARTICULARES, CRIADAS NOS 

SÉCULOS XVI E XVII. 

Capitanias continentais - Criada em 1557 e coufie
mada em 1562, a capitania de Peroaçú (Paeaguaçú), 
na entrada do Recôncavo da Baia, foi doada a d. Ál
varo da Costa, filho do segundo governador-geral d. 
Duarte da Costa; a capitania de Taparica e Tamaran
diva (Ilaparica e Itamarandiba) foi criada em 1566 c 
doada a d. Antônio de Ataide (conde de Castanheira); 
as capitanias de Cametá, no Pará, e Cumã (chamada 
também Tapuitapera, hoje Alcântara), no Maranhão, 
Cl'iadas em 1620 e 1633, foram doadas a Francisco de 
Albuquerque Coelho de Carvalho; a capitania de Cai
té, no Pará, foi ·criada pOl' Filipe IV, em 1634, e doada a 
José de Melo e Sousa (resgatada em 1753); o mesmo so
berano da Espanha e de Portugal, para premiar os ser
viços de Bento Maciel Parente, que limpou de índios 
bravos a maior parte das margens do Amazonas, criou 
em 1637 e doou ao mesmo a capitania do Cabo-do-Norte 
(resgatada em 1642), compreenrlida entre o nosso rio
mar c o Oiapoc, isto é, abrangendo a depois chamada 

(

1

) Augusto 1\Ieira, em S{'U curioso poema "Bra.r;ileis '' (B elém-do· Pará, 1923), 
de r.eição camoneana, inseriu a oitava seguinte {pág. 29), na qual se encontram 
reun1dos todos rlonatários das quinze capitanias hereditária, criadas por d. 
)oiw Il!: 

"){artim Afonso e Pero são primeiros 
A ser do rei potente aquinhoados, 
São do sul e do norte os pioneiros, 
Em tudo innãos, nos feitos irmanados: 
}flrg .. Correia após e os cavaleiros 
Tourinho, Vasro, Pero Góis, e alçados 
Os dois Pereiras, Barros e Cardoso, 
Feruando Alvares e A ire!~ desditosn". 
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Guiana brasileira (*); e, finalmente, em 1674, a ca
pitania de Campos-dos-Goilacazes (antiga de São-To~:1é 
ou da Paraíba-do-Sul, que pertenceu a Pero de Go1s, 
alienada à coroa em 1619) foi doada a dois irmãos: o 
2° visconde de Assêca (Salvador Correia de Sá) recebeu 
20 léauas de costa; e João Correia de Sá as 10 restan
tes; ~:a donatário único o ~1° visconde de Assêca (Mar
lim Correia de Sá e Benevides), quando ela volveu ao 
domínio integral da coroa, em 1753 ( * *). · 

Capitanias insulares - A Fernão de Koronba foi 
concedida como vimos, em 1503, a capitania da ilha de 
São-João, 'a qual lhe foi sucessivamente confi;·n~ada em 
1552 c 1559, donde o haver ela lomado o topommo qne 
ainda conserva . A Belchior Camacho foi doada, em 
1539, a capitallia da ilha da Ascenção, depois chamada 
ilha da Trindade (***).E Antônio de Sousa de l\1acedo 
(barão de Joanes) recebeu, em 1655, a c~pitania da ilh~ 
de Marajá, por isso também chamada "Jlha de Joancs 
(reincorporada na coron em 17!11). 

(*} Sôbrc as capitanias_ insulares, hú mform:tç?cs na." liis~ória da c..·olouização 
portuguesa do Drasil", vol. 1II, pág. 255; quanto .as. c_onttncntat~, .encontra m: se e~ 
diversos tratadistas, assim com() nos "Documentos ba~tor,.Jcos da ~abl~oteca !<ac,onal , 
vol XXXVI. págs. 392-401. A capitania do Cabo-do·N?,rte t~n,a "stdo transf.ormarla 
em. rovíncia do império do BrasiJ, com o nome de_ Pmsoma e. a _cap1tal em 
Mac!' á si houvesse vingado 0 projeto que nesse sentido apresentou a ca~a:a te~· 
porárfa '0 deputado Cândido Mendes de Almeida. em !872_. .A nova. provmcm te~';'_ 
por limites 0 Jamundá , 0 Amazonas, o 01apoc e o Atlanbco. VeJa-se o sen u 
teressante opúsculo "Pinsônia" (Rio, 1873). . .. 

( .. ) Tomé de So 11sa por alvará de 10 de dezembro de 1>63, obteve. nu 
Brasil uma sesmaria ele sei~ léguas; e Mcm de S:l també~ teve outra, em . Scrglf)C", 
a qual por haver cabido em herança ao 3° conde de L1nhar~s, deu ~~~p.cJ~ ~ q~c 
aquela' região fôsse então chamada "Sergipe-do-Conde". V CJam-sc tstobta a 
colonização portuguesa do Brasil" (vol. 111, pá~. 331) e \"arnbagen, o . ctt. 

(vol. I, pág. 393) · · 'Ih d b t ais 
(*•*") Como bem ponderou Capistran.o ~le Abreu, ttvemos 1 as esco cr as m . 

de uma vez e por isso com topônimos dtferentes. A atual Fcrnando·de·Noronha 
foi rimeiro cl~amada de' "São-Lourenço", por ter sido descoberta a 10 ~e agosto, 
e m~is tarde batizada por "Sáo Jo:tn", por novamente achada a ~4 de JUn~o. A 
ilha da Ascençâo foi descoberta por Estevão da ç;ama, a 18 de mato de 1J02~bdc:• 
não se fez então caso algum, de ~arte que fot dada outr": vez como . esc er a 
em 1514 tomando então o nome de Trindade, que conserva ate ag~ra. /len~ dd fan
tástico tesouro que se di7. enterrado nela po: pir~tas ou corsártos., 01_ e a tspu· 
tada a Portugal (século X VIl f) e ao lh~<·l (••culo XIX) pela Gra-Bretanha. 
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Criação do govêrno geral do Brasil e respectivo re
gimento - Não tardou d. João III a convencer-se de 
que o regime das capitanias hereditárias precisava de 
um correti':o, afim de e:ilar o s~u completo malôgro . 
As donatarws eram mmto extensas, sofriam 0 d uplo 
ataque dos índios e dos corsários, não havendo entre 
elas nenhum laço de união, que lhes possibilitasse a 
defesa com~m. A~endendo à solução dêsse problema, 
como lhe fo1 sugendo por Luiz de Góis (irmão de Per o 
de Góis e depois jesuíta) (•), em carta de 12 de ma io 
de 15-18, nesse mesmo ano criou o referido rei 0 go
verno geral do Brasil. O respectivo regimento, da tado 
de 17 de dezembro de 1548, é a primeira magna-ch arl a 
da nossa incipiente nacionalidade, pois foi êle que deu 
ao nosso país a sua primeira unificação política . Com
punha-se de 41 artigos fundamentais e mais 7 suple
mentru·e.s. Tirou dos donatários a alçada judicial, que 
passou a ser exclusivamente do governador-geral ; or
ganizou a defesa militar da colônia; proibiu a escravi
zação dos índios; cogitou da concessão de sesm arias ; 
mandou que se fizessem feiras periódicas e dispôs sô
bre o funcionamento dos encrenhos de acúcar· não se "' . ' esqueceu de aconselhru· o combate ao luxo ; e recomen-

(*) . Foi quem levou para a Europa a primeira planta do pctym chamada uicotiana · 
tabacum! por haver si~o c1assif~icada pelo entft~ embaixador da F;ança em Portugal, 
Jran _Ntcot. I~tr.~uztda. por este no seu pals, parece que foi usada pela célebre 
CatarUla de Mcdtcts, POl" tn:nnq n n O(ll C de 11 erva-da-rainha". 
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dou que se explorasse a zona sertaneja do rio São-Fran
cisco. O governador-geral teria três auxiliares, para os 
negócios da justiça, da marinha e da fazen?a, sendo_ que 
ao provedor-geral desta e aos seus subordmados fo1 ~x
pedido talllhém o respectivo regime~to _(•). Par.a sede 
do governo geral foi escolhida a capllama ?a Bata, res
gatada (a 7 de janeiro de 1549) ao herde1ro de \ran
cisco Pereira Coutinho pela tença anual de 400$000 · 
A 17 de dezembro de 1548 foi nomeado governador-ge
ral do Brasil o m.ordoino-mór de d. João Ill, Tomé de 
Sousa, a quem foram dados os seguintes auxi~iai'es: co-
1110 ouvidor-geral, Pero Borges; provedor-mor .d~ Fa
zenda, Antônio Cardoso de Barros (ex-d?_natarw do 
Ceará); e capitão-mór da costa, Pero de G01s (o malo
Hrado donatário da Paraíba-do-Sul) . Todas essas no
~1encõcs eran1 J)Or três anos; c o primeiro governador-
i • 

geral p ercebia 400$000 anuais. Ao mesmo t~1~po que 
~tssim cuidava da parlc temporal da sua coloma ~u~c
r icana, 0 rei de Portugal não se olvidou dos 1~e~ocws 
espir i tuais dela: não só obteve do geral ln~clO. de 
Loiola a necessária permissão pru·a que , o~ Jesmtas 
(cujo primeiro colégio fàra instalado em _counbrn) se 
aplicassem à catequese dos índios do Brasil, como tam
bém pediu ao papa a criação de um bispado em nossa 
terra, o que foi feito por Júlio Ill, em 1551. 

GO\'ERNO DE TOMÉ DE SOUSA 

A 29 de março de 1519, chegou à baía de Todos-os
Santos, numa frota de seis navios, o. primeiro _governa
dor-geral da nossa terra, o qual, alem de mmtos colo-

--(*)No ~~ 111 da "História da colonização portug~esa do Brasil" acb::u~l - de, 
d ta d 17 de dezembro de 1548 o reg1menlo dado a Tome e 

s~'::saa t~ã~~· 34S·;,·so)e c os ex~edid~s a Antôni~ Cardoso de Barros c d~mais 
proyedorcs elo ro7rnrlo nn nra'!l (p• l(•. 350-359). 
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Chegada de Tomé de Sousa à baía de Todos-os-Sautos. 

HJSTÓHIA DO BRASIL 59 

nos com as respectivas famílias, trazia os seus auxilia
res de administraç:ão, seis jesuítas (*), grande número 
de artífices, 600 soldados e 
400 degredados (**). Não quis 
Tomé de Sousa aproveitar 
nem a povoação fundada 
por Diogo Álvares, nem a 
"povoação do Pereira", pre
ferindo um ponto mais alto 
c mais defensável, vizinho 
do mar, onde inaugurou, a 
1" de novembro de 1549, a 
"cidade do Salvador", nossa 
primeira capital. Contou, para 
isso, com o auxílio do Cara
murú e dos lupinambás, aos 
quais apavorou, mediante o 
castigo espetacular que in- Caramurú 

fligiu a alguns dêles. 
Aos trabalhos dos jesuítas, que fundaram alí o 

seu primeiro colégio, não tardou que se j un L asse o es
fôrço llloralizador exercido pelo nosso primeiro bis
po, d. Pero Fernandes (***), que chegou à cidade 
do Salvador em 22 de junho de 1552 . Mais do que o 

(*) Dlogo J :ícorne e Vict•ntc Rndngues (depoi s ordeMdos) eram ainda simples 
irm:"ios da Cr,mpanh1a. de Jesús; os padres eram !\.1anuel da Nóbrega, Leonardo 
Nunes, João ri e Azpilcueta N n varro (tomou este se~undo cognome, por ser natural 
da Nava.-ra espanhola) e Antônio Pires. Nóbrega foi o fundador e organi7ador do 
poder espiritual que dominou o Brasil até meiados do século XVIII, prolongando 
os seus efeitos até agora; Leonardo Nunes, chamado pelos índios Abaré·b.cbê ("padre· 
voador"), foi o primeiro .mestrc·escola da terra paulista; e Navarro foi o primeiro 
a manejar, como instrumento de civilização, o nlzeengahí, tendo sido também catte· 
);i') rfa primeira entrada em busca da mirífica Sabarábu.çú. 

( **) Antes de zarpa r para as nossas plagas a armada de Tomé de Sousa, foi 
enviada ú ha1a de 'Todos-os-Santos uma caravela. que trouxe mantimentos e sementes 
para culturas do que fosse necessário ao grande número de pessoas que vinham povoar 
aquela região. 

( 
11 

) O pai chamava-se Gil Fernandes ~:trdinha, mas êste último cognome 
não fi~ura nos documentos ofie"iais, respeitantes ao nosso primeiro bispo. 
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prelado, foi Nóbrega o verdadeiro pai espiritual do 
Brasil e o melhor auxiliar de Tomé de Sousa. A falta 
de mulheres era, então, o maior obstáculo à morali
zação dos colonos, pelo que pediu Nóbrega e obteve a 
vinda de raparigas casadouras (algumas, órfãs nobres). 

,Jfh~·~/iifji 
Assinatura de Tomé de Sousa 

Enquanto se realizava tudo isso, o governador-ge
ral desenvolvia a parte econômica da colônia, pelo au
mento dos engenhos de açúcar e pela criação de gado 
(vindo das ilhas de Cabo-Verde, em troca de madeiras 
do Brasil) . Fez organizar a primeira .entrada do ciclo 
baiano, comandada por Francisco Bruza de Espinosa 
(castelhano, que estivera nas minas do Perú) e levan
do como capelão o padre João de Azpilcueta Navarro, 
a qual, tendo rumado para o São-Francisco em 1554, 
em demanda da "serra resplandescente" (*), só retor
nou em meiados de 1555, tudo isso no governo de d. 
Duarte da Costa. 

Em fins de 1552, resolveu Tomé de Sousa vi si lar 
pessoalmente as capitanias meridionais, o que fez em 
eompanhia de Nóbrega, numa flotilha de três barcos, 
sob o comando de Pero de Góis. Esteve êle em Ilhéus, 
Porto-Seguro e Espírito-Santo, nas quais tomou cliver-

(*) Em t;abalho nosso, destinado às comemorações do duplo centenári,' da 
fundaçao do remo, e da r~st.auração da soberania de Portugal em 1941, acredita~ 
mos, ter ~etxado fora de duv1da que a lenda da "serra resplandescente" (a Sabari
b1~fu, cnada p~la. fantasia dos nossos tupis) representou para o devassamente do 
lunt.erland bras1l,e1ro o mesmo que a miragem de EI·Dorado para a vasta região 
castelhana de alem· Amazonas. 
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sas providências administrativas. Entrando na baía 
de Guanabara, não poude conter o seu deslumbra
mento, Lanlo que a desenhou e escreveu ao rei sôbre a 
i111ediata necessidade de povoá-la bem (*). Na<; eapi
lanias de São-Vicente e Santo-Amaro, ainda se deteve 
por mais tempo; não só legalizou a vila de Santos, fun
dada entre 1532 c 153() por Braz Cubas, c a de Santo-An
dré-da-Borda-do-Campo, onde morava João Ramalho 
com sua enorme prolC' , como lam.hóm acabou a fortale
za de Bertioga c reconheceu a fundac'ão da vila de 
Ilanha<:·m. ' · 

Tendo regressado ü sédc do seu governo, alí entre
gou a administraçi.io ao seu sucessor, em 13 de julho de 
1553 (*.) o 

CiOVEHNO DE D. DUARTE DA COSTA 

A 13 de julho de lG53, quando chegou il ~·idade do 
Salvador·, acompanhado de 7 jesuítas (c11trc os quais 
o irmão José de Anchieta), chefiados pelo padre Luiz 
da Gri:í, tomou posse do governo d. Duarte da Costa, 
cujos vencimentos passaram a ()008000 anuais. Trou
xe consigo um filho, d. ,\.]varo da Costa, que prestou 
serviços na repressão dos indios, mas deu Ctl'>Cjo à de
plorável questão eom o primeiro his1>0 do Brasil. Foi 
durante o segundo goYerno-geral que se fundou São-

(*) Conforme se lê na "História geral do Brasil" (pág. 323 da 3• ed. in· 
tegral) de Varnhagen, Tomé de Sousa ficou deshunbrado pelas belezas do Rio
d:·Jo.nei.ro, tanto que, logo Que retornou à cidade do Salvador, escreveu a d. João III, 
dtzendo-lhe o seguinte: "hfando o dihuxo dele a V. A.; mas tudo é gr2.ça o qu~ 
~ele se pode. dizer, sinão que pinte fJ.UCm quiser, como deseje, um rio, isso tem 
este de Janetro. Parecc·me que \". A. rle\'e mandar fa1:cr atí urna povoação hon· 
rada e boa ... " 

. (** ) Ao tempo de Tomé de Sousa foi que estiveram no Dra!;il doi~ avcn· 
turetros alemães: Hans Staden, que deixou uma romancioso. narração de tudo quanto 
lhe __aconteceu em nn~"O pai.:::. e C'uja obra, editada em 1557, tem tido alg-umas tra
duçoes. sendo. de 1900 .a devida a Alberto Lõfgren e Teodoro Sampaio. reproduzida 
pela Ac:-ademta Brastlcua de Letras rm 19.30: e Ulrico Schmidt:l. cuja "História 
verdadeira de uma viagem curiosa'' i oi puhlic:1.ria em 1559. Fr ram reeditados f'Jn 

1942 pela Sociedade Hans Staden, de S:io·Paulo. 

JTi s lóri:l. do Br~!lil 3• Sl'ril'. o ., 
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Paulo-de-Piratininga (1554) e que se deu a primeira 
invasi.lo francesa contra o Brasil (1555). 

A questão com o bispo e morte dêste - Não falta
ram ao segundo governador-geral sérios desgostos, a 
começar pela lula dos colônos com os jcsuilas, visto se 
üporem estes a que os índios fossem escravizados por 
nq neles. Em seguida, sobreveio a repreensão de d. Ál
varo da Costa pelo austero d. Pero Fernandes, que não 
poudc deixar em silêncio as escandalosas estroiniccs do 
jovem fidalgo. Formaram-se partidos, um para 
apoiar o bispo c outro ao lado do governador-geral, cujo 
orgulho foi ofendido na pessoa do filho. Intervieram os 
jesuítas e conseguiram uma aparente harmonização. Tu
do isso ocorreu em 1555. D. Duarte da Costa mandou o 
filho para Portugal c pediu exoneração do cargo de go
vernador. O bispo, a chamado do soberano, embarcou-se 
no navio "Nossa-Senhora-da-Ajuda", com destino à ca
pital portuguesa. Antônio Cardoso de Barros e muitas 
outras pessoas iam também no referido barco. Naufra
gou este nos h aixíos de Dom-Hodrigo, salvando-se, po
rém. os passageiros e Lripulantes nas praias de Alagoas, 
onde caíram prisioneiros elos bravios caelés. Andavam 
por mais de 100 os náufragos, 9:> dos quais acabaram às 
mãos dos referidos selvagens (a 16 de junho de 1556). 
Por motivo da mor te do nosso primeiro bispo, aqueles 
~elvícolas foram excomungados e condenados a uma 
completa exierm inação (*). 

Fim do govêrno de d. Duarte da Costa - Em 1557, 
morreram d . João III e Diogo Álvares (o Caramurú). 

(*) D. Rodrigo de Acuiia, n avegante espanhol, que aportara à foz do Cururipe 
•em 1525 e foi deixado pelos seus marujos nas praias d11 Brasil, perpetuou o seu 
nome n !'ls recifes onde naufragou a "Nossa-Senhora-da-Ajuda", ern 1556. Pereceram 
uo sossôbro muitas pessoas, salvando-se, contudo, 95, que, empreendendo marchar 
por terra dali para Pernambv~o, foram aprisionadas e trucidadas pelos caetés, menos 
um português e dois escravos índios, portadores da notícia dos lõhregos desa~tres. 
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Ao apagar das luzes da sua administracão ainda o se
gundo governador-geral do Brasil te.:c :1c enfrentar 
duas grandes insurreições de índios. Nada poude fazer 
contra a do sul, formada pelos trunôios, cujo chefe era 
o feroz Cunhambéba ("língua que corre rasteira"; es
creve-se geralmente Cunhambebe); mas a da Baía, on
de os selvagens assolavam as terras de Garcia de Ávila, 
alén~ de ltapuã, foi completamente reprimida por 
d. Alvaro da Costa. Foi como prêmio a esse notável 
serviço que o pai se julgou autorizado a conceder-lhe, 
em 1557, a capitania de Paraguaçú. O malaforlunado 
governo de d. Duarte da Costa terminou em 1!)58, que 
i oi quando se empossou l\Iem de Sá. 

GOVERJ'\0 DE MEM DE SA 

Começo da administração de Mem de Sá _ No
meado (por três anos e com os mesmos vencimentos 
d_e d. D~arte da Costa) pela rainha-regente d. Cata
nna da Austria, em mciados de 1357, só em fins dêsse 
ano chegou Mem de Sá (*) à cidade do Salvador, onde 
assumiu as rédeas do governo a 3 de janeiro de 1558. 
Apoiado pelos jesuítas e depois pelo novo bispo, d. Pero 
Lei tão (chegado a 4 de dezembro de 15;)!)), o terceiro 
governador-geral consagrou primeiramente i::l sua aten
ção a moralizar os colonos, pondo termo às c1zamas 
anteriores, após o que procurou fomentar a atividade 

. (*) :àiem de Sá era irmão do poeta Francisco Sá de Ma anda. Chezou à 
ctdade do. ~alvad~r. em. 28 de dezembro de 1557, mas passou cêrca de uma semana 
em exerctctos esptrttuats, sob a direção de Nóbrega, no colégio dos jesuítas, ante.!! 
de tomar posse do ~u alto cargo, o que só fez a 3 de janeiro de 1558. Na capital 
cY> Brastl, faleceu eJe a .. 2. de março de 1572. Para exato conhcc..:im~·nto r,.., muito 
que lhe deve a nossa pat~ta, cump~c ler os unocumentos relativos ~~ .\fén'I"(Je Sá 
s-ov~rnado r-geral do Bras1l" (publicados nos u Anais da Bibliott:ca 1\acional •· d~ 
190.'1 ·.co~ separata .e r:'- 1906). Um seu filho, Fernão de Sá, foi morbo ern combate 
c.o.m tndtos do E~!'mto·San~o (1558), onde também esteve um sobrinho de ~!em 
Sa. llaltaza.r de Sa. ~os dn1s .~utros so.brinhos ~o terceiro governador-geral, Estácio 
fundou a c>dade de Sao-Se~ast><IO do Rto·de-Janetro (a 1• de março de 1565) onde 
morreu em 1567 (por fer1m ento recebido na luta com os franceses), c Saivador 
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cconónJica da. região, m elhorando a agrü.:ullura, dcscn
vohcndo a pecuária c até construindo um engenho real 
("para receber as canas dos lavradores que não pudes
sem ler engenho próprio") . E, como veremos melhor 
mais adiante, devem-se-lhe duas entradas, com o inlui
!o de <lescohrir rique.r;as minerais no hinlerland bra
sileiro: a de \'asco nodrigucs Cal <las, em 13Gt; c a de 
.:\[artim CarYalho, em 1567 nu 1568. 

Aldeiamento de índios mansos e extermínio dos 

bravios 

a Idear 
Cogitou :\[em de Sei , em seguida, não sú de 

os selvagens, j á calcr1uiz ados, em grandes cen

illrm de Sá 

tros missionciros, sob a 
direção dos jesuítas, 
como também de debe
lar os levantes de lribus 
tupis e pôr lermo ~1s 

assolações causa<l as pc
los gés, na região cen
Lro-lilorànea do Brasil. 
Começou por bater os 
íncolas das ilh as d e 1la
parica c Cu rurupeha; o 
lubixaba dcs la úllima 
(também chamado Cu
rurupeba, "sapo chato") 
cs leve encarcerado un1 
ano, o que o amansou c 
sujei tou completamente. 
As lrilms do rio. Para-

p:uaçú. que se ha\'iam rebelado, foram destroçadas, em 

Correia de Sá foi o primeiro gon•rn::HlLJr da capitania qne, t·m consC(IUência da 
expuhdo dn: int1·usos da França·.Antártica, ficou cutào aquí organizada para a coroa. 
\'díl ·SC' n d\luc:dath:o tr:1halho d· \Yandcdey Õl' Pinho, "Testarneuto de ~Tem de Sá 
- lnn:~ ntário de seus hrns nn Brasil", ino;o<.;rto às págs. 3-161 dos 11 Anais do Ter
ceiro Congrc:-.su de 1 listória X acionai" (Rio, 1941). 
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vários como a les, p or 'asco Rodrigues Caldas. Os goita
cazcs das capitanias de Paraíba-do-Sul e Espírito-Santo, 
que as traz iam em constante púnico, foram submetidos 
pelo filho de 1\Icm de Sá, Fernão de Sá, que, apesar de 
triunfante, veio a IllOLTer em consequência de uma fle
chada (1 558). Por isso, o próprio governador-geral, ten
do como imediato Vasco H.odrigues Caldas, bateu, prin
cipalmente graças à "batalha dos nadadores", os va
lentes bárbaros, c C'lll 1560 mandou mna nova expedi
ção, com o ouvidor-geral Braz Fragoso, contra os 
aimorés, cujas freque ntes agressões não permitiam 
que prosperassem as capitanias de llbéus e Porto-Se
guro, e que só foram defini Livamenle exterminados em 
1603, pela expedição de Alvaro Rodrigues. 

Expulsão dos franceses e fundação do Rio-de-Ja

neiro - Ao terceiro governador-geral urgia cuidar do 
grave problema da ocupação francesa da baía de 
Guanabara, onde os intrusos puderam viver tran
quilos cêrca de um lustro . Tendo recebido, em fins de 
1559, os reforços chegados com Bartolomeu de Vas
concelos da Cunha, l\lem ele Sá, trazendo em sua com
panhia o padre 1\Ianuel da Nóbrega, atacou os franceses 
do forte ele Coligny a 15 de março de 1560. Venceu-os 
c arrasou a di la fortificação; mas a maior parle dos es
trangeiros se refugiaram em terra-firme, de sorte que, 
não lendo o governador-geral tropa suficiente para 
guarnecer a sua conquista e regressando para a Baía, 
os franceses volveram à ilha de Sirigipe e reergueram 
o forte de Coligny. Antes de retornar à cidade do Sal
vador, dirigiu-se 1\iem ele Sá a São-V]cen te. onde to
mou diversas e importanlC's medidas administrativas, 
entre as quais a jncorporaçâo e m São-Paulo-de-Pirali
ninga dos habitantes de Santo-André-da-Borda-do-Cam-
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po. A metrópole não ficou satisfeita com o malôgro da 
expulsão dos franceses da baia de Guanabara, em 1560; 
e, por esse motivo, em 1563 foi aprestada uma nova 
cxpedicão a qual sob o comando de Estúcio de Sá (so
brinho · d; terceit:o governador-geral), chegou à barra 
do Rio-de-Janeiro a 6 de fevereiro de 1564 ("); Jnas, 
vendo que não lhe era possível, com os elemen Los de 
que dispunha, desalojar os intrusos das posições que 
ocupavam, cuidou de angariar mais fôrças, indo até 
São-Vicente, onde obteve bom número de soldados por
tugueses e indígenas, graças a Nóbrega , Anchieta, 
José Adorno e outros. De regresso dali, sallou Esládo 
de Sá na Praia-Yennelha, e, no istmo entre o morro 
Cara-de-Cão e o Pão-de-Açúcar, fundou, a 1° de março 
de 1565, a povoação portuguesa, a que, em honra do 
rei de Portugal, chamou São-Seba:;tião (depois "Vila
Velha"). A falta de lJons navios (pois regressaram ao 
reino os dois grandes em que viera a expedição), a 
peste e a fome que reinaram na região centro-lilorúnea 
do Brasil, não lhe permitiram cumprir integralmente a 
missão que o trouxera às nossas plagas . Dirigindo-se 
à cidade do Salvador, afim de receber ordens sacras 
das mãos do bispo d . Pero Leitão, Anchieta, que 
havia antes conferenciado sôbre o caso com Estácio c 
Nóbrega, também se entendeu com o governador-geral, 
para uma ação decisiva contra os intrusos. lVIcm de Sá, 
acompanhado do bispo c do padre Inácio de Azevedo, 
então visitador da Companhia de Jesús no Brasil, ren
niu todas as fôrças de que dispunha e veio em demanda 

( •) Sõhre a alÍ\'Í<hdc de E~túcio rle Sá,: n.a ~u~ cxpccli_çi'io ele .1.56 ~ ·1567,, alén1 
elos mu itos informes <JtH' se encontram na J [ lslona ~a Comva~1a d<' ] c~u c; 110 
Brasil ", de S erafim L ei te , há o cxcl'ie nte resumo, dcv1do a . Cap1s t rano ~; ~h~c~, 
e que se ,•ncontra ;os págs. 427·429 (nota) rlo YOI. I (3• ed. mtegral) da II ts to n a 
geral do R rasi l" de \~a rnhar:t> n , 
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da baía de Guanabara, onde chegou a 18 de janeiro 
de 1567. Esperou-se, para o combate definitivo, o dia 
20, que era o consagrado ao santo homônimo do rei
menino de Portugal. Os franceses foram completamen
tC; destroçados, tanto em seu reduto central (o forte de 
Coligny), quanto na sua posição fortificada de Uruçú
Mirirn. (à foz do rio Carioca) (*) e alé na ilha de Pa
ranapuan ( .. ), lendo sofrido no rosto um fe1·imenlo de 
flecha, do qual veio a morrer um mês depois, o bravo 
Eslác1o de Sá. ?lfcm de Sá transferiu a séde da cidade, 
definitivamente denominada São-Sebastião-do-Rio-de
Janeiro , para as fraldas do morro do Castelo, onde fo
ram logo construídos o colégio e a ig1:eja dos jesuítas, 
hem como outros prédios imprescindíveis à nova urbe. 
Tomada a Martim Afonso de Sousa, que a havia aban
donado, a capitania do Rio-de-Janeiro passou então 
oficialmente ao domínio pleno (la coroa, Lendo Mem de 
Sú escolhido para governador dela seu sobrinho Sal
vador Correia de Sú. A Ararigbóia (índio que, hatizado, 
passou a chamar-se Martim Afonso Ararigbóia), mo
rubixaha dos lemiminós, foi concedida, como galardão 
dos serviços prestados por ele e sua gente na expulsão 
dos franceses, uma sesmaria na Praia-Grande, onde 
élc ergueu a aldeia de São-Lourenço, origem da atual 
cidade de Niterói. 

(*) Em crôn icas jesuít icas, depa ram-se-nos as variantes U ruçú-!dirim e Biroacú 
!lfiri1n . ~emas pref~rL ncia à primeira, que é a exi stente nos mapas franceses, coetfmeos 
da ten tahv~ de V 1llegagnon. Urttpí-Mirim guer dizer ., pequena abelha uruç\1 ", 
talvez a tytgono subterrat1 t'a. Note-se que 1u·uçtí j á é vocábulo composto de ei,.a , 
"mel" ou '•abelha", e uç1l, "g rande". 

( **) A ilha cha mada pelos tamoios Para11apuan ou A!aracajá ( "ilha dos g a 
tos", po:-Q uê nela. habitavam os selvagens maracajás, "gatos-d~mato", que nllgra
ram para o Espínto-Santo, confundindo-se talvez, ali , or>rn os t emim in ó.s) recel;eu 
dos portugueses os topõnirnos de " Ilha-dos-Sete-Engenhos" e "Ilha-do-Gove rnado r". 
por se haver fabricado nela bastante açúcar e de um ou mai s dns seus engenhos 
te-r sido proprietário Salvador Correia de Sá . ParanaPttC1Í não {oi nome da referida 
i lha, porém sim do seu povoado inicial, constante do mapa que vem na obra de 
i\L T. Alves Nogu eira sôbre N icola u Durand de V•llegagnon. 
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Malogro da expedição que trazia o sucessor de Mem 
de Sá, d. Luiz Fernandes de Vasconcelos. - Atenden
do, afinal, aos instantes pedid os do terceiro governa
dor-geral, que, velho, enfermo e saudoso da pátria, que
ria morrer no seio da família, a rainha-regente (') 
nomeou para seu sucessor a d. Luiz Fernandes de Vas
concelos, que trazia consigo, en1 a 1Jau "Santiago", a 
maior leva de jesuítas des tinados ao Brasil (-10, inclu
sive o seu chefe. o padre Inácio de Azevedo) . Afastan 
do-se da esquadra (compunha-se esta d e seis naus c 
uma caraYela) , a r eferida embarca~ão foi apresada 
por uma flotill1a corsária, sob o comando de um calvi
nista saído da Rochela, .Tacqnes Sória, sendo maltra
tados c precipitados no Atlântico, junto à ilha da Pal
ma, a 15 c 16 de julho de 1570, todos os jesuítas, ex
ceto o irmão que lhes servia de cozinheiro e que foi 
substituído pelo sobrinho do comandante da "Santia
go", Joiio Adauto, o qual figura, por sua assombrosa 
abnegação, entre os "quarenta m~u·tires do Brasil". O 
restante ela esquadra de d. Luiz Fernandes de Vascon
celos, batido por ventos contrários, chegou até às An
tilhas, donde regressou aos Açores; rumando dali para 
o Brasil, trazia êle ainda 15 jesuítas, sob a direção de 
Pero Dias; assaltada a expedição por outro corsário 
francês, também huguenote, Jean Capdevillc, não só 
o desventurado governador-geral morreu combatendo, 
como ainda foram martirizados mais 12 dos missio
nários Íj1acianos. E isso tudo ocorreu em ponlo não dis
tante daquele arquipélago, a 13-14 de setembro d e 1571. 

(•) Por morte de d. João III, em 1557, houve duas regências em T'nrtugal, 
antes da maioridade de d. Sebastiã.o: a da r:1.inha viuva, d. Catarina-da-.Austria, 
de 15 57 a 1562 ; c a do card"al d. Henrique (irmão de d. J oão I II), de 1562 a 
1568. Este cardial aind a foi rei, de 1Si8 a 1580, por motivo do perPdmenlo de 
d. Sebastião em Alcácer·Qu ibir. 

HISTÓRIA DO BRASIL 

Os 40 mitt-tircs do Brasil (do YOI. lT da "História da Companhia de Jcsús 

no D rasil'', do p. Serafim Leite, S. ]. - Não foram 40, mas 39, aos quais 

se juntou vol unt4 riamente João Adauto, os jesuítas mártires do ll ra~il, para 
onde vinham). 

6!J 
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Fim do governo de Mem de Sá- Perdeu o terceiro 
governador-geral o seu melhor auxiliar, que era o pa
dre l\Ianuel da ;\óbrcga, falecido no Rio-de-Janeiro, a 
18 de outubro de 1570; enlre os allos e indeslembráveis 
serviços dêste à nossa pátria, ocupa lugar de desta
que a fundação de três cidades, metrópoles da civni
zação brasileira: Sal v a dor, São-Paulo e Rio-de-J aneil·o, 
pois que foi o dirigente da segunda e o colaborador pre
cípuo das duas outras. A 2 de março de 1572, expirou 
o benemérito governador-geral, que foi enterrado na 
igreja dos jesuítas. E no ano seguinte faleceu cl. Pero 
Leilão. 

Divisões efêmeras do governo-geral - Assumiu <1. 
Sebastião, em 1568 (aos lt1 anos de idade), o exercício 
dos direitos majestáticos; e, no mesmo ano do faleci
mento de :\-Iem de Sá, dividiu o Brasil em dois governos. 
um ao norte, com sede na cidade do Salvador, e o ou
tro ao sul, com a capital no Rio-de-Janeiro, nomeando 
para aquele o conselheiro Luiz de Brito e Almeida e 
para êste o desembargauor Antônio Salema. Além de 
uma tremenda ra::;;;ia contra os índios (comandada por 
Cristóvão de Barros), fizeram-se então nova,:; entradas 
em busca de esmeraldas e tentou-se a conquista da Pa
raíba. l\Ias o mesmo soberano luso, pouco antes do de
sastre de Alcácer-Quibir, tornou a unificar n adminis
tração da colônia americana, que teve como governa
dor-geral (de 1578 n 1581), a Lourenço da Veiga, cuja 
maior preocupaç-ão foi também com as entradas c com 
a Paraíba e em cujo governo ocorreu a ocupação do 
trono português por Filipe II. Sob o cetro dêsle, gover
naram o Brasil Manuel Teles Barreto (1583-15R7) c d. 
Francisco de Sousa (1591-1602), continuando-se a colo
nização do norte c sofrendo então nossas povoações li-
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torâncas alguns ataques de piratas e corsanos ingle
ses. Filipe III, depois do governo de Diogo Botelho 
(1602-1606), atendendo ao descobrimento ele ouro de 
lavagem no litoral paulista, dividiu novamente o Brasil 
em duas administrações. Governaram o norte d. Diogo 
de l\Ieneses (1608-1616) c Gaspar de Sousa (1616-1617), 
sendo dêste período, além do incremento das explora
ções minerais, a ocupação definitiva do Ceará, a ex
pulsão dos franceses do Maranhão e a chegada da co
lonização portuguesa alé ao extremo-norte da linha de 
Tordesillas (pela fundação de Belém-do-Pará, em 
1616). O governo meridional foi denominado, nos do
cumentos oficiais, Repartição-do-Sul, constituída pelas 
capitanias do Ri o-dc-J aneiro, São-Paulo e Espíri to-San
lo; e, do mesmo modo que d. Francisco de Sousa, tam
bém Artur de Sá e Meneses e seus sucessores foram 
governadores da "Repartição-do-Sul" até 1709, dala em 
que foi criada a capitania de São-Paulo-e-l\Iinas-do
Ouro. 

Criação do Estado do Brasil e do ~stado do Mara
nhão - Gaspar de Sousa (1617-1621), foi o último go
vernador do Brasil setentrional unificado, porque, em 
consequência do progresso do extremo-norte, cujas co
municações com a metrópole eram mais rápidas, Fili
pe IJI dividiu a colônia luso-americana em Estado do 
Brasil (com a capital na cidade do Salvador) e Estado 
do Maranhão, compreendendo o Ceará, o Maranhão e 
o Grão-Pará (com a capital em São-Luiz). Eram inter
independentes. Feita a 13 ele junho de 1621, durou essa 
divisão até 9 de julho ele 177·1, data em que o marquês 
de Pombal, prestando ao Brasil um dos seus mais as
sinalados serviços, extinguiu e dissolveu o Estado do 
:\1aranhão, o qual já havia passado por não pequena'> 
mod ificac;ões. Durnn te um certo período da nossa evo-



72 BASiLIO DE .\L\G.\LJIÂES 

Iução colonial, houve aqu i tres goYernos, o do Estado 
do l\laranhão, o do Estudo do Brasil e o da Repartição
do-Sul, notando-se, cn tretn.n lo, que o capil ão-general 
desta úllima ficara subordinado ao prepos to do r ei com 
séde na Baia. 

j 

lt ) INÍCIO DA CATEQUESE 

Levas anteriores ao domínio espanhol (1G19 a 
1577) - Já vimos que com Tomé de Sousa, em 1519, 
chegaram ao Brasil os primeiros jesuílas, cujos nomes 
não devem ser olvidados: os padres ·Manuel da Nóbre
ga (chefe), João de Azpilcueta (que, por natural da 
Na varra espanhola, passou a ser tratado pelo cogno
me de Navarro), Antônio Pires e Leonardo Nunes (cha
mado pelos tupis r-lbaré-bebê, "padre voador'') c dois 
irmãos, Vicente Rodrigues e Diogo Jácomc (que de
pois receberam ordens sacras). No ano segllinlc, 15!>0, 
vieram mais quatro padres, um dos quais, o dirigente, 
era 1\Ianuel de Paiva. D. Duarte da Costa, em 1553, 
trouxe sele jesuítas, lres padres e quatro irmi'íos, sob a 
chefia de Luiz da Grã; dentre os irmãos, um ia !:ornar
se o grande santo do Brasil, José de Anchieta. Durante 
o prolongado govêrno de 1\Iem de Sá, dirigiram-se para 
a nossa terra doze levas de jesuítas, mas apenas chega
ram aqui as dez pdmci r as. Depois da morte de l\Iem 
de Sá e antes da ocupação de Portugal por Filipe H da 
Espanha, ainda entraram no Brasil 4:> inacianos, vin
dos em c.inco expedições, que se sucederam anualmen
te, de 1571 a 1!)77. 

Levas de 1583 a 1604 (domínio espanhol) -Houve 
uma interrupção de seis anos nu vinda de jesuítas para 
as nossas plagas, de 1577 a 1583. Recomeçadas nessa úl
tima data, foram as levas em núwero de onze at(• 1GOl, 
devendo-se às- derradeiras, entre oulros, os ilustres pa
dres Luiz Figueint <' Ferni'ío Card im. 

• 
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Embora gerahnentc criadas com o apelativo de 
"vila" (excetuadas a capital da colónia e a da Paraíba), 
as primeiras cidades, surtas em nossa pátria c que exis
tem ·até agora com semelhante categoria administra
tiva, são as abaixo mencionadas _ 

São-Vicente - Já vimos que lomon êsse topônimo, 
por haYcr sido fundada no dia em que a Igreja comemo
ra o múr tir ibérico do século VL Deveu-se a 1\larlim 
Afonso de Sousa, a 22 de j aneiro de 1532. A abra, em 
que ela surgiu, já era conhecida por aquela denomina
ção, visto ter sido descoberla a 22 de janeiro de 1 :>02. 
São-Vicente não eresceu muito, em consequêneia do 
aparecimento de Santos, em melhor sitnat,·iio para o 
trúfego marítimo (*). 

Olinda - Foi fundada em 1535 por Duarle Coelho, 
donatúrio da capi tania de Pernambuco (c só elevada à 
ca tegoria de cidade mais de um século depois, no rei
nado de d. Afonso VI). Bem razão teve ela de opor-se 

(*) Antes de São-Yiccnte, já se havia iniciado por :~ ventu reiros e pelo me
nos ttnl dcgr{'clado o po\·oamentl) (1531) de Cananéia, que foi etcvadn a vila í'm 
l óOO, Jtanhaém teYe o seu início em 1549 e já era vila em ] 561. fnt('ressantc· 
é o surto de São-Franci::;co-<lo-Sul, nas costas de Santa-Catarina. :V""undaram-na em 
lSSJ al~uns soLreviventes da expedi<;lo Salazar-Sanahria, e <!h nasceu d. Fer
nando Trejo y S::u~ahria, drtwis hi stJO de Tucumán e fundador da unin·rsicladc t!e' 
Córdoba; abandonada, foi rdundada , mediante autorização do ROn·rno paulista, con
cedida cru 16~2, JlOr :\ntõnio Ftrnandt·s e l\"fanue-1 l.ourtnç-o th: Andra,J(•. 
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(embora malogradamente) aos fóros municipais da po
voação vizinha, porquanlo Recife veiu a progredi r mais 
do que ela, não obstante só ler sido cidade em 1710. 

Santos - Iniciado o seu povoamento entre 1532 c 
1533 (po r Braz Cubas, os irmãos genoveses Adornos c 
outros), recebeu os fóros de vila em 1546. 

Cidade do Sal vador - - Fundada pelo primeiro go
vernador-geral do Brasil, Tomé de Souza, foi solcne
men le inaugurada a 1 o de novembro de 1519 ( *) . 

São-Paulo - Originou-se do "Colégio de .Tcsús", 
estabelecido pelos discípulos ele Loiola, a 25 de janeiro 
(dia da conversão de Suo Paulo) de 1551, entre os rios 
Tamanduateí e Anhangabaú, afluentes do T ieté. Ele
vada à categoria de vila em 1560, mereceu as hon ras 
de cidade (como "ficha-de-consolação" da guerra-dos
emboabas) em 1711. 

V itória - Snrgiu em 1558, na ilha primeiramente 
chamada de "Santo--Antônio" c dep ois de "Duar le de 
Lemos" (por haver sido doada a êste) . Fundaram-na, 
em nome do donatário (Vasco Fernandes Cou tinho), 
d. Jorge de l\Iencses, d. Simão de Castelo-Branco e os 
jesuítas (já estabelecidos no Espírito-San to, desde 1551). 
Só foi elevada a comarca em 1835 . 

Rio-de-Janeiro - Teve lrcs fundacões sucessivas. 
A primeira foi a francesa, devida à ex1;edição de Vil-

. (*) Antes ?e ser fundada. a cidade do Salvador, já. tinham surgido as capi· 
ta1s .das donatanas de Pera do Campo Tourinho e Jcr~c de Figueiredo Correia. 
A vila de Porto-Seguro, na ll aía-Cahrália, foi erguith pessoalmente pelo primeiro, 
em, 153? ; e nesse mesmo ano ou no seguinte um reJHCsentante do outro (que não 
quts ~e1xar o rendos.J cargo de "escrivão da Fazem.! a u em Lisboa), o castelhano 
Francisco Romero, fez alí aparecer a vila de Sâo·Jorg-e-clos-IIhéus (que é a atual 
cidade de Ilhéus). 
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Jegagnon, a 11 de novembro de 1555; o forte de Coligny, 
erguido na ilha de Sirigipe (hoje Villegagnon), seria 
o· início da cidade de Henriville (assim chamada em 
l•om·a de Henrique II, rei da França), capital da Fran
ça-Antártica, então projelada. A fundação da vila-ve
lha, já denominada de "São-Sebastião" (por motivo 
de clJamar-se Sebastião o rei de Portugal), foi efetuada 
por Estácio de Sá, a 1° de março de 1563. E ~Iem de Sá, 
em consequência da expulsão dos franceses a 20 de ja
neiro de 1567, mudou nesse dia a capital para o lado 
de cá da baía ele Guanabara, conservando o nome de 
"São-Sebastião'', ao mesmo tempo que transformava 
a dvnatada de Marlim Afonso de Sousa (ainda vivo) 
em capitania-da-coroa, nomeando primeiro capitão
mói· dela a seu sobrinho Salvador Correia de Sá. 

Paraíba (atual João-Pessoa) - Surgiu, já com a de
nominação de cidade "Filipé ia de Xossa-Scnhora-das
Neves" (por alvará de Filipe II, de 2!) de dezembro de 
1583), à margem direita do rio Paraíba-<.lo-Xorle, lendo 
sido fundada por :\I:wlim Leilão, auxiliado pelos je
suítas, a 1 de novembro de 1;)8.1. 

São-Cristóvão - Foi fundada por Cristovão de 
Barros (filho de Antônio Cardoso de Barros), em P 
de janeiro de 1590. perlo da foz do rio Sergipe. Exis
ie até agora, lendo perdido a categoria de capital de 
Sergipe, em conseqnência do surto de Araca.iú (séde do 
governo de Sergipe, desde 17 de maio de 18:íi)) . 

Natal - Originou-se elo forte dos "Três-Hcis-:\1a
gos", fundado (a 6 de janeiro de 1597), junlo à foz do 
Rio-Grande-do-Nor!e, por uma grande ex ped ição, sob 
o comando de l\lanuel de Mascarenhas Homem, de 
quem eram imediatos Feliciano Coelho de Carvalho c 

I 
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.Tcnônimo de Albuquerque. A êste foi que coube levan
tar, nas proximidades da dita fortaleza, uma povoação, 
chamada "Natal", por haver sido inaugurada a 25 de 
dezembro de 1599, e que, séde do governo daquela ca
pitania-da-coroa, ainda hoje o é do Estado do H.io-Gran
de-do-Norte (') . 

(*) No século XVJT, como se verá nos capftuto3 respectivos, é que !'urgem, 
entre outras cid<:tdes, 2.! capitais do Ceará, do ~Iarauhão, do Pará e do .~:'\ ma?ona!õ,. 
l''ortalcza foi fundada pela expcdic;ão de 1\fartim Soares :Mort:no, junto :i ponta do 
1\tucuripe, em 161 J; São· Luiz. (em homenagem a Luiz XIII, rei de Fran.-,:a) foi 
inaugurada a 1° de novembro de 1612, devendo-se à expedição de La·Ravardiêre. 
para a malograda tentativa da França-Equinocial; Belém-do-Pará foi fundada por 
Francisco Caldeira de Castelo-Branco, a 12 de janeiro de 1616; c do forte deno
minado "Destacamento-do-Resg-ate", mandado constru il- por Antônio de AlbuquenjUC 
Coelho de Carvalho, em 167 L, surgiu a vila da Barra·do-Rio-~ cgro, depois cidade 
de ~Ia naus (do nome dos indígenas da 1eg-ião). 



O) MANIFESTAÇÕES INICIAIS DA VIDA 

ECONÔMICA. 

A primeira riqueza da nossa terra foi o pan-bra
sil, objclo do coHlrabando aquí realizado principal
mente pelos franceses. Tanlo êssc comércio de contra
bando, quanto o legilimo (a preciosa madeira corante 
era monopólio da coroa portuguesa), declinaram com
pletamente no sul do nosso pais, desde começos do sé
culo XVII. 

Depois daquela riqueza indigena , surgiu a impor
tada do aç:úcar, a qual, desde antes dos mciados do sé
culo XVI, se exlenclcu de Silo-Vicente a Pernambuco. 
O número de engenhos e a fabricação tiveram consi
derável desenvolvimento, na zona setentrional, em con
sequência das in\·asões holandesas. Duas oulras plan
tas indígenas, o algodão e o tabaco, entraram também 
com o seu contingente para o progresso econômico do 
Brasil, lendo-se iniciado aqní a sua cultura no século 
XVII, sobretudo no nordeste c na Baía, nesta especial
mente o labaco, também monopólio da metrópole. 

A criação de gado teve maior impulso ao norte do 
que ao sul, no período de que tratamos. Na região m.i
neiro-baiana, leve ela a cooperação dos bandeirantes 
paulistas, que ou se estabeleceram com currais no alto 
São-Francisco ou ajudaram a exterminar os indios bra
vios, quando a pecuária se expandiu do "mimoso" de 
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beira-mar para o "agreste" do hinterland (*). Um ser
tanista dos começos do século XVIII encontrou, somen-

O engenho de açúcar 

te na zona de currais banhada pelo São-Francisco, G:1 
fazendas de gado vacúm c 5 de gado cavalar. A criaçüo 

(•) Não devem sBr esquecidos os nomes dêssrs bandeirantes,. dois d~~ quais, 
Matias Cardoso de Alm~ida e Antón~o Fir:!ueira, foram companhetros do caça~or 
de esmeraldas" . Um dos primeiros que foram expurgar. de selvagens os ser~oes 
do S=i.o-Francisco em terras da ll:da, chama,·n-se Dommgos Barbos~ Calhetr_?s 
(1658} 1\fais te'mpo anelou tnmbém por lá, pelejando contra o. gent10, Estevao 
Ribeiro. l:!aiito Parente (lú7l·lúi4). cujo filho, Jo5o Amaro, ficou por .a'!uelas 
banda!;. De 1674 a 1695, pouco mais ou menos, ex:erclu a sua a5~ombrosa atlndade, 
ao norte elo nosso pais à frente do seu terço de mamelucos,- Uommgos Jorge Velho. 
~m dos fund adores d~ P iauí e o principal extintor d~s P_almares; snccdera~·lhe 
Matias Cardoso de Almeida e ]\.fanuel Ah·.:tres de .1\lurats 1\a~'a.rro. A to~?S essrs 
intrépiclo s: paulistas muitt"t d~ve a rxpan<i.o da zona da pecuan~l no Btasli Sf"ten 
t rioual t! ct'nt ral. 
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de muares, com eçada tanto em São-Paulo, quanto na 
Baia e em Porto-Seguro, onde chegou a notável grau de 
prosperidade, foi abandonada. por fórça de leis da me
trópole (a de 1612 vedou-lhes a criacão c a de 1761 a 
entr ada no Brasil). · 

Além dessas fontes de riqueza ma teria l do nossn 
país, mais três iam aparecer ainda, a primeira desde o 
século XVII, a segunda e a terce ira desde os comecos do 
século XVIII: o a lgodão, culli vado principalme1;le no 
nordeste; o café (introduzido no Gri'ío-Parú, em lí27, 
pelo sargento-mór Francisco de i\Ielo Palheta); c os dia
mantes (descobertos em Minas-Gerais, em 172!), por 
Bernardo da Fonseca Lobo) (') . 

(*) H ouve na Bras il co!.-lnial três fa ses el e at ividade econom1 c::t : a agrÍcola, 
a mineira e a pecuári a. Na primeira, a font e de riqueza foi o aç úc:tr (São·Vicentt~, 
P ernambuco e Raia ), a que logo se juntou o algodão (no nordeste), SQbrepondo-se 
aos mesmos o ca fé (no e..x tremo-norte, sécu lo X VIII, e depois no centro-sul , século 
XIX). O ouro de l:1vagem, encontrado em mc iados do século X VI, é subst ituído 
ptl o ou ro de bt. ta ou veieiro, de fin s do sécu lo XVII a meia.dos do século XV 111 · e 
o~. di~n.wntes começam a. ser explorados em 1729 . A cri ação de gado dcse n,·olveu·se: a 
principio , no nordeste (o seu centro mais importante foi o P ia uí, conq ui stado em 
1674) , tomando depois maior incremento ao sul e no centro (Rio-Gra nd e-do-S ul e 
1\Iina-;-Gerais, bem como Sã.o·P aulo), cujos grandes .rebanhos for ::t m em grande parte 
formados por compr as f ~ it ns aos currais pla tinas. O negro a fricano fo i o melhor 
an xi lia r dos colonizador es Urz.ncos do Drasil , tanto 11ar:1 os trabal hos de mineração, 
quanta pa ra as culturas ela cana e do café. 

III - A FORMAÇÃO ÉTNICA 

1) O elemento branco. 2) O indígena brasileiro. 

3) O negro. 4) A etnía brasileira. 

i ) O ELEMENTO BRANCO 

Tendo estado sujeito ao domínio cas telhano (de 1580 
a 1610), recebeu o Brasil colonizadores de toda a Pe
nínsula-Ibérica, len do sido, entretanto, os nossos po
voadores por tugueses muito mais numerosos do que 
os espanhóis. Outros arianos, por efei lo de efêmer a-!'> 
conquistas territoriais, assim como p ela indústria, pelo 
con trabando e pelo tráfego comercial, - franceses 
c holandeses, principalmente, - também tomaram 
parte em. nosso mellinr;-pol , durante os dois primei
ros séculos da evolução brasileira. 

Cumpre-nos dizer, em primeiro lugar, que lodos 
êles eram cristãos, com a diferença, porém, de que 
portugueses e espanh óis se haviam conservado fiéis 
à Santa-Sé, enquanto franceses e holandeses eram en
tão adeptos da Hcforma. Por isso, a expulsão dos in
vasores hugucnoles ou luteranos (protestantes) favo
receu a unidade religiosa do Brasil, onde domina o ca
tolicismo. 

Em segundo lugar, cabe-nos fazer a ponderação 
de que, para fe lic id ade nossa, lodos êsses p rimeiros 
povoadores arianos do Brasil se encon travam nurn 

I 
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período de notável adiantamento intelectual e econô
mico, devido aquele à H.enascença, então em pleno 
fulgor na Península-Ibérica, assim como logo depois 
na França e na Holanda, e o outro aos descobrimentos 
marítimos e à mudança do eixo mercantil do mundo, 
que se deslocara de Veneza para Lisboa . Ainda mais 
do que a Espanha, Portugal muito progrediu, em todo 
o século XVI, graças ao contaclo com as outras nacões 
da Europa, que se iam abastecer no empório lisbdeta, 
opulentado pelos produtos do oriente. 

Já vimos que o elemento português, dos fatores 
lJrancos o que mais pesou em nosso m elling-pol, nilo 
era puro-sânguc, e sim um produto de muitos cruza
mentos, no qual preponderaram o conquistador ro
mano e o invasor árabe. l\1as, por efeito de sua posi
ção geográfica, o português tendeu sempre a formar 
um tipo à parte, diferente do espmlllül, isto é, com fei
ção prôpria, individual e característica. 

O lusitano paten leou a sua bravura., não só en
frentando os soldados de H.oma, como, depois, vencen
do e expulsando os invasores muçulmanos. E revelou, 
mais tarde, o seu espírito aventureiro, aliancado à 
ü1trepidez belicosa, devassando "mares nunca · dantes 
navegados" e conquistando terras da África, da Asia 
e da América, ao pon lo de formar o maior império 
colonial que houve no mundo moderno. 

O português, quando veiu para o Brasil, achava-se 
naquela fase bem denominada por Antônio Sardinha. 
de "a a tração da lei dos litorais". 

Da missão histórica de Portugal, - a de revelar 
a imensidão do planeta humano para a ci,·ilizaeão e 
para a cullura, - e da sua capacidade coloniza.dora, 
é incontestavelmente o Brasil o mais belo florão. 

lllSTÓI\1.\ UO BRASIL 

E o brasileiro deve orgulhar-se de trazer nas veias 
o nobre sângue dos h eróis do pequeno reino de Afon
SQ Henriques, porque recebeu deles todo um admirá
vel conjunto de predicados físicos, in lelecluais e mo
rais. A robustez e a coragem, a afetividade, a índole 
hospitaleira, o espirito de solidariedade beneficente, 
a fé religiosa, a tendencia constante para a poesia e a 
arte, - tudo isso nos veiu em granel~ parte de elemen
to português (*). 

Finalmente, é preciso acrescentar que, nao tendo 
o luso, ao contrário de muitos outros arianos, nenhum 
preconceito de raça, - em nosso país não se formou 
nenhum enquistamento étnico, semelhante ao que cons
titue o mais grave problema da grande república 
yankee. 

( * ) Os portugueses eram então geralmente cbamarlos u rcinóts " (nu "tlhé us ., 
quando proce~entes de al~t_t m t?onto dos arqu!pe!agos pertencentes a P ortuga l n ~: 
costa da A fn_ca), se.nrlo pe;orattvos os apelativos que lhes foram rlados por ocasião 
de . J~tas na t :v t s t ~s: emboabas, m.ascatcs e mariuhcirf)s, A o bt·ancv, ft lllo de por t u~:uCs, 
nasctdo nu B rasdJ dava-se o c.pllcto de uroaZlml>o~· . 



2) O INDÍGENA BRASILEIRO 

ETNOLOGIA DO SEL \' AGEi\I BRASILEJI10 

Origem do ameríndio - Em meindos do sé
culo XIX, existiam duas correntes para a explicação do 
aparecimento e localização do lwmo sdpiens nas di
versas parles do globo terrestre: a do monogenismo, 
qnc admitia o generu humano como procedente do ca
sal bíblico; e a do poligenismo, segundo a qual houve 
vários "centros antropogenicos". Esta aceitou o autoc
tonismo, e aquela admitiu ü1úmeras proccdencias. Mas, 
antes de fnlcccr em 1839. o grande IIuml>olt.lt abriu 
uma L.1sc nova para o cstndo da origem do homo am e
ricanus: a do confronto dos selvagens do :\ovo-:Mundo 
com outros povos, que não os das velhas hipóteses. 
Deve- c-lhe a idéia , verossímil c aceitável , cb~ migração 
de Jh)rtc-asiáticos pnra a América, em tempos recua
dos, pcln longa cadeia das 150 ilhas 1\.lcu!rs, idéia 
logo esposada pelo fn_moso etnólogo Peschel. Chegou
se mesmo, pouco depois , a admitir a pos.,ibiliclade de 
migrações nipo-chincsas, em épocas r em o lns, pa ra a:> 
costas da América Central, constituindo a lcllda de Fn
~ang um dos vestígios dessa expansão amarela. Pot· 
fim, o insigne Paul Hivcl, encarando o problema ao 
tríplice aspecto antropológico, linguíslico c clnológico, 
c os escritores filiados à moderna "escola histórico
cullural", conjugando os seus valiosos estudos. puse
ram em fóco a hipótese das migrações malaio-poli-
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nesias, das quais resultaram os nossos ameríndios, evi
dentemente mongolóides ou mongo-malaios. As provas 
do mongolismo dos uossos selvícolas ( •), reunidas às ~a 
existência, na América, dos mesmos ciclos culturais 
dos povos xanlodermos do Pacífico, não pen~item 
mais dúvidas sérias sôhrc a origem mongo-malaw-po
linésia dos selvagens do Novo-Mundo, particularmente 
os do Brasil. 

Classificação dos índios do Bt·asil - Iloje, afim de 
evitar confusões, vai sendo geralmente empregada a 
expressão "ameríndios", ao invés da de "índios", para 
a dcsigna~ão dos íncolas primitivos elo continente eles-

l 11dios brasi lei ros 

coberto pelo imortal gcnovês . A prinl'cira, ~lass.ifica
ção dos brasilínclios não teve uma base sohda, n~m 
inlui Lo científico, pois resultou apenas da observaçao, 
realizada pelos conquistadores portugueses c pelos 
missionários jesuítas, das diferenças somática , c, em 

(*) Já foram obsen·adas, entre out ras, a "" ~ácul a .sacra mon~ó1i,;au ( vulg ar-
mente chamada •'genipa vo '' e "pa tacão") c a nllgofrema mongo!Ulde . 
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particular .. da diversidade linguistica, entre os habi
t.a ~tes do l1toral e os ocupantes do hinferland. A estes 
io1 dado o nome . de lapúius (índios de língua traYada) 
c <aos ?utros o de tupis (índios da lingua-geral). Em 
!.8fH, harl von dcn Steinen (em sua admirável. obra 

U nter .. ~l e n _ N aturv.ôlkern Zen lral-Brasiliens ") propôs 
a cla.ssJfleaçao segumte: a) tupis; b) gés; c) caralbas; 
c~) nu-amacs ot~ ma_ipures; e) goilacâs ; f) panos; g) mi-
1 an~1as; h) [llWLcurus. Mas Paul Ehrenreich, seu compa
nhen·o 1:a segunda expedição ao Brasil, achou preferi
ve·l· cons1~erar incl~ssificávcis os <.Juatro últimos grupos, 
aha~ de 1mporlânc1a secundária, ficando, portanto, rc
ciuzHlos a quatro os grandes grupos dos nossos selví
('0 I as: tu pís, gés, caraíbas e aruáq11is ( •). 

Diretrizes migratórias e distribuição geográfica dos 
quatro grandes grupos brasileiros N · 1 · . - 1 uma( es, po1s 
que alllda se encontravam no período da caca e 
da J~Csca. p~la falla de animais arrebanháveis, os n~ssos 
selv1colas lrveram diYcrsas diretrizes migratórias, antes 
da ch.egad~ d?s. conquistadores ibéricos, com a qual, 
lodavw, coJncidJU um de~ses seus movimentos de ex
pansão. Eis como podem elas ser sumariadas: 

a) Tupís -guaranis - Tiveram o seu centro de 
expansão na mesopotúmia dos dois formadores elo 

i (*~ Dos grupos ?té agora não classificados, os mais importantes s:'io 05 ~e-

~G~~~t!,:~,Yit/a~~';;'Óio~~b•~a0~~~. d'kr1i~;~~~tio o:~ o ,t~;:~i~~d~;ca;~~~ ~~Yi~~~is /cpt~:~~ 
utanas, c os exttntos gottacás e · , D'" 1 · · ,·ôroJ, dividido em ~1ato-Gros" n caY zro .• . esse ro . • azJa partt: o grupo dos bo-

·habtt~ntes das imedia õeo:. d o as~ dua~ tnbus s:gumtes: a dos bor6ros-caltaçnts, 
Jncalizados às mar e ç d.... ?S r.os L.at!açat e Jauru; e a dos borô,.os-du-ramtanha 
xados por Alc'd gd"?Q br_> no Para,g_uat; mas, graças aos elementos Jinguísticos dei: 
• 1 es .r. tgny _e J~u.>hcados por Crequy-?\fonfort e Paul Rivet assim 
~~~~o t1 ~outros substdtos Clenldtcos, pudemos chegar à conclusão de ;tue os 

l
>·r" s nB.to p

1
assam .de um esgalho d~s otuquês chiquitanos, migraUos da Bolívia 

u a o ras1 em epoca mcerta ( •e a "R I · sileiro" t LXXXIII 1918 , 5 ' )J -se ev. do nst. Il• st. e Geogr, Bra-, · .. , , pags. -67 • 
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Prata, parecendo certo, pelo exame do avá-nhefn ("lin
gua-de-gen te"), que os guaranis constituem os mais an
tigos dêsle grupo. A sua diretriz migratória foi a sul
norte, em três correntes: a oriental, a central e a oci
dental. Beirando a Serra-do-Mar, exlenderam-se os 
tupis pelo litoral brasileiro, chegando até ao Ama
zonas e à parte oriental ela Guiana; ficaram conheci
dos por "tupis-da-costa" pelos portugueses, · que tam
bém lhes deram ao idioma, o nheengatú ("língua-boa"), 
a denominação de "língua-geral", que serviu de "lín
gua-de-civilização" dos primitivos donos da nossa ter
ra. Obedecendo à diretriz central, tiveram como "es
tradas-que-andam'', para a sua penetração setentrio
nal, os rios Tapajós e Xingú. Finalmente, no rumo oci
dental, chegaram até à Bolívia. A língua dos tupís que 
ocuparam as margens do nosso rio-mar recebeu a de
nominação de "nheengalú-do-Amazonas". Parece que 
a expansão do grupo tupi, forçando a deslocação 
dos gés, foi a úWma realizada pelos nossos índios, 
pois entra já no período da conquista e colonização 
do Brasil pelos portugueses. O grupo tupi-guarani ex
tendeu as suas lrihus pela forma seguinte: tapes, no 
interior, e carijós, no litoral do sul, chegando até Ca
nanéia; eram fupinambás, os tamôios (*) do Rio-de
Janeiro, os lemiminós (illpim inós) do Espírito-Sal) lo; 
os tupiniquins e tupinambás, propriamente ditos, da 
Baía, os caetés e poliguaras, do nordeste; além de ou
tros, eram tupis: os oiampís, tembés, omáguas e cocamas 
às m.argens do Amazonas; os apiacâs e parinlinfins, do 
alto Tapajós ao Madeira; os chiriguanos e guaraios, às 

(*) Pat·ece-nos que a hoa prosódia deve se-r famôio e não tamóio, porquê o 
vocábul o vem de ta;míia ou tom aU, "o avô". Anchieta, no fina] do seu poema, es
creveu "lamuyas ho!'tcs". 
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margens elo Bêui c l\Iamoré; c os lapirapés, em Goiaz. 
Os lupís mesclados estabeleceram-se às margens dos 
afluentes do Amazonas, como os maués (fabricantes de 
guaraná), nwndnrucús e curuaés. 

b) Gés - Presumidos descendentes elo ''homem 
da Lagoa-Santa", os selvicolas brasileiros, chamados 
anligamenle lapúias ou crans, passaram a ser conheci
dos, graças a l\Iartius, pelo simples apelaliYo de gés, ti
rado do sufixo que lhes enlra na denominação de mui
tas tribus. São os mais atrasados dos primitivos donos 
da nossa terra, e êsse grau inferior de civilização ainda 
pode ser observado nos sobreviventes dos holocudos 
(assim chamados pelo uso de batoques de pau no lá
bio inferior), os bugres ou ::rocrêns, encontrados desde 
Minas-Gerais até San la-Catariua, e nos restos de oulras 
cabildas do Brasil central e setentrional. Não se sabe 
ao certo si o seu centro de expansão foi o baixo Xingí1 
ou a bacia do rio Doce; o inegável, porém, é que ela 
se efetuou na direç·ão leste-oeste, pois os gés ociden
tais apresentam maior adiantamento do que os seus 
irmãos orientais. E o rumo tomado por essa desloca
ção, conforme vimos acima, é uma das provas de que 
a mesma foi determinada pelo movimento dos Lupís 
litorâneos. Ao que se presume, foram estes que deram 
àqueles a designação genérica de Lapúias, isto é, "bár
baros". Algumas tribus dêsle grupo extinguiram-se 
comple tamente, como os aimorés (certamente os mes
mos bolocudos), cujo nome sobrevive nmna serra, junlo 
à qual moraram outrora, e os cariris (quirirís), que se 
espalhavam antigamente pelo sertão dos rios Paragila
çú, Itapecurú e Mcarim, e de que são tiuos como res
tos os carníjós de Pernambuco. O curioso grupo abran-

1l!STÓ1UA t>U liHASJL 

, gc os proto-gés (subdivididos em prolo-gés do norle e 
prolo-gés do .ml) c gés dNiuaclos (*). 

c) Aruacs - São também chamados nü-aruács 
(nú é o seu possessivo da primeira pessoa) c mai
pures. Parecem ter tido o seu cen lro de expansão en lrc 
o alto Amazonas e o rio Negro ou na região brasilio
venezuelana. A sua migração, provavelmente a pri
meira de lodos os grupos brasileiros, foi no sentido 
oes te-leste, pois que se cxlcHd.eram desde a Bolívia até 
à costa setcn trional da Venezuela, deixando em nosso 
pais as lribus dos culiseús, uaurás, Cllstenaús , mo.1·ós c 
baurés. Achavam-se êles, na época pre-colombiana, 
entre os rios Orinoco e Negro, quando, hábe is navega
dores, resolveram invadir a região marítima selcnlrio
nal, onde não só conquistaram as Antilhas (extermi
nando-lhes os habitantes primitivos), como t::unbém a 
parte meridional da península ele Florída. Eram os 
aruaá um povo de civilização bastante adiantada 
(há quem os tliga cognalos dos chibcha~) , jú agricul
tores e ceramistas. A uma de suas tribus, a dos extin
tos aruans, atribuem-se os belos vasos encon Ira
dos nos cerâmios da bacia amazônica (Sanlarém c 1\la
rajó) . Os parecís, considerados como dêstc grupo, 
ocuparam a serra e os campos malogrossenscs, a que 

(•) a) São proto-gés do norte: os descendentes dos bolOc11dos1 chamados cren•í · 
qu's em l\1inas e nacnan1Íquis (" ha!l i tantes-d~ -scrra ") no Espínto·S~ttt !?; os ca· 
macans (a que pertencem os mongoLós. tnomengs e cotoxós), da r eg1ao centro· 
htorânca ; e os pataÃ,·ós (a que se filiam os copo:r:ós, panianu:s, m a.raculis e m~cunis), 
n;io dista ntes do.;;: anteriormente citados. b) São pr'>to-gés do su l : os cawqangs, 
dos quais 1.·estam as tribus dos ca~nés e colouns (ou xôcrc>ns). que s~ c::xtendcm 
do Interior de São-Paulo ao do R TO·GI·ande-do-Sul, e \'ulgarmentc conhi•C!d;lS por 
.. hugt·es " c "coroados" notadamente no Para ná c em Santa-Catarinc1. r) Sãn g és 
dcnvados: ns ttcro6s '(dos quais são cc~gnatos os e..xt intos jci.cós e nom•és); os 
r aia f'Ós (ou bús), po,·o numern:-;o, com esgalhas ao sul, ao norte e ao oeste, como 
sejam ali tr1bus dos uxicri11s, cnuiaós, cnracatís ( "gav iões "), nflinagés, mncamccrans 
(cha mados coraós, cora1Ís ou craós, na Uaía, assim como l·mh .. ras ou caar!as·finas, 
no l\lar:-tnb:io), tcmcmb z's, ocoh1ís e Slt.;lÍs; c O-) ant.hH (<>nhdiYillirlos em xar.a utes, 
.rcrcutcs, .dc:riul~âsl jci c.:ós1 tll-ruás c uuuats) do llra.si l central. 
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deram nom~. Presume-se também pertencerem-lhe a 
iribu dos paumarís, aquática (pois vive em canoas) 
e ictiófaga, do Purús, e a dos cunibos do Jut.ai (os 
quais usavam uma espécie de camisa), assim como os 
guanás e terenos. 

d) Caraíbas - A Karl von den Sleinen é que :>• 

deve a det.ermiiiação do centro étnico dêste grupo nas 
cabeceiras do Xingú . Andrófagos, foram a prin
dpio chamados "canibais". Guerreiros, tornaram-se 
implacáveis inimigos dos aruacs. À semelhança dos 
máias, t.ml}bém usavam velas em suas embarcações. A 
sua expansão foi no rumo centro-nordes te, deixando
nos, todavia, umas oilo tribus. Do Amazonas subiram 
para o extenso território da Guiana, indo dep ois es
tanciar na Venezuela oriental. E, finalmente, dalí par
tiram para a conquista das Antilhas, donde expulsa
ram os aruacs. Quando os espanhóis chegaram à Amé
rica insular, deparou-se-lhes um fenômeno curioso: as 
mulheres dali falavam uma língua diferente da dos 
homens, porquê elas eram as descendentes dos taínos 
(epileto dado ali aos arzzacs), ao passo que o sexo mas
culino era então exclusivamente representado p elos ca
raíbas vencedores. Foi esta a segunda das grandes ex
pansões dos grupos brasileiros (*). 

ETNOGRAFIA DO SELVAGEM BRASILEIRO 

Estado político - Os nossos tupis já haviam che
gado ao estado político da divisão dos poderes, pois 

(*) AI:. tr ibus caraihas existentes em nosso terrjtório são as seg-uintes: a do::l 
f'almelas) à margem esqut'rda do .Madeira; a dos pimenteiras, ao sul do Piauí· 
a dos nattquús e a dos bacacrís, nas cabeceiras do Paranatinga c às margens d~ 
Xingú; a dos pianocot6s e a dos mariquit6ris (ou mai01tgcongs) , às margens dos 
rios P arú, Jarí e Jamundá; a dos crixan.ás .. no J auaper í; e a dos macuxís, no rio 
B ranco. 

f 
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Chefe tupin ambá 

que, além de um chefe 
espirilnal, o . pia é ou pa
j é ( *), tinham também 
tirado, denlre os mais 
bravos da tribu, b sen 
chefe temporal, o iubi
xaba ou Lwníua, a quem 
obedeciam os morubixa
bas (" capitães-d a-guer
ra" ), por ele designa
dos ( ** ). O pajé era, ao 
m esmo tempo, além de 
"arquivo humano das 
tradicões da L ri lm" sn
cerdà'te, m(·dico c pr~fes
sor (dirigia os rildS, cni
dava dos enfermos e 
tr ansmitia as lendas dt> 
clan); o Lubi~mba co
Inandava os seus cem
tribais nas frequentes lu
Las travadas com as ca
bildas circunv izinhas c 
conduzia-os ús constantes 
caçadas e pescarias (sem
pre feitas como em p(· de 
guerra). Era na O('ara, 

(*) Piaga.. que se encontra em rimas de Gonçah·es Dias depois imi tado 
por outros e.scritores de not~, não é yoz túpica. O mesmo acont~ce com cacique, 
palavra mextcana, desconhecida das tnbus do grupo t upí-guaram. O grande poda 
maranhcnse t ambém fez uso, no '" Canto do pinga, e no "1-j ucá-pirama 11 do 
vocábulo manítõ, designativo de "alma-do'"{)utro-mundo" enh·e os algonqui1to; da 
Am~rica-do.:t\ o r te. 

(**) Na Confederaç._1.c-dos-Tamôios, por exemplo, houve simultãncamente di
versos mornbü·abas, cada um dos qu:tis, à frente doe; seus guerreiros atacou os 
JIOrt ugueses do litoral fluminense e de São·Pnu.lo. São conhecidos o~ r1omes de 
dois. tl~sses cabos·de-guerra <111s tamôios: C1mlwmb~ba e Jugu.anlwrõ. 
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praça circular das suas aldeias, qnc os nossos índios, 
à voz do seu. chefe temporal, se r euniam numa esp écie 
de parlam ento (nh eengaba), para a decisão dos negó
cios mais ünparianles da triLu: declaração de guerra, 
mudança da rdcieia, indicação do dia da caçada c da 
pescaria. Em geral, só eram amigas, chegando, po r 
yczcs, a co ligar-se (como a poetizada confederação dos 
lam ôios) , as malocas do mesmo sangue, pois que, de 
ordinári o, uma lribu tupi era sempre inimiga figaclal 
de qunlqu er trilm tapúia . J\Ias, cnqunnto os gés faziam 
a guerra de surpresa, os lupís já a declaravam com 

Urna funerária ~ 
Tanga-pe.-...e 

Armas indígenas 

antecedência, mediante uma flecha com entalhes, cujo 
número marcava os dias de aviso prévio do ataque; 
tinham também a formalidad e do aprisionamento, a 
qual consistia em por a mão dire ita sobre o omhro do 
inimigo vencido ; faziam do quebramento da flecha 
11m siwbolo de paz; e, fina lmente, ainda possuíam 
uma espécie de condecoração por atos de bravura, 
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como o pariuatê-rã do mundurucús ( • ) . As suas armas 
de guerra eram as seguintes: o Lacape, lamarana ou 
langapema (de lacã-pé. " galho cortado"), clava de ma
deira, às vezes ornamentada, como as dos tuxáuas e 
morubixabas, o arco (uirapára, uirapá) e a flecha 
(uíba, uí), notando-se que já sabiam envenenar as se
las e torná-las incendiárias; e, em algumas tribus, en
contravam-se também a lança (murucLÍ) e um tubo 
(zarabatana), para o lançamento, por sôpro, de peque
nas setas ervadas. Os prisioneiros de guerra não eram 
conservados (isto ê, não se tornavam "servos") como 
propriedade dos vencedores; e, si houvessem. revelado 
fôrça e coragem na lula, eram mortos e comidos por 
toda a tribu triunfante, e isso em razão do totemismo do 
sangue, existente entre os tupis . Estes, por isso, eram 
apenas a11dró{agos ( • *), não sacrificando nunca as mu
lheres, donde a existencia das marabás. 

Estado social - Cada tribu contava diversas al
deias; e cada uma destas, a taba, era um. co njunto de 
palhoças (ocas), dispostas circularmente, à beira de 
um rio ou lago, ou longe-perto do mar; a p raç-a inter
na chamava-se ocar a; externamente, era a taba defen
dida por uma forte cêrca de pau-a-pique (caiçara), em 
que eram dispostos, como troféus, os crânios dos 1111-

migos abatidos nos banquetes totêmicos. A aldeia du-

(*) Vejam-se, a propósito dos lineamentos juríd icos dos nos~os índios, a 
" História do direito naci.onal" (págs. 146·154), de I sidoro Martins Júnior; a mO· 
nograíia de Max Scbmidt, "Sobre o direito dos selvagens t ropicais da América· 
do-Sul" (''Boletim do l\Iuseu Nacional", vai. VI, n. 3, págs. 223·251); e "O d i· 
reito entre os indígenas do Brasil• (SãcrPaulo, 1938), de Martius, tradução feita 
por Amaral Gurgel e prefaciada pelo erudito prof. Spencer Vampré. 

(**) Cumpre que se distinga o canibalismo, que consiste em comer carne hu
mana (tanto do homem, quanto da mulher), isto é, a antropofagia propriament7 dita, 
do sacrifício dos prisioneiros de guerra, posto em prática pelos nossos tup1s, ou 
it:ja a androfagia totêmica. 

[Iistór ia do Brasil 3• Série. .. 
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rava, quando muito, uns qualro anos, ~orquê~ ~scas
seando o alimento nas águas c 111atos circuuviznlho~, 
era imprescindível a mudança para outro ponto, mm
las vezes para beira-mar, transformando-se então a ía
ba em taperp. Não ten~o p.odido cheg~r a~ esta~o gre
crário l)ela falta de amma1s arrebanhave1s, e nao ha-
o ' . 
vendo atingido ainda a certo adiantamento na agn-
cultura os nossos tupis eram nômades. Entre êles, do
mina v; a poligamia, com vestígios de poliandr~a; ~as 
ainda permaneciam no períod? . da endog~m~ . (lslo 
é, os casamentos só eram penmhdos entre md1v1duos 

T aba 

do mesmo sangue ou da mesma tribu), sendo frequen
tes as uniões determinadas pela consanguinidade avun
cular (tio materno com sobrinha) ou pelo levirato (c~
samento da viuva com o cunhado) . Em algumas h'l
bus, já se esboçava o instituto jurídico do dote (men
darepí). Andavam nús ou ~savam. ~equenas. t~ngas; 
mas, para distintivos hierárqmcos (bellcos e rehgwsos), 
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traziam cocares (canitares ou acangataras) , araçoias e 
enduapes; as mulheres, enquanto virgens, distinguiam
se por uma liga vermelha, a iapacorá, disposta em r~
dor do tornozelo esquerdo . A sua pintura de guerra 
era feita com a tinta vermelha do urucú (bixa orellana) 
c com a tinta azul do gcnipapo (genipa americana). 
Além disso, ou se tatuavam, como os mLLndurucú.s (que 

Lutas de ai morés 

tr·açavam na parte inferior do rosto urna espécie de 
açâimo de linhas geométricas entrecruzadas), ou, mais 
comumente, perfuravam o lábio inferior, no qual in
troduziam um baloque de pau, osso ou resina, proces
so a que se deu o nome de lembelismo (de tembê, 
"lábio"). 

Estado econômico - Os nossos selvícolas acba
Yam-se ainda na período neolítico: eram de p edra po
lida as suas facas (quicés) e machadq,s (gis). As suas 
agulhas (auis) e anzóis (pindás) eram feitos de acúleos 
de palmeira ou de espinhas de peixes. Conheciam al
guns metais, porém não os sabiam trabalhar. Não se 
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lhes havia deparado também nenhum animal que pu
dessem domesticar, para tiro ou montaria. Conheciam, 
entretanto, o fogo, que obtinham pelo atrito de um pe
queno pau roliço, girado velozmente em um ôco de 
madeira. Graças ao fogo, moqueavam (isto é, assavam 

Ornatos de índia!' 

a fogo lento) a caça e o pescado, de sorte que, me
diante êsse processo, conservavam por muitos dias a 
carne, que era a sua principal alimentação (*). Por 
meio do fogo, fabricavam de troncos abatidos de ár
''ores rijas as suas grandes canoas (igaras, igarités, 
igaraçús), ao passo que as canoas ligeiras (ubás) eram 

( * ) Tinha1n os nossos tupís três processos para a cocção dos alimen tos: o do 
moquêm, espeto ou rolete em que assavam a carne; P de envolver a caça pequena 
ou peixes miúdos em folhas, quais as da aboboreira ou da tai óba, e intrc.duzir es!õle 
embrulho num buraco da terra, fazendo fogo por cima; e 0 de três pedras em 
que assentavam panelas de ban·o, dando êles a i sse fogão rudimentar o nome de 
itác~truba (~ue aparece corrompido ou contracto em tactu·tl-ba e tacurú). 
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feitas de grossa:-; cascas vegetais. Ao contrário dos gés, 
os tupis eram exímios canoeiros, navegando a remos 
em lagos e rios e até no mar (beirando sempre a costa). 
A sua agricultura era incipiente, porquanto apenas 
cultivavam a mandioca (maní) e o milho (avatí), de 
cuja fermentação, bem como da do cajú, tiravam a 
sua bebida alcoólica, o cauin ( cauin-macaxêra, ca

:l'irí). Das folhas da manoioca faziam uma comida es
pecial, a maniçoba, e das raizes extraíam a farinha 
(cuí), para bejú e mingáu (ele lucupí ou tapioca). Co
miam também a abóbora (gerimum) e as folhas tenras 
das cucurbitáceas (cambuquira), o cará, a batata-doce 
(jefica) e o amendoim (mendubí) . Muitas tribus já 
usavam o sal (ex traí do geralmente de terras ribeiri
nhas de grandes rios e lagos), assim como a pimenta, 
drH1d<' c seu forte môlho, chamado jiquitáia. De barro 
apropriado faziam as suas panelas e outros utensís do
mésticos: ilanhaens, igaçabas, camucins. De fibras ve
getais teciam os seu:-; cestos (panacús e urús), Lamizes 
(urupemas) c redes, tanto de dormir (quiçaba), quanto 
de pescar (puçá) . Sabiam fazer também: giráus, para 
depósitos de objetos; bancos de assento; parís (cercas 
de paus e folhas) e jiquís (côvos de fibras tran~adas), 
para a pesca; c mondéus (de mondé, "o laço"), arma
dilhas para a caça dos animais grandes, pois que as 
destinadas aos pequenos eram as urupucas ou arapucas. 
Ainda permaneciam no período da propriedade cole
tiva, exceto quanto às armas, tangas, ornatos e objetos 
domésticos (*). 

(*) De fibras vegetais, além de tiras para amarrar, tipóis, ainda faziam : 
sac~s~ pe~i'!ân.s ou ~t1"rirís; cobertas, pupé-ca.uaras ou tapiciranas~· e esteiras, 
tupes . Ubhzavam-~e tgua!mente de uma armadilha para a pescaria, o cacu.rí.. Afora 
o t~b~co, que quetmavam e sopravam em tubos de taquara, por ocasião de certas 
festt n dadcs e r1tos, eram conhecedores, no vale do Amazonas, da coca ipadtí e diJ 
guaran6, êste fabricado ainda hoje pela trib u dos m.oué.s . ' ' 
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Estado religioso - Eram totemistas e astrólatras. 
1Uma das nossas lribus Lúpicas tinha por certo que a 
:alma dos seus indivíduos se converteria num beijaflor 
(yuainumbi ou mainwnlJi ) , para o efeito da ':ida de 
al ém-túmulo (*). Do tólem do sangue provmha a 
preponderância do homem sóbre a mulher, assim co
mo a denominação dos membros da família, os quais 
recebiam designações difercn tes, conforme a linha, pa
terna ou materna a que pertenciam. Modalidade ti 
pica dêsse totemi~mo do sangue era a couvade, exis
tente em quasi todas as cabildas do Brasil. Tinham os 
nossos primitivos íncolas muito medo do trovão (lupã
çununga) e do raio (tupã-b eraba) , dos quais i!1f~ri
rnm os seus catequistas a existência de un1 deus um co, 
tupã. Acredit avam também os tupis numa espéci~ de 
diabo, chamado anhã ou anhanga (**) ao 1iul e JLzru
pari ao norte . Emboi·a sem templos, adoravam o sol 
(guaraci , "mãe dos viventes") c a lua (jací , "nossa 
mãe.") . Era muito ,·udimen tar o seu culto dos mortos, 
porquê não tinham cem i lérios, limitando-se, geralmen
te, ao enterro dos cadáver es (dispostos à semelhança 
de fé los) em grandes potes de barro (igaçabas), en
contrados tanto suspensos dos tetos de cabanas aban
donadas, quanto no interior dos sambaquis. Em razão 
de presidir às ceremônias rituais, de conjurar os es
píritos celestes considerados funestos, de curar enfer
mos e de predizer o futuro, o pajé, vibrando apenas o 

(*) Os bo·rôros têm dois tótems, um para a orige~ d~ tribu. e outr? para 
a transf orm1.ção de cada indivíduo dela, post-mórtcm. Asstm c que eles se Julgam 
dcsc~dcntes do veado e acredi tam que, morrendo, a alma se lhes transforma em 
uma arara vermelha. . _ 

(**) Anl1angá,. vulgarizado pelos formosos versos ~e Gonçalves Dtas. nao 
é ''diabo", mas "diabrura", pois não passa de uma apocop~ de anl~angaba.. que 
se encontra ainda hoje no riacho canalizado da bela capttal pauhsta, Anl!an
gabaú "rio das diabruras". O grande poeta maranbense, como se p6de ver de 
duas .. quadras do "Canto do piaga ", também adotava a forma tu. pá,. "deus", ('m 
IMgar de 111pã. 
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maracá sagrado (um chocalho lodo ornamentado), dis
punha ainda de mais prestígio sôbre os selvícolas do 
que o tuxaua e os morubixabas. 

Estado cultural - As línguas de todos os grupos 
brasileiros pertencem à categoria das chamadas "aglu
tiuantes". Além de não ter ditongos consonantais (co
mo os das "línguas travadas" dos gés), o tupi também 
não possue os sons f, l e r forte. O avá-nheên, o tupi
da-costa ("língua-geral", segundo a denominação p.or
luguesa) e o nheengatú-do-Amazonas constituem um 
idioma só. Não existe no tupi verbo algum que cor
responda ao nosso abstrato "ser". A formação das 
expressões substantivas é a mesma de todas as línguas 
de origem fetichica: itá é "pedra" e quicé é "faca"; 
para se dizer "faca-de-pedra", ligam-se apenas a
quelas duas palavras, itá-quicé (à semelhança do 
inglês stone-knife e do alemão Steinmesser). Na 
conjugação dos verbos, bastam sufixos especiais para 
a indicação dos modos e tempos; assim, de jucá, "ma
lar", formam-se: a-jucá ou xê-a-jucá, "eu mato"; a-ju
cá-ne, "eu matarei"; i-jucá-pirama, "aquele que vai 
ser morto". Os nossos índios não possuíam escrita, 
embora já soubessem desenhar, como se infere das suas 
inscrições rupestres, encontradas principalmente na ba
cia amazônica (algumas das quais têm sido atribuída!tJ 
por etnólogos de excessiva fantasia, até a hebreus) . A 
sua capacidade estética rudimentar aparece na arte 
plumária, nas tatuagens, na decoração dos maracás c 
tangapemas, na ornamentação dos vasos e utensís . A 
cerâmica encontrada em Marajá e Santarém, atribuí
da aos aruans, é das mais belas do Novo-Mundo, mau
grado não terem ainda os ·nossos selvícolas inventado 
a roda ou o torno dos oleiros. Os instrumentos mú-
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sicos dos tupis eram o toró (avena de taquara), o boré 
(flauta de osso), o uatapú e o mimbí (buzinas de ma
risco e de osso) (*),o guarará e o uaí (tambores de pe
Je e de madeira). As suas pocemas, festas ruidosas, cons
tavam sempre de dansas (.ieroqzzís) e cantos (poracês), 
quer fôssem rituais , quer fôssem guerreiras . Das suas 
diversões musicais, as mais con1uns eram as "dan
sas imitativas", tanto que 
sobrevive entre os nossos 
sertanejos a do cururú 
("sapo"). As 1nascaradas, 
entretanto, não passavmn 
de "dansas religiosas" 
( **), ocupando en Ire eh1s 
lugar de destaque a do 
juruparí. Como se deduz 
dos poucos números que 
empregavam, da conta
gem do tempo pela fruti
ficação do cajueiro ou 
pelas lunações, das idéias 
confusas que forma\·am 
do dia, da noite e da or
dem planetária, estavam 
ainda os nossos primeiros 
íncolas na infância dos 

Cerâmica marajoara 

conhecimentos científicos. As suas lendas, finalmente, 
referiam-se principalmente à sagacidade dos animais 
qne melhor conheciam e à origem do cultivo de certas 
plantas úteis (a mandioca e o milho) 

( *) ] 111í.b ia, tal vez cc rruptela de mimbí, ~ voz poética , desc~nhec ida de todo 

0 grupo tu pÍ·guaraní. V eja-s;, o. _qu~ _a respe1to. dessa pala.vr_a d.~z acertadamcnt f" 
Beaurepaire-Roban, em seu D t"C aonano de vocabulos bras1le1 ro~ . 

(**) Aceitamos e seguimos a classificação feita por Curt Sacbs, em sua 
"Histoire de Ia danse" (trad. de L. Kerr, Paris, 1938), págs. 38·39 . 

3 ) O NEGRO 

INÍCIO DO CICLO DA CANA-DE-AÇÚCAR E 
ESCRAVIZAÇÃO DOS ÍNDIOS 

Enquanto não foram descoberlas as riquezas mi 
nerais da nossa terra, toda a atividade econômica (não 
se falando no comércio da ibirá-pitanga) teve por 
prindpal fonte de renda a indústria açucareira, a que 
se juntou bem depressa a da criação de gado . O pri
meiro engenho foi o que Martim Afonso de Sousa ins
talou em São-Vicente, logo após haver fundado, em 
1532, essa colón ia agricolo-militar. A exemplo do que 
já haviam feito outros portugueses (como os da nau 
"Bretoa"), habituados ao cativamento dos naturais do 
continente negro, Martim Afonso de Sousa, em 1533, 
concedeu permissão a Pero de Góis, afim de que êste 
levasse para Portugal 17 indios brasileiros, reduzidos à 
escravidão. Provavelmente, o próprio fundador de São
Vicente experimentou o trabalho dos nossos selvícolas 
em seu engenho, depois transferido aos Schetz de Ams
terdam, aos quais se associou Giuseppe Adorno C). Ao 

(*) Dos Adornos expulsos de Gênova por André D ória, em 1528 , c inco vie· 
ram para P ortugal , donde se passaram para o Brasil, na esquadra de l\1artim 
Afonso de Sousa. S6 um deles. por i.mplicado em certo crime de morte, fo i ho· 
miz iar-se (em companhia de seu cúmplice, Afonso Rodrigues) na baía de 
Todos-os-Santos: chamava-se .Paulo c casou com uma fi lha no Caramu rú, tendo 
.sido pai do entradista Antônio Dms Adorno . Os quatro restan tes ( Antõnio, Fran
c isco, José e Rafael) f ica ram em São- V1cente e em Santos. notando-se que José 
Adorno se tornou opulento st?nhor de engenho, f oi quem, em navio seu, levou os 
je!l;uitas para Jperoí e ainda aj udou a expulsão dos franceses do Rio-de·Janeiro. 
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criar aqu1 o sistema das capitanias hereditárias, o que 
deu ensejo a também surgir em Pernambuco e outras 
regiões do norte a indústria açucareira, permitiu o so
berano que os donatários reduzissem os índios a cati
veiro, podendo vender até 39 dêles, anualment~. em 
Lisboa. 

Mas os portugueses bem cedo se capacitaram de 
que os filhos das nossas florestas só tinham jeito para 
homens ele guerra ou para remeiros, assim como, pos
teriormente, para o trabalho das minas. E, por isso, pa
ra fazerem progredir a sua incipiente indústr ia açuca
r eira e a cultura de mantimentos em nossas terras tro
picais, tiveram os europeus de recorrer, sem demora, 
ao braço africano. Evidentemente, só o fizeram 
d~pois que averiguaram a completa inadaptaç·ão dos 
índios aos trabalhos agrícolas, porque era considerá
vel a diferença de preço entre um escravo <(Olhido aquí 
no ma lo e um preto transportado da África para cá. 
A lé quasi meiados do século XVII, os paulistas, que se 
entregavam à caça de índios, principalmente dos arre
banhados nas missões jesuíticas meridionais pelos cas
telhanos, vendiam cada um deles a 4$000, nos merca
dos do Rio-de-Janeiro ou nos da terra bandeirante. O 
escravo trazido da Africa pelos negreiros custava de 
20 a 30 libras inglesas, tendo havido momentos ex
cepcionais, em que o preço subiu a 100 esterlinos ( *). 

Por motivo da extensão ocupada pelos portugue
ses, do clima e das diversas formas da atividade eco
nômica, logo estabeleddas, - zona da cana-de-açúcar e 
zona da pecuária, - o elemento negro acumulou-se na 

(*) Roberto Simonsen , uHistória econõm ica do Brásil", vol. I , pág. 205. 

Africanos 
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primeira delas, preferido ordináriamente ao indígena, 

porque, além de . robusto qual êste, era mais sóbrio e 

mais submisso. 

Outro fator que contribuiu para o aumento da es

cravidão africana no Brasil foi o jesuíta. Depois da 

vinda das missões inacianas, em levas sucessivas (desde 

meia dos do século XVI até começos do XVII), a metró

pole, que havia permitido o apresamento dos primiti

vos donos da nossa terra, não tardou (desde o reinado 

de d. Sebastião) a declarar livre o nosso gentio, em

bora, para atender aos colonos de São-Paulo e do Es

tado do Maranhão, houvesse efêmeramente retornado 

ao sistema anterior. O clero católico, tanto o regular, 

quanto o secular (e dêste foi exemplo típico o ilustre 

bispo de Pernambuco, d. José Joaquim da Cunha de 

Azeredo Coutinho, notável economista dos fins do sé

culo XVIII e começos do XIX), homologou o instituto 

ibérico da escravidão africana e possuiu negros em ca

tiveiro até 1870; os jesuítas, por sua vez, só se bateram 

denodadamente pela liberdade dos nossos índios. 

INTRODUÇÃO DE ESCRAVOS AFRICANOS NO 

BRASIL E SEU ESTADO DE CIVILIZAÇÃO 

Portugal foi quem iniciou, em meiados do século XV 

('), a escravidão moderna, e foi quem mais desenvo l

veu o tráfico negreiro, por ser então o exclusivo dono 

da África colonial. Assim, era óbvio que, ao empreen-

(*) Antão Gonçalves, voltando da Africa, em 1442, da expedição que lhe 

foi ordenada .por d . Henrique-o-Navegador em 1441, trouxe cativos alguns mouros, 

que o egrégio infante mandou põr em liberdade; mas aquele nauta, em 1443, 

entendeu de trocar os seus prisioneiros por 10 negros de Guiné, os quais, conforme 

fr. Francisco de São·Luiz ('•tndice cronológico", pág. 25), foram "os primeiros 

escravos que da costa ocidental da A f rica vieram a Portugal" . Em 1445, Nu no 

Triatão, achando vantajoso o negócio, trouxe do continente negro mais de 40 
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der a colonização do Brasil, recorresse ao eficaz auxí

lio do braço negro, por não e achar o branco afeito aos 

rigores da canícula intertropical. ·À medida que ia sen

do exterminado o gentio, mais se incrementava a intro

dução de africanos em nosso país, onde o tráfico orga

nizado se prolongou de 1568 a 1855. 

Consoante a asserção de Damião de Góis, perfilha

da pelo insigne Varnhagen, os "escravos africanos vie

ram para o Brasil desde a sua primitiva colonização", 

pois que já os trouxe Martim Afonso de Sousa, o fun

dador de São-Vicente (1532) . Não tardou a regular-se 

êsse tráfico (''),parecendo ter sido de 1568 o primeiro 

"assento" para a introdução de escravos negros em 

nosso país, feito pelo então governador do Rio-de-Ja

neir0, Salvador Corrêia de Sá, com João Guticrres Vn

lério. Em meiados do século XVII, já havia em nossa 

terra cêrca de 50. 000 escravos negros, dos quais pos

suía Pernambuco, - onde mais se desenvolvera a in

dústria açucareira, - a maior quantidade, o que ex

plica a formação dos quilombos dos Palmares. Quando 

Portugal cogitou da criação de empresas me!·cantís, mo

deladas pelas da Holanda, não se esqueceu do tt·áfico 

de escravos. A revolta de Bekman, por exemplo, teve 

cativos. Foi assim que se lntCIOU em Portugal a escravidão moderna. Veja-s~ . 

a propósito do início da escravidão negra em Portugal, o capítulo intitulado "De 

como Antão Gonçalves trouxe os primeiros cativos", às págs. 140·141 do pre· 

cioso voJume "O manuscrito Val entim Fernandes". A este e a Nico1au da Saxônia 

é que se deve o primeiro Jivi"'" impresso em língua portuguesa, com o titul o 

latino "Vita Christi", em 1495 . 
(*) D os "Documentos históricos", publicados recentemente pela nossa Biblio· 

teca Nacional (vol. XXXV, págs. 65·66 e 73·74), infere-se que. em 1541 e 1544. 

foram concedidas isenções de direitos para a aquisição de dois escravos, anualmente, 

pelos vigários das capitanias do Espírito-Santo e São-Vicente; em 1549, igual favor 

foi concedido ao meirinho 1\-fanuel Gonçalves; e, como se pode ler na obra de 

Perdigão Malheiro, "A escravidão no Brasil" (Rio, 1866·1867), vol. III, pág. 25, 

d, João III, por um alvará c;!e 1549, recomendava fossem introdu zidos no Brasil 

escravos de Guiné e da ilha de Sãe>-Tomé, de sorte que viessem a caber 120 a cada 

engenho de açúcar, já montado e capaz de funcionar. 

' 
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como uma das suas causas (pois ela foi indubitável
m ente uma sublevação econ ômica) a falla de cumpri
mento, por parte da Companhia de Comércio do Ma
ranhão (fundada em 1682) , da cláusula, a que a mes
ma se obrigara, de introduzir anualmente alí 500 escra
vos, trazidos do continente negro. Só em 1755 e 17~8 
foi que Pombal emancipou definitivamente os índios do 
Estado do Maranhão e do Estado do Brasil. E , como 
compensação aos colonos, criou a Companhia de Co
mércio do Grão-Pará e Maranhão (1755), seguida da 
Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba 
(1758) , as quais, pela introdução de grande número de 
escravos negros, fomentaram intensamente o progresso 
material do norte do nosso país. 

Os naturais da África, venilidos pelos seus sóbas 
aos portugueses e traziilos para o Brasil , vieram da cos
Ia e da contra-costa da terra de Carn, tendo sido adqui
ridos pelos senhores-de-engenho de P ernambuco e da 
Baía a maior párte dêlcs, até meiailos do século XVII ; 
no século seguinte, os maiores empórios da vend a de es
cravos africanos foram os do Ri o-de-Janeiro ( * ) c da ci
dade do Salvador; e, de meiados do século XVIII até 
meiados do XIX, por motivo do ciclo do café, a mer
cadoria humana afluiu primeiramente para o Grão-Pará 
e Maranhão, derivando depois para a terra fluminense 
e para a terra dos bandeirantes . . Dêsse modo, distri
buíram-se por todos os sectores do Brasil agrícola 
os variados tipos de escravos que o continente negro 
nos forneceu (* *). 

(*) Na terra fluminense e em Santa-Catarina, foram também introduzidos os 
,-drmwd6s1 camundor,gos e qniçanz ãs (dêstes proveiu o nome da primeira usina de 
açúcar que houve no Brasil) , aos quais faz referência Oswaldo Cabral, em ''Laguna 
e out ros ensaios" ( p ág, 174). 

( •*) Coaforme Artur Ramos, que sistematizou e completou os estudCls an
teriores (de Nina Rodrigues e outros), o gru po mais iJUportante dos pretos int ro4 

duzidos no Brasil foi o sudanês, que dos mercados da B aía se espalhou r.ela• po-
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Como os prelos vieram para a nossa terra de vários 
pontos da Africa, quer da costa ocidental, entre o Cabo
Verde e o cabo da Boa-Esperança, quer da costa orien
tal (Moçambique) e até de algumas regiões do interior, 
não é possível afirmar-se que todos êles se encontravam 
no mesmo degrau da escada ascencional da civilização. 
Assim, os negros dos grupos angola-conguense e mo
çambique (pertencentes à hoje chamada " cultura ban
Lú") estavam mais atrasados do que os jorubas, evês, 
fânlis-axântis, hauçás, tapas, mandês e fulas (per
tencentes às culturas sudanesas, notando-se que os qua
tro últimos haviam sofrido a influência maometana) (*). 
Os primeiros acima citados achavam-se na fase do fe
tichismo puro (adoravam as árvores) e da proprieda
de coletiva, com uma organização rudimentar da fa
mília e do seu govêrno patriarcal. Os que receberam 
certo influxo do islamismo (como os famosos malês da 
Baía) eram os relativamente mais adiantados, e foram 
êsses, sem dúvida, os que em nossa. terra tomaram parte 
em movimentos de rebelião, ou para se organizarem 
em quilombos, ou para atender aos que lhes acena
vam com a liberta(_(ão. 

voações do Recôncam e, depois, por outros pontos do nosso terrttório. Dêsses ne· 
g:ros sudaneses, os mais notáveis foram os joruba.r ou nagôs e os gêges, vind~ em 
seguida os minas. Entraram, ao mesmo tempo, em nosso pais dois povos de ortgem 
bérbere·etió pica e in fl uência muçulmana : os fuJas e :>s mruulês. Os bantús {oram 
introduzidos em P ernambuco (extendendo-se a Alagoas) , Rio-de·J aneiro (donde se 
disseminaram por Minas e São·P aulo) e J\faranhão (dali a tingindo ao Grão·Pa rá). 
Esses bantús foram os angolas, os congos ou cabindas, os bCK{)JtcJias e os moçant· 
bi.qu,rs. A rtur Ramos chegou à seguinte conclusão: "Sudaneses e bantús, entrados 
no Brasil , aqui se fundiram uns com os outros, constituindo uma população es· 
crava que se foi amalgamando aos demais contingent;"'..S d;., civili.zação brasileira, -
em cruzamentos biológicos e inter-i nflu ições de ordem psico-socio16gica". 

(*) D e Olorún, "o céu " ou "o senllor do céu", . se gerara~ divindades sup~
riores e inferiores a todas as quais se dá o apelativo de OTU"á.s. Os seus t res 
deuses supremos ~ão: Obatalá, nume andróginD, a cujo principio. fem inino_ se 
aplica a denomi nação de Qd,ía ou Odud1ía; X angô, o deus dos ra1os e trovoes; 
e !fá, que, além de patrono do amor e da fecundaçá<>, é a inda .revclador do 
oculto . Os seus orixás inferiores são : Ogúu~ deus da guerra; Iema nJá, deusa das 
águas ; Ox6-o:ei, deus dos caçadores e dos v iajantes; Datl6, protetor das cri anças 
r ecemnascidas; Oc6, deus da agricultura; e Exú (também chamado Elegbá, E /eguri 
e Eleguara), o diabo. 
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Uns e outros, quer entregue:; aos trabalhos domés
ticos, entre os quais se compreendiam os da criação dos 
filhos dos seus senhores, quer no árduo amanho das ter
ras, em que plantavam a cana-de-açúcar, o café, o al
godão e mantimentos (alguns, e não poucos, foram 
também empregados na cata de diamantes), exerce
ram significativa influência em todos os seclores da 
nossa evolução, certamente em muitos dêles mais ainda 
do que o elemento indígena. Verifica-se isso, não so
mente em nosso melting-pot (*), como também em 
nossa culinária, em nosso folclore, notadamente em 
grande número de superstições. Além disso, a extre
ma sentimentalidade do brasileiro deve ter sido incre
mentada pelo farto leite da "raça afetiva", denomina
ção acertadamente dada por Augusto Comte à africana . 

Fator preponderante da nossa economia até 1888 
o elemento negro não deixou de concorrer para a indo
lência e até para a dissoluç:ão moral dos seus escravi
zadores. Asssim, bem considerada ao seu aspecto psi
cológico e amJ) lo, a escravidão moderna foi mais funes
ta aos brancos do que aos pretos, porquanto estes for
maram para os seus descendentes livres, nas plagas 
edênicas do Novo-Mundo, um berço e uma civilização, 
como provávelmente jamais teriam nas míseras cuba
tas e nos adustos rincões da África. 

PALMARES 

Referindo-se à confederação de mocambos, estabe
lecida pelos negros, que, em 1630, fugindo de Pernam
buco, então invadido pelos holandeses, se acoutaram na 

r•) Co1no se vê dos "Ensaios de antropologia brasiliana " (pág. 128), de 
Roquete-Pinto, no primeiro centenário da nossa independência ainda havia. , para 
51 % de brancos, 14 % de negros e 22 % de mulatos, em contraste com 2 % d• 
índios e 11 % de caboclos . 
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serra da Ba1Tiga (em Alagoas), disse Oliveira Martins 
("O Brasil e as colônias portuguesas", pág. 64): "É 
uma Tróia negra, e sua história uma Ilíada". Não fal
tou quem desse aos quilombos, onde os escravos afri
canos organizaram, pela primeira vez, em nosso pais, 
o seu regime de liberdade, a denominação de "Repú
blica dos Palmares", ao invés da de "reino", mais con
scntânea com o título do chefe, "zâmbi". Felizmente, 
um dos nosos maiores cientistas, Nina Rodrigues, dei
xou sôbre o sangrento episódio um dos seus melhores 
trabalhos, em que aproveitou a expressão do insigne 
historiador de além-mar, "A Tróia Negra" (*). 

A ~·eferida confederação de quilombos (que du
rou quasi tanto quanto o império brasileiro, isto é, 65 
~nos, de 1630 a 1695), chegou a ter talvez mais de 20.000 
hM>itantes e extendeu-se "por mais de 60 léguas, em 
vasta zona de palmeiras, que, cortada de outras matas, 
corre, ao longo da serra da Barriga, da parte superior 
do rio São-Francisco, quasi de norte a sul, até nu ser
tão do cabo de Santo-Agostinho". Desde o govêrno do 
general Francisco Barreto de Meneses (1648-1657) até 
ao de João da Cunha Souto-Maior (1685-1688), foram 
realizadas em Pernambuco cêrca de 25 infrutíferas ex
pedições, destinadas a pôr termo àquele perigoso re
duto. Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, pro

;pôs-se, em 1687, ao governador Souto-Maior, para dar 
cabo da confederação dos pretos, firmando-se contrato 
regular (ratificado em 1691 pelo governador marquês de 
l\fontebelo e confirmado por d. Pedro li em 1693). Era 
tão dificil a tarefa, que só no govêrno de Caetano de 
Melo e Castro (1693-1699) foi que marchou Domingos 
Jorge Velho contra os Palmares. 'N5o lendo podido to-

(*) " Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras. • , . t. LXXV (1 912) . 
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mar o reduto, nessa primeira acometida, ~m que for:un 
pesadas as perdas dns dois lados (morreram cêrca de 800 
homens das duas partes beligerantes) , sugeriu o paulis
ta ao sobredito governador a formação de um grande 
exércho. :E:ste, num total de quasi 6. 000 combatentes 
(voluntários e regulares, pernambucanos e alagoanos, 
sob o comando do capitão-mór Bernardo Vieira de Melo 
c do sargento-mór Sebastião Dias, reunidos aos paulis
tas de Domingos Jorge Velho), tomou a famosa Tróia
::\Tegra a 14 de maio de 1695, tendo sido morto o zâm
bi cêrca de seis meses mais tarde (20 de novembro 
de 1695) e prolongando-se a captura dos úllimos qut
lombolas até 1697 (*). 

( •) É curial haja contribuído essa vitória para o povoamento da vasta zona 
interior de Pernambuco e Alagoas (as cidades desta, Jacuipe e Atalaia, surgiram 
na região de Palmares) , dificultado, até fins do sécul o XVII, pelos quilombolas 
confederados, cuja revolta contra a escravidão mereceu da empolgante musa soctal 
de Castro Alves os inspirados versos da "Saudação n Palmares" . 

4 l A ETN(A BRASILEIRA 

A etnía brasileira resultou da fusão de três ele
mentos: o xantodérmico, dono de toda a vasta região e 
ocupando-a, sem solução de continuidade, de sul a nor
te e de léste a oeste; o leucodérmico, representado 
pelo português, descobridor e colonizador, Hssim como 
por outros arianos, vindos em menor número e por 
diversas causas, já atrás apontadas, quais o espanhol, 
o francês e o holandês; e o melanodérmico, aqui in
troduzido em avultada quantidade, desde o início da 
colonização regular até 1855. para, no estado de escra
vidão, prestar incontestáveis serviços à vida domés
tica, à agricultura, às minas e a diversas ouu:as indús
trias. 

Dos três principais fatores de que saiu o brasi
leiro dos tempos coloniais, nenhum era puro ou homo
gêneo: o português era um grupo étnico de formação 
complexa, como já tivemos ocasião de assinalar; a po
pulação ameríndia era também heterogênea, tendo 
sido dos gés e tupís, encontrados no litoral ou peóxi
mo dele, os últimos os que preferentemente aceitaram 
o cruzamento com o branco; e o africano, trazido para 
aqui pelos seus escravizadores lusos, procedia de di
versos tipos raciais do continente negro. 

Feito em larga escala o cruzamento das três raças 
por toda a extensão do país, agravou-se-lhes a com-
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plexidade étnica por virtude da distribui~·ão hTegular 
no território da colônia luso-americana. Assim é que 
os brancos se condensaram nas c idades do vale ama
zônico e nas do litoral , predominando na região meri
dional (Paraná, Santa-Catarina e Rio-Grande-do-Sul). 
onde prevaleceu, como para São-Paulo, uma forte cor
rente migratória ariana (sobretudo italiana e alemã). 
Os pretos, introduzidos a princípio nas terras de mine
ração (de ouro e diamantes) e na faixa agrícola (do 
açú car, tabaco e algodão) costeira, vieram a predomi
nar na zona da cefeicultura (São-Paulo, Rio-de-Janeiro, 
Espírito-Santo e Minas-Gerais), tendo sido considerá
vel a sua influência no melling-pot da Baía. Refuga
dos da faixa litorânea, onde foram substituídos pelos 
negros (submissos, sóbrios e igualmente afeitos ao cli
ma tropical), os índios foram entregar-se principal- . 
:nente às indústrias extrativas e ao pastoreio na hiléia 
amazônica, nas caatingas nordestinas e nos campos do 
planalto central, onde ainda se lhes encontram alguns 
poucos clans em estado primitivo. 

Em consequênci a da maior robustez física do ele
mento ariano, da imigração do mesmo, da extinção do 
tráfico rle escravos há quasi um século e da aplicação 
das leis rle hereditariedade ao crescimento demográfi
co de nosso país, tem sido cada vez maior o embran
quecimento do povo brasileiro. 

A elnía brasileira, aceitando-se como de 42 milhões 
a população atual do nosso país, pode ser represen
tada aproximativamente pelos elementos antropológi
cos seguintes: 60 % de brancos ; 20 % de mulatos; 10 % 
de mamelucos ou caboclos; 8 % de negros; e 2 ~6 de 
indios pw·os. 

lV - A EXPANSÃO GEOGRÁFICA 

1) Os centros iniciais da vida colonial. 2) Con· 
quista das regiões setentrionais. 3) As entra
das e as bandeiras. 4) Os tratados de limites. 

1) OS CENTROS INICIAIS DA VIDA COLONIAL 

No século XVI, foram três os principais centros da 
vida colonial, surtos no litoral brasileiro. São-Vicente, 
Olinda e cidade do Salvador. Nos começos do século 
XVII, em consequencia da expulsão dos franceses do 
Maranhão, formaram-se dois outros, na região seten
trional de nossa pátria: São-Luiz e Belém-do-Pará. 

São-Vícente - Da vila vicentina foi que irradiou 
o povoamento da efemera vila de Piratininga, logo 
substituída por Santo-André-da-Borda-do-Campo, cuja 
duracão também não foi longa, por haver sido incor
porada a sua gente na vila de São-Paulo-de-Piratinin
ga. De São-Vicente resultou logo a fundação de Santos, 
seguida de outras vilas litorâneas, como Itanhaêm c 
Iguape, devendo-se a Lodas elas o ciclo do ouro de 
lavagem, o qual levou o povoamento a outros rin 
cões meridionais (Paraná e costa catarinense). Da 
vila de São-Paulo-de-Piratininga, como também de Tau
baté e Sorocaba, partiram os bandeirantes que, apro
veitando a favorável rêde potamogl'áfica, conquista-

I 
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ram as províncias jesuíticas meridionais (Guairá, 
Uruguai, Tape e Missões) e descobriram as opulentas 
jazidas de ouro de Minas-Ge1·ais, l\Iato-Grosso e Goiaz. 
Conforme veremos mais adiante, os bandeirantes pau
listas não só concorreram para extinguir os índios bra
vios desde a Baía até ao Ceará, como tomaram parte 
considerável no povoamento do Piauí. 

Bara- Centro de maior relevo, principalmente aos 
aspectos religioso e adminisb:ativo, a cidade do SaJva
dor foi o ponto de que partiram os conquistadores de 
Sergipe e dividiu com Ilhéus a glória do início do ciclo 
das entradas. Embora mcn0s importante que o de 
São-Paulo, o bandeirismo baiano não só desbravou o 
extenso sertão das margens do São-Francisco, mas 
ainda cooperou com os pioneiros do sul para o dev tls
samento de Minas e Goiaz. Da Baía partiram igunl
mente os conquistadores do Piauí. 

Olinda - A capital da donataria de Duarte Coe
lho não tardou a notabilizar-se pela riqueza, oriunda 
da cana-de-acúcar e estadeada em luxo e festas que 
chegaram a r~eceber condenações do alto dos púlpi los. 
Perto dela, surgiu pouco mais tarde Recife, que tam
bém se opulen L ou rápidamente. De ambas irradiou o 
progresso para o interior, par::~ o sul (Alagoas) e par"l. 
o norte (Paraíba). Delas partiu, antes das invasões ho
landesas, a defesa da costa setentrional contra os es
trangeiros que tentaram ocupar ali alguns pontos do 
nosso território. Foi em consequência de tudo isso 
que Pernambuco, a "Zuickerland", se tornou o centro 
em torno do qual giraram por muito tempo as ativi
dades de Alagoas, Paraíba, Rio-Grande-do-~orte e Cea-
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rá. o que se pôs de manife lo, mais tarde, alé na re
volução de 1817 e na Confederação-do-Equador. 

São-Luiz-do-Maranhão - Derrotados os franceses 
que a fundaram em 1613, tornou-se ela o centro de que 
varUu a ocupação da foz do Amazonas (fundação de 
Belém-do-Pará, em 1616). Em conscquência disso, fo
ram logo expulsos os ingleses e holandeses que visa
vam à conquista do nosso rio-mar. Foi criado o Esta
do do Maranhão (1621), após o que Pedro Teixeira 
incorporou (graças à sua expedição de 1637-1639) todo 
o vale do Amazonas no domínio de Portugal, e surgiu, 
mais tarde, a vila da Barra-do-Rio-Negro, que é hoje 
a cidade de Manaus. 



2) CONQUISTA DAS REGIÕES SETENTRIONAIS 

Excetuadas as capi lanias de Pernambuco e Ilama 
r~cá, on~e, sobretudo na primeira, se fez sentir o pro
flcuo esforço dos respectivos donatários, as demais da 
região setentrional do Brasil ficaram em completo 
abandono, nada havendo feito Antônio Cardoso de 
Barros no Ceará e malogrando-se todas as tentativas 
de ocupação das outras, tendo sido a expedição de Luiz 
de Melo, em 1554, a última que baldadamente empreen
deu a posse do Maranhão. A colonizacão do norte ex
tendeu-se de fins do século XVI a meiados do XVIII em 
parte por iniciativa oficial e em parte por obra ' dos 
criadores de gado. como aconteceu no Piauí, e dos mis
sionários católicos (jesuítas e outros religiosos), como 
ocorreu nas duas margens do Amazonas. A intrusão 
dos franceses no Maranhão levou a ocupação portugue
sa a estirar-se até ao extremo-norte da linha de Tor
desillas, isto é, até à foz do nosso rio-mar. 

Colonização da Paraiba - Tendo-se malogrado a 
tentativa do governador-geral do norte, d. Luiz de Bri
to e Almeida (1572.-1577), com uma esquadra de 12 naus, 
para a ocupação da Paraiba, um ricaço de Pernambuco, 
Frutuoso Barbosa, resolveu fazê-lo à sua custa, me
diante a doaç-ão, que pedira, de uma capitania tempo
rária ali, o que lhe foi prometido pelo governador-geral 
Lourenço da Veiga (1578-1581) . Nada tendo consegui
do na primeira investida, Frutuoso Barbosa realizou 
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outra (já no governo interino de Cosme Rangel, 1581-
1583), em que, ajudado por Simão Rodrigues Cardoso, 
conseguiu fortificar-se defronte do Cabedelo, depois de 
haver apresado cinco barcos franceses, carregados de 
ibirá-pilanga. Naquela região, havia duas grandes tri-

Paraíba no século XVII 

bus túpicas, os potiguaras e os tabaj aras. Aqueles, diri
gidos pelos franceses, destroçaram a gente de Frutuoso, 
matando um filho dêste, o que o compeliu a desistir do 
intento, retornan<k a Pernambuco. Receando que aque
las terras caíssem definitivamente em poder dos fran
ceses, o novo governador-geral, Manuel Teles Barre
to (1583-1587), aproveitando a arribada de, Diogo Flores 
Valdés à Baía, combinou com êste a conquista da Pa
raíba, mediante a ação simultânea de uma tropa que 
seguiria pelo interior, apoiada pelos navios de guerra. 
O exército era de mais de 1. 000 homens, sob o coman· 
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do de d. Filipe de Moura, que Linha como auxiliar a 
Frutuoso Barbosa; e a esquadrilha compunha-se de no
ve barcos (sete espanhóis, sob o comando de V aJdés, e 
dois portugueses, sob o de Diogo V az da Veiga). Essa 
expedição de 1583-1584 conseguiu tomar um fortim 
alí erguido pelos franceses e apresar alguns navios 
dos mesmos, após o que levantou defronte do Cabedelo, 
em começos de 1584, o forte de São-Filipe (1 ° de maio, 
dia de São Filipe e São Tiago, e também em homena
gem a Filipe Il), cuja guarnição ficou sob o comando 
de Francisco Castejon. Atacaram-no bem depressa {o 
resto da expedição já havia regressado) os índios, diri
gidos pelos contrabandistas franceses; apesar de ha
ver derrotado os agressores, não poude Castejón man
ter-se por muito tempo alí; e, por isso, arrasou o 
pequeno arraial, que servia de base à incipiente "Ci
dade-Filipéia" (assim batizada por Frutuoso Barbosa), 
indo com os seus comandados para a capital de Per
nambuco. Mas os selvícolas não tardaram. a brigar en
tre si, o que levou o chefe tabajara Piragibe a aliar
se aos portuguêses. Coube a Martim Leitão, auxiliado 
pelos jesuítas, assentar, à margem direita do rio Pa
raíba-do-Norte, a 4 de novembro de 1585 (autorizado 
pelo alvará de Filipe Il, de 29 de dezembro de 1583), 
a cidade "Filipéia de Nossa-Senhora-das-Neves", 
primeiro nome da capital, hoje chamada João-Pessoa. 
Ficou assim a Pru:aiba integrada no domínio luso. 

Colonização de Sergipe - Os jesuítas, sob a direção 
do padre Gaspar Lourenço, já haviam iniciado, desde 
1575. a catequese em Sergipe, onde fundaram três al
deias míssioneiras (São-Tomé, São-Paulo e Santo-Iná
cio). Mas os tupis daquela região, chefiados por Boi
peba, continuavam a facilitar aos contrabandistas fran· 
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~eses a aqms1çao do pau-brasil, ali muito abundante. 
Urgiu pôr termo a êsse estado de coisas, afim de que 
aquelas terras não viessem a cair em mãos de intru
sos, eomo tanlbém era necessário abrir por ali uma 
estrada que ligasse a Baía a Pernambuco. Foi cogitan
do de tudo isso que Cristóvão de Barros, então fazen
do parte do governo interino (1587-1591), que ~ucedeu 
a Manuel Teles Barreto. em.preendeu a conqmsta de
finitiva de Sergipe. Tendo partido da cidade do Sal
vador, em meiados de 1589, à frente de um numeroso 
exército, transpôs o rio Real e derrotou a Boipeba, le
vantando, então, próximo à foz do Sergipe, o arraial 
fortificado de São-Cristóvão, primeira capital de Ser
gipe-del-Rei (capitania da coroa, fundada em 1590), 
até que surgisse a atual Aracajú (capital desde 17 de 
março de 1855). 

Colonização das Alagoas - O território que forma 
o atual Estado das Alagoas esteve incorporado na an
tiga capitania de Pernambuco, da qual, aind~ en_tão de
pendente, foi desmembrado e1n 1817. A pnme~ra. P_?
voação alagoana foi Penedo, surta em 1555; Cnstovao 
Lins em 1575, fundou Porto-Calvo; entre 1590 e 1600, Dio~o Soares da Cunha (de Acunha) deu início à cidade 
de Alaaoas (chamada primitivrunente Madalena-de-Su-o 'b baúna); e a um cego, Diogo de Melo Castro, atn ue-se o 
Jancamento dos alicerces de novo núcleo, que êle consa
gro~ à padroeira dos que não enxergam, Santa Luzia, 
em 1592. Foi assim que se iniciou o povoamento das 
Alagoas, onde, na maior parte do século XVII, ia des
dobrar-se a mais prolongada das reações dos negros 
contra o seu cativeiro : a guerra dos Palmares (1630-
L695) . Extinta a "Tróia-Negra", a 14 de maio de 1695, 



120 B.\SÍLIO OE MAG ,\LI fÃES 

COLONIZACÃO Do NORTE 

,. 
' 

' ESCALA ...... 

ATAL(1599) 

•·•. • .... - .... F,/tCA4fDlt~SB~ 
.-. PARAIBA(158o 

..•.. '· .. . ··· ...... ··· OLI NDA(1535 

REFEREIYCIA CARTOIJR,fFICAf o 
08S.tfA(ltllf4 OES . ffERÊ0 . /9M 

....... 
H ISTO RIA DO BRASIL 121 

só daí em diante foi que se poude desenvolver regular
mente o povoamento das Alagoas. 

Colonização do Rio-Grande-do-Norte - Foi durante 
o governo-geral de d. Francisco de Sousa (1591-1602) 
que êste, cumprindo ordens de Filipe III, afim de evitar 
<LUC os franceses firmassem pé no Rio-Graude-do-Norlc, 
empreendeu a conquista daquela região. A grande ex
pedição, por êle organizada, compunha-se de fàrças de 
terra e mar, sob o comando de Manuel de Mascarenhas 
Homem (governador de Pernambuco), Feliciano Coelho 
de Carvalho (governador da Paraíba) e Jerônimo de Al
buquerque (sobrinho de Duarte Coelho e neto do moru
hixaba labajara Arco-Verde). Apesar de ler sido diz:
mada pela varíola a tropa que seguiu por terra, a outra, 
depois de haler os selvícolas (ajudados estes pelos fran
ceses), ergueu ali, junto à foz do Rio-Grande-do-Norte, 
o forlc dos Tres-Heis-1\Iagos, a 6 de janeiro de 1597. 
Ficou êsle, pela retirada de Manuel Mascarenhas Ho
mem, sob o comando de Jerônimo de Albuquerque, o 
qual, já então em boa avença com os tubixabas daquele 
gentio, poudc levantar, nas proximidades do forte, um 
arraial, a que foi dado o nome de Natal (25 de dezem
bro de 1599), priineira capital daquela região, logo 
constituída em capitania da coroa. 

Colonização do Ceará - Foi no governo de Diogo 
Botelho (Hi02-1606) que se iniciou a conquista dn ca
pitania de Antônio Cardoso de Burros, incorporada nu 
corôa em consequência do abandono em que êste a ha
via deixado. Inctunbiu-se de chefiar a primei r a expe
dição Pero Coelho de Sousa (cunhado de Frutuoso Bar
bosa), cujos baldados esforço:; se exlender'1m de 1603 
a 160ü; não vingou a sua fundação do forle de São-
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Tiago, _à foz do rio Ceará , e êle viu-se forçado a bater 
em rellrada, perdendo até alguns filhos, chegando, afi
nal, ao estuário do Potengí, onde já existia a hoje ci
dade de Natal. A nova tentativa coube a dois jesuílas, 
os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira, que parti 
ram de Pernambuco (a 20 de janeiro de 1607) e al
guns meses depois galgavam a serra de Uruburelama, 
e~n demanda da de Ibiapaba; mas ali os tucurijús tru
cHlaram o padre Francisco Pinto, escapando o padre 
Luiz Figueira, pela fuga, à sanha dos bravios selvíco
las. D. Diogo de Meneses, governador do norte (1608-
1612), encarregou a Martim Soares Moreno (que ali 
estivera com Pera Coelho de Sousa e falava o nheen
gaiú) de, com uma reduzida expedição, averiguar 0 
melhor ponto em que se devia erguer um forte na
quela zona, onde se temia que entrassem os franceses, 
já em explorações no Maranhão. O jovem militar 
(sobrinho do sargento-mór Diogo de Campos Mo
reno), graças à amizade do chefe tabajara .Jacaúna 
(irmão de Potí, "Camarão", tão célebre êste mais 
tarde), levantou, junto à ponta do Mucuripe, em 1611 , 
a Fortaleza, nome que, em lugar do de Nossa-Senho
ra-do-Amparo, sua padroeira, ainda é o da capital do 
Ceará. No ano seguinte, d. Diogo de Meneses ins
talou a capitania régia do Ceará. D.n feito de Martim 
Soares Moreno se serviu José de Alencar para mdir a 
sua linda novela "Iracema" . 

Colonização do Piauí e a zona da pecuária - A con
quista do Piauí foi efetuada em 1674 (ou 1675), por Do· 
mingos Afonso, reino], a quem se dão o cognome de Ma
frense e o agnome de Sertão. Rendeiro da Casa da Tor
re, em cujas terras possuía quatro fazendas, e ajudado 
pM seu irmão Julião Afonso Serra, resolveu rumar pa-

I 
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ra o hinlerland nordestino e estabelecer por lá novas 
estâncias . Obteve auxílios do então dono da Casa da 
Torre, o coronel Francisco Dias de Ávila, e do irmão 
dês te, Bernardo Pereira Gago. Assim, penetraram nos 
sertões de Pernambuco, transpuseram a serra que, por 
causa dêles, tomou o nome de "Dois-Irmãos", e bate
ram, em vários recontros, os selvagens que ocupavam 
os campos vastos do Piauí. Mas os índios eram muitos 
e destemidos, de sorte que, para realizar o seu obj<;
tivo, não poude Domingos Afonso deixar de recorrer a 
um bravo sertanista de 
São-Paulo, Domingos J or
ge Velho, o qual, à frente 

:de um terço (regimento) 
de mamelucos, andava a 

. prear o gentio das terras 
daquela zona do Brasil, 
onde também havia de 
contribuir capitalmente, 
poucos anos depois, para 
a destruição da "Tróia
:;\l"egra". Exterminados os 
bárbaros pelo incansável 
bandeirante paulista, os 
dois t·emois, Domingos 
Afonso e seu irmão, bem 
como os dois outros ir
mãos da Casa da Torre, 
obtiveram (entre 1676 e 
1 686) sesmarias de 10 e 12 

Domingos Jorge Velho e seu aju· 
dante-de·campo Antônio Fernan

des de Abreu. 

. léguas de terras, que os tornaram donos de quasi todo 
o Piauí. Naquela extensa região (a partir da povoação 

· da Mocha (depois Oeiras), que foi o seu centro de irra
diação, fundou Domingos Afonso cêrca de 30 fazcn-
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d~s de gado, das quais deixou em testamenlo (era sol
teu·o) a sua parte à Companhia de Jesús. Em nome 
d~sta, delas tomou posse o egrégio Andreoni (Anto
n~IJ<; mas, por ':irtude da expulsão dos jesuitas, em 
l/;).9, fora~ confiscadas pela coroa, e pertencem ainda 
hoJe qu~si todas. ao domínio da União. Tendo sido 
~ conqmsta .do Piauí efetuada do interior para 0 mar 
~ a nossa circunscrição políti~a de menor litoral, pa~ 
recendo-se, no mapa do Bras1l com um saco de boca 
amarrada. O Piauí aumentou consideravelmente a área 
da zona da pecuária (*), a qual abrangeu todo 0 nor
deste; prolon?ando-se aos sertões da Baia e de Minas, 
em fms do seculo XVII c começos do XVIII. 

Conquista e colonização das duas margens do Ama
zonas - O Amazonas foi navegado, pela primeira vez 
(em 1541), por Francisco de Orellana, e quasi um .sé
c~l? depois (1637-1639), em sentido contrário, pelo ca
pitao Pedro Teixeira, que tomou posse de todas as ter
ras daquele imenso vale, desde a barra do Aauarico até 
à beira do Atlântico, para a corôa portugues:. Enquan
to durou o domínio espanhol, foi feito o extermínio do 
numeroso gentio que habitava as duas margens do nos
so rio-mar, empreitadas de que se encarregaram Beüto 

(*)w A pnm~tiva feição econômica da região desbravada por Domingos Afon
so Sertao e Donungos Jorge Velho é atestada até hoje pela musa popular. Certa 
cnnttga, entoada num dos carnavais cariocas, diz:a assim: 

''0 meu bo·i morreu ... 
Que será de mim! 
-Manda buscá outro, meu bem 
Lá no Piauí!·, ' 

A mais curi·osa, por se referir a uma vasta 1:0na uortestina, é a seguinte: 

n-Neste mundo de tne-u Deu,s1 

Tudo tem repartição: 
Pio.ut l•ra ct·iá yado; 
Ciará, Pro algodão; 
Cariri, pra rapadura; 
Pajf"Ú~ pra va/entãou. 
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1\Iaciel Parente e Pedro da Costa F 'avela. Aquele, que 
foi o autor da razzia contra os bárbaros da hiléia ama
zônica (1619-1635), recebeu de Filipe IV, como prêmio, 
a capitania do Cabo-do-Norte (criada em 1637). Pedro 
da Costa Favela, continuador das façanhas de Bento 
Maciel Parente, ainda em 1664 incendiava 300 aldeias 
dos selvícolas do Xingú. Felizmente, para conver ter G 

pacificar os índios do Grão-Pará (Pará c Am.azonas), 
uão tardou a ação benéfica dos jesuítas e de outras or
dens religiosas. Basta-nos recordar que foi o grande 
Vieira quem pessoalmente doutrinou c reduziu a estado 
pacífico os nheengaíbas de Marajá. E, afóra ou tras mis
sões jesuilicas, orçadas em número não pequeno, ain
da ali foram aldeiadas diversas cabildas, que fkaram 
en tregues (na capitania do Cabo-do-Nor te) a missio
nários francisqanos, carmelitas (no Rio-Negro) e mer
cenários (ilha de Marajó), a todos os quais já fizemos 
referência atrás. O Pará não tardou a ser capi tan ia-ge
ral, à qual fkou subordinada, por muito tempo, a do 
Amazonas. Enquanto esta não se separou, formaram 
ambas o .Grão-Pará. 

Da conquista e colonização do Maranhão e do Pará, 
que foi·am consequência da malograda expediç·ão de 
La-Ravardiere, cogitaremos melhor no capítulo dedica
do à defe~a do terri tório. 

D::tsflio de l\f:J.Gnlhf,es- Hlstóri:l. do Drasil ...._ 10 vol. 5 



3) AS ENTRADAS E AS BANDEIRAS 

AS ENTDADAS E OS SEUS QUATRO CICLOS: 
BJ\.JAi\0, SERGIPArTO, CEARENSE E ESPÍHITO
SA:\'TENSE. 

A lenda de El-Dorado, que desempenhou papel tão 
importante na exploração da Guiana, da Venezuela c 
da Colômbia, foi substituída, em nossa terra, pela lenda 
da "serra resplundcsccntc", a fantástica Sabarálmr,zí, 
a qual devia ser cncon trada nos sertões do São-Fran
cisco c depois foi procurada alhures, tendo sido a mi
ragem que atraiu as primeiras entradas c as primeiras 
bandeiras. Não tardou a aparecer outra lenda, - pro
duto da fantasia de Belchior Dias l\Ioreya, - a das 
"minas de prata", a qual concorreu intensam ente para 
o devassamento dos sertões de Sergipe e da Baía por 
grande número de entradas. 

Distinguem-se as "entradas" das "bandeiras", por 
terem sido aquelas oficiais, ao passo que estas foram 
de iniciativa particular. Quanto à finalidade de umas 
e outras, nem sempre é possível uma clareza absoluta, 
porquanto "entradas" em procura de metais e J)edras 
preciosas se transformaram em "entradas de resgate" 
(isto é, de caça a escravos índios), do mesmo modo que 
"bandeiras" caçadoras de índios se transmudaram em 
"handeü·as de caça ao ouro", como aconteceu com 
a de Antô_nio Hodrigucs de Arzf.ío, o primeiro que achou 
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o I'>rccioso metal, em 1693, às margens do rio da Casca 
(afluente do rio Doce), na região depois chamada das 
Minas-Gerais ( •) . 

Conforme disse f r. Vicente do Salvador, em sua 
"História do Brasil ", os portugueses, apesar de grandes 
conquistadores de terras, aqni se conte11lavam de andú
las arranhando "ao longo do mar, como caranguejos". 
E as "entradas" foram em geral feitas por portugueses. 
As "bandeiras" deveram-se principalmente aos pau
listas, isto é, aos mamelucos já aclimados sob o céu 
do Brasil. 

As entradas e band eiras duraram eêrca de dois sé
culos, pois se cxtenderam de meiados do X\'I a meia
dos do XVIII. Graças à expansão geográfica efetuada 
por elas, triplicou-se a área do Brasil: o tratado de Tor
desillas dera a Portugal, dêsle lado do Atltinlico, apenas 
2. 875.000 quilómelros quadrados, ·ao passo que o tra
tado de Madrid (1750), que, baseado no úii-possidélis, 
reconheceu as conquistas do bandeirismo, deu ao nosso 
país, apr oximadamente, os 8.500.000 qnilóm etros qua
drados, que êle possue atualmente. 

Vejamos agora os quatro ciclos das cn tradas. 

C ) Em seu poema uVila-Rica" (Ouro-Preto, 1839), Uio útil pelo u F unJa-
menta bistórico 11 que o prefacia, diz Cláudio ?\ f<1.nuc l da Costa : 

"Levados do fervor, que o pei to encerra , 
V ês os paul istas, ani mosa gente, 
Que ao rei procuram do meta l luzente 
Com as próprias mãos enriquecer o erário . 
A rzâo é êste, é êstc o tem erári'::>, 
Que da Casca os sertões tentou prinw iro ... " 

"Vê os Pires, Camargos e P erlro5os, 
A1varenqas,. Godóis, Cnhrais, Cardosos, 
Lemes, Tolcdos, Pais. ( ;ucrra~. Furtados, 
E os outros, que primLiro assinalados 
Se f izeram, no :ur0jo das conq u ist3~. 
ó grandt·s St mprl', ú imortais paulistas!" 

I 
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Ciclo baiano - A primeira entrada dêsle ciclo foi 
organizada por Tomé de Sousa, mas realizada no go
verno de d. Duarte da Costa: comandou-a Francisco 
Bruza de Espinosa (castelhano egresso do Perú) , le
vando como capelão dela o padre João de Azpilcuela 
Navarro, em 1554-1555, a qual subiu pelo rio Jequitinho
nha, regressando pelo Pardo ( •). Ao ten1po de Mem de 
Sá, efetuaram-se as de Vasco Rodrigues Caldas (1561) e 
de l\Iarlim Carvalho (1568), lendo a primeira galgado o 
vale do Paraguaçú e atingido à Chapada-Diamantina, 
enquanto a outra, mais demorada e extensa, foi até à 
região serrana, onde se ligam as bacias dos afluentes 
do Jequitinhonha e dos rios Doce, Mucurí e São-Maleus. 
As entradas de Sebastião Fernandes Tourinho (1573) e 
de Antônio Dias Adorno (1574) alcançaram seguramen
te o Itamarandiba e o Araçuaí, isto é, a região das pe
dras coradas, parecendo que com a última formaram 
sistema as de Sebastião Alvares e João Coelho de Sou
sa. A derradeira foi a de Gabriel Soares de Sousa (au
tor ou um dos autores do relatório apresentado ao re
presentante português de Filipe II em Lisboa e publi
cado por Varnhagen com o título de "Trat&do descri
tivo do Brasil em 1587"), em 1592, a qual não passou 
das cabeceiras do Paraguaçú, onde morreu o seu chefe. 

Ciclo sergipano - Belchior Dias Moreya, lendo rea
lizado uma entrada que parece haver atingido aos va
les dos rios Verde-de-Baixo e Pará-Mirim, propalou ha
ver descoberto tão abundantes minas de prata, que 
eslas eram mais ricas do que as de ferro de Bilbáu. 
Essa lenda foi a geralriz das en tradas de Francisco Dias 

(*) Jot;é Luiz Batista. em sua eruditd "Ilistbria das entradas" ("Anais do 1° 
Congr . de Uist. :-<ac. ", vol. II), puhlica a carta do padre Navarro, de 24 de junho 
de 1555, verdadeiro relato da expedição, e da qual não se pode deixar de inferir que 
ela subiu pelo J equitinhonha e desceu pelo Pardo. 
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de Ávila (sobrinho de Belchior), de João LourenC"o 
Calhelha e Manuel Calhelha, de Belchior da Fonse~a 
Saraiva Dias l\1oreya (o "Moribéca", neto do pretenso 
achador das "minas de prata"), às quais se seguiram 
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notelt·os elos b>tndeiranles 

algumas outras, já no século XVIII, como as chefiadas 
p_elo coronel ~edro Barbosa Leal, que investigou os ser
toes de Jacohma. 

. Ciclo cearense - A primeira, conforme Yimos atrás, 
fo1 a d~ Pero ~oelho de Sousa, o qnal, em 1603, alcan
çou a foz do no Ceará, onde fundou um arraial f01·ti-
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ficado, "São-Tiago", como base da " Nova-Lisboa", ci
dade que esperava ver surgir ali mais tarde; obrigado 
a retirar-se, por falta de recursos, voltou em 1606 à 
mesma região, malogrando-se também essa sua segun
da tentativa. Segui u-se a "entrada religiosa" dos pa
dres Frandsco Pinto c Luiz Figueira (1607), da qual 
já igualmente falámos, c que chegou alé à serra de Uru
burelama, em demanda da de Ibiapaba . Quasi ao fin
dar o domínio holandês, ali esteve ~latias Bcck, numa 
entrada que explorou Ilarema e l\I aranguape. 

Ciclo espírito-santense -- Originou-se de Ler sido 
imaginada alí a "serra resplandecente", isto é, a Serra
das-Esmeraldas. A primeira entrada foi dirigida por 
Diogo 1\Jarlins Cão, auxiliado pelo paulista Francisco 
de Proença, em 1596, nada lendo descoberto de rique
zas minerais. Em 1598, alí esteve o próprio governador
geral d. Francisco de Sousa. No século XVII, Marcos 
de Azeredo achou alí pedras tidas por esmeraldas, o 
que provocou en Iradas posteriores, quais as do padre 
Inácio de Siqueira, Antônio e Domingos de Azeredo 
(filhos de l\Iarcos) , parecendo ler sido a derradeira a 
chefiada por Agostinho Barbalho de Bezerra (que exer
cera, por aclamação, o cargo de governador do Rio-de
Janeiro), em 1667. 

AS BANDEIRAS PAULISTAS E SUA IRFL\DIAÇÃO 
PARA O SUL, PARA O NORTE E PARA O CE~

TRO-OESTE. 

Não é possível demarcar com absoluto rigor os 
ciclos das bandeiras . Sílvio Roméro estabeleceu para o 
importante fenômeno as lres fases seguintes: a pri
meira vem de cerca de 1580 alé 1G70; a segunda de 1670 
a 1750; a terceira é a da scdentarização dos aventu-
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rei~·os .. E acrescentou: "Na primeira época, domina o 
cahverro dos índios; na segunda, o descobrimento das 
mina~. O terceiro período é aquele em que, em parte, 
a a~ncultt:ra, prendendo o homem ao solo, e, em parte, 
a nunera-çao estável, lhe tiram o anUgo caráter de con
dottiere dos sertões: o bandeirante tem implicitamente 
desaparecido" . 

Não se sabe bem quando foi que as bandeiras es
cravist~s se distinguiram das de caça ao ouro; algu
mas ate foram de dupla finalidade, como a de Antônio 
Rodrigues de Arzúo . 

Como qu er que seja, para melodizar o assunto va
mos t~esumida.menle expor o bandeit·ismo paulista 'pela 
manerra seguinte: 1) ciclo do ouro de lavagem e elas 
pedras coradas; 2) ciclo da caça ao índio (conquista do 
sul_); 3) gra!Hle ciclo do ouro e dos diamantes (cou
qmsta de Mmas-Gerais, Mato-Grosso c Goiaz). 

Ciclo do ouro de lavagem - Foi iniciado, ao 
tempo de Mem de Sá, por Braz Cubas c Luiz 
Martins, que, em duas expedições sucessivas, de 
1560 a 1561 e de 1561 a 1562, acharam em Caaliba 
o fulvo melai. Entre 1570 e 158-1, Heliodoro Eobanos rc
duz!u ao est~do de paz os carijós, ao mesmo tempo 
que descobna ouro de lavagem em Iguape, Pa
ranaguá e Curitiba (*) . Em 1585, também che
fiou uma frutuosa bandeira para ali o capitão-mór de 
São-Vicente, Jerônimo Leitão, cujo o·enro o inglês .Tohn 
"r~thall,_ tro~nbeteou a notícia para ::.a su~ pátria, o que 
esllmulou diversas arremetidas de corsários britânicos 

S (*~ U_m século rl:-pois d.a colon ização do Para ná, ocu param os pau listas a ilha de 
.. anta- ata rma (FranciSCo D 1as V el ho, 1675), assim como São-Francisco-do-S ul (onde 
'n'a~ceu pd ·. F ernando Trejo y Sanabria, bispo de T uc umá n) e T.agu n~ (Domingos d• 

r tto e txoto, 1696). ' 
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às vilas do litol'al paulista, atacadas então por Feuton 
e Cavendish (por êslc principalmente, em 1591 c 
1592). Nos rincões sertanejos de São-Paulo, não lar-

Bandei ra ntes 

dou também a aparecer o ouro de lavagem, descoberto 
na última década do século XVI por Afonso Sardinha 

HISTÓfiiA DO rm .\Sll. 

(IJai e filho) c Clemente Alvares. Provavelmente em 
consequência da extensão da zona aurHera então reve
lada, o govêrno da metrópole criou a Repartição-do
Sul (Rio-de-Janeiro, São-Paulo e Espírito-Santo, até ao 
extremo da linha de Tordcsillas), que durou de 1608 
até 1709. A d. Fra11cisco de Sousa, primeiro governa
dor da Repartição-do-Sul , é que se deve uma das mai" 
notáveis entradas do começo do século XVII, a de An
dré de Leão (1601-1602), a primeira feita em demanda 
das riquezas metálicas de Minas-Gerais. A êsse ciclo 
do ouro de lavagem parecem ligadas três bandeiras an
teriores à restauração da soberania portuguesa: a de 
Pero Domingucs (1613), a de Antônio Pedroso de Al
varenga (1615 a 1618) c a de Antônio Castanho da Sil
va (1622) , as quai~ atingiram a pontos remotos de nosso 
binterland. Mas o malôgro das entradas em busca da 
"serra resplandecente" não desani1nou os paulistas, que 
já h a viam tomado parte no ciclo esplrilo-san tens e. Por 
isso, Fernão Dias Pais, sertanista intrépido e rico, reu
nindo pessnas de sua família e grande número de auxi
liares, partiu de São-Paulo, à caça de esmeraldas, em 
21 de julho de 167"1. Plantando roças, fundando ar
raiais, lutando com ohs láculos sem conta, percorreu 
durante sete anos o serlã'O, chegando até Vupabuçú 
("Lagoa-Grande") e ao Serro-Frio. Nessa árdua bati
da, encontrou uma pedras verdes (t-urmalinas), que 
supôs esmeraldas, c, regressando, expirou de maleitas, 
à margem do Rio-das-Velhas, em 1681. Essa bandeira, 
pela fixação de pontos habitados c plantados, oriundos 
da sua penetração, c por outros molivos que serão ex
postos adiante, exerceu considerável influência no gean
dc ciclo do ouro c no aumcnlo da área da criação de 
gado. 
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Ciclo da caça ao índio (conquista do sul) - Houve 
na segunda metade do século XYI, parlidas da terra 
paulista, contra os carijós do litoral e também conLra 
o gentio do Anhembí (hoje Tietê) e do Jelicai (hoje 
Rio-Grande), diversas bandeiras, quer para reduzi-los 
ao estado de paz, quer com o fim de capturá-los, vincu
lando-se às mesmas a entrada de Martím de Sá, em 1:)97-
1598 (tendo feito parte desta os ingleses Knivet e Bar
raway). i'\o século seguinte, porém, foi que se incre
mentou a caça ao índio. A princípio, as bandeiras se di~ 
rigiram para o sertão dos calaguás, como a de Roque 
Barreto (1602-1604) , que trouxe do vale do Rio-das-V e· 
lhas cerca de 3.000 selvícolas, r ed uzidos a cativeiro. 
Por êsse lempo, entretanto, desenvolveram os jesuita~ 
espanhóis o seu trabalho apostólico em extensa zona 
ao sul do Brasil, enchendo de aldeias, povoadas por 
selvagens catequizados, as suas províncias missionci
ras de Guairá, Paraná, Uruguai e Tape. Não podia ha
ver, como bem_ observou Capislrano de Abreu, "prêsa 
mais tentadora para caçadores de escravos". Desde a 
segunda década do século XVII, precipitou-se para ali 
a intrépida e irrequieta atividade dos bandeirantes pau
listas, alguns dos quais tiveram que enfrentar as tropas 
regulares dos governadores de Guairá: Fernão Pais de 
Barros (1611-1612), Sebastião Prelo (1612), seu irmão 
Manuel Prelo, cujas façanhas (1619, 1623 e 1624) lhe 
valeram a denominação de "herói de Guairá", e Sebas
tião ,\!vares (1627). Mas o verdadeiro herói da conquis
ta dos sertões meridionais foi Anlõnio Raposo Tavares, 
que, entre 1628 e 1638, auxiliado por outros paulistas, 
expulsou os espanhóis de todas as quatro províncias 
jesuíticas. mencionadas acima. Os castelhanos chega
ram a retomar uma parte elo território meridional , onde 
se travaram grandes combates, quais os de Caazapá-
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mini (1639) e l\Ibororé (1641), onde os paulistas sofre
ram tremenda derrota; mas vingaram-se anos depois 
(1652), tomando aos jesuítas as missões entre o Paraná 
e o Uruguai. Heleva no lar o que confessou o próprio 
l\Ionloya (historiador j esui la), isto é, que os paulistas 
uão se limi lavam a ca tivar os guaranis, pois exclama
vam, sempre que defrontavam as aldeias castelhanas, 
que iam ocupar aquelas terras, porque eram do rei de 
Portugal e não do soberano da Espanha (*). Ainua se 
notabilizaram, por essa época, outros banueirantes pau
listas, como Francisco Pedroso Xavier (chamado "o Ter
ror-dos-Índios"), que, em 1675, continuou a obra de An
tônio Raposo Tavares, ao sul elo Brasil, Manuel de Cam
pos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva (o "Anhan
guera ''), lendo es les dois úllimos, em 1673, levando os 
respectivos filhos (ainda meninos), penetrado alé às 
regiões de Mato-Grosso e Goiaz, onde ia ser descoberta 
mais tarde muila opulência mineral. 

Grande ciclo do ouro e dos diamantes (conquista de 

Minas-Gerais, Mato-Grosso e Goiaz) - Batidos os cala
guás (cataguct:es) por Lourenç·o Castanho Taques (o 
moço) e descober to casualmente no sertão do rio da 
Casca o primeiro ouro, por Antônio Rodrigues de Arzão, 
em 1693, para ali rum aram, no ano seguin le. as bandei
ras de Bartolomeu Bueno de Siqueira (concunhndo de 
Arzão) e Salvador Fernandes Furtado de Mendon-;a; do 
ouro encontrado pelas mesm.as foi feito manifesto ao 
governador da Heparlição-do-Sul, Sebastião de Castro e 
Caldas, pelo laubaleano Carlos Pedroso da Silveira. Das 
muitas expedições imediatas para ali, as mais impor-

('') Julgando os jesuítas do Brasil solidários com os esPanhóis, acrescendo 
que todos êsses padres eram contrários ao cati va mento de índios, os ·paulistas 
t-xpulsaram de São-Vicente c de Piratininga aos discípulos de Santo Inácio tie 
Loiola, f'm meiad.os de 1640. 
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lantes foram as de Antônio Dias de Oliveira e padre 

João de Faria (1698 e 1699), descobridoras de Ouro

Prelo, assim como a de João Lopes de Lima, que 

em 1700 ullimou o descobrimento das jazidas do ri

beirão do Carmo (Mariana), iniciado pelo coronel Sal

vador Fernandes Furtado de Mendonça. A revelação 

das opulentas minas de Sabará, em 1700, por Manuel 

de Borba Gato (*),levou até lá o novo e hábil governa

dor da Hepartição-do-Sul, Artur de Sá e Meneses (**), 

que tomou diversas medidas para a regularização admi

nistrativa das terras auríferas, as quais, por motivo da 

abundância do precioso metal, tomaram logo o nome de 

Minas-do-Ouro c depois Minas-Gerais. Para ali correu 

ti:io grande número de aventureiros, que o govêrno to

mou proYidências no sen lido de se não despovoarem as 

localidades litorâneas. Foi um rush ("corrida"). Na 

primeira década do século .XVIII, descobriram-se os ri

cos veios do Rio-das-Mortes (São-José-del-Rei, hoje 

Tiradentes, e São-João-del-Rei) por Tol'né ·Portes dei 

Hei e An lónio Garcia da Cunha, e do Caelé, por Leo

nardo Nardes de Arzão e pelos irmãos Guerras (An

tônio Leme e João Leme); e, como veremos adiante, 

foi nessas catas que teve·o seu principal cenário a guer

ra dos "emboabas". Criada, em consequência desta, a ca

pitania conjunta de São-Paulo e l\Iinas-do-Ouro (1709), 

seguiram-se novos descobrimentos para os sertões do 

São-Francisco e outros pon los longínquos, tendo-se en-

(*) Artur de Sá e !\{eneses, em 1698, encarregou a Garcia Rodrigues Pais, 

filho do "caçador das esmeraldas··, de abrir o "caminho novo" (o "caminho velho" 

era o de Pa rati), entre o Rio-de-Janeiro e as minas do sertão dos cataguá s . 1\o 

mesmo ano, expediu patente ao genro de Fernão Dias Pais. ?.1auucl de Borba Gato, 

para a jorn:l da de Sabarábuçú. Borba Gato ficara explorando os sertões de Minas, 

sem poder voltar ao seio da familia , por ser o responsável do homicídio (a 28 de 

agosto de 1682) de d. Rodrigo de Castelo-Branco, superintendente das minas do 

Brasil. Sõbre o suposto perdão concedido a Borba Gato, veja-se o que dissemos em 

nossa "Expansão geográfica do ll rasil colonial", págs. 321-325. 
(**) É tradição que Artur de Sá e l\1 oneses recebeu de B orba Gato, em 1700, 

30 arrobas de ouro, extraído ·das minas de Sabará. 
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conlrado ainda muilo ouro no lugar por "isso denomi

nado l\linas-Novas. Separada da de São-Paulo a ca

pitania de Minas-Gerais (1720), menos de dez anos 

depois nesla surgia uma nova e m.irífica riqueza: a 

dos diamantes, encontrada em 1729, por Bernardo da 

Fonseca Lobo, no arraial do Tijnco (depois Cidade-Dia

mantina, capital do Distrito-Diamantino, logo depois 

criado ali pelo govêmo da metrópole). 
Si Minas-Gerais deveu o seu descobrimento ao ci

clo taubaleano, - Mato-Grosso deveu-o ao ciclo so

rocahano ou "ciclo das monções", pois a p ene tração 

daqueles ser tões foi feita por via fluv.ial (Ticlé-Paraná

l,iiiJhêima ou Tielé-Paraná-Pardo), tendo sido os filhos 

de Sorocaba os seus principais pioneiros. Realizou a1í 

o primeiro geande descobrimento de ouro a bandeira 

ele Pascoal Moreira Cabral, em 1719, às margens 

do rio Coxipó-l\1irim. Em 1722, um escravo do so

rocabano Miguel Sutil achou a Lavra-do-Sutil , que 

deu origem a Cuiabú. Tão abundante era o precioso 

metal naqueles remotos rincões, que para lá se esta

beleceu outro rush, qual o das Minas-Gerais, apesar 

da oposição que os aventureiros encontraram por pae

le dos caiapós, guaicurús e paiaguás, sobeetudo dêstes 

ú lli mos, qu e f oram, na frase de Sou they (oh . c i l., v o l . 

\' , púg. 334), "de todas as tríbus americanas, a que 

mais pertinazmente e com melhor êxito defendeu con

tra invasores a sua terra natal". Lulas incessantes 

com os bravios selvicolas, roubos c perdas do tão co

bicado metal e de inúmeras vidas (*), nada impediu 

qt;e se continuasse a devassar aquele nosso far-wesl, 

(*) D os prejuizos sofridos pela nossa n1etrópole transatlântica, em relação 

;-~o ou ro matogrosscnse. eis os mais importantes, que consigná mos em nossa "Ex· 

pans:1o J{eográfica do Brasil colonial" (págs. 207-208):- "D. João V, que de tanto 

diuheiro precisava para as sua~ despesas voluptuárias, sofreu dois avultados e succssi

vu,:, prejuiz~;s, t:m 1728 e 1730. O JJrimeiro parece ter stdo ma.i.i uma gu.tunagem do cé· 
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cuja denominação (":\Ialo-Grosso") se deveu aos ir
m5.os Fernando e Artur Pais de Barros (sorocabanos), 
que, em companhia de Luiz Roddgues Vilar, funda
ram, em 1736, o arraial, que é hoje a cidade de Mato
Grosso, às margens do Guaporé. Dalí parliu, em 17,12, 
Manuel Félix de Lima. o primeiro que subiu o Madei
ra c por este foi dar no Amazonas. Em 1747, finalmen
te, Antônio Pinho de Azevedo, Antônio Aranha c Ma
nuel Cardoso chegaram aos sertões norte-matogros
senses, onde foram achados diamantes, donde o nome 
da atual cidade do Diamantino. Foi certamente por 
motivo dessas inestimáveis riquezas que d. .T oâo Y, 
em 1748, separou de São-Paulo aquela região ociden
tal, crigindo :\fato-Grosso à categoria de capil:mia-geral. 

O b enemérito Bartolomeu Pais de Abreu, que já 
antes cogitara da abertura de caminhos para o sul c 
para 0 oes te do Brasil, foi quem animou c socorreu 
pccuniáriamcnte ao filho do Anhanguera, Bartolomeu 
Bueno da Silva Júnior, que, com o apoio do governador 
·de São-Paulo ( cl. Rodrigo César de :\Ieneses), rumou 
para Goiaz, chefiando uma grande bandeira, em 1721. 
l\Ialogrando-se essa primeira tentativa (dali voltou, 

lebre ch:üim Sebast1;i.o Fernandes do R<'go, tenebroso autor da lôbrega tra1!éd1a de que 
foram vitimas fls irmàos Lemes. Hcmdidos para L isboa quatro cunhetcs (produto 
dos imposto!-; cobrudos, em 1727. d.os minrTaclores de C'uitthá) e maio;; sete arroha!"', 
pertC'ncentes a particul~n:s, tudo acondicionado t"lll cofres fortes. hcrméticamente 
f ('chaclos, ao proceder-se i abertura de t5.o precio~a carga, co111 certa solen idade, 
na ca1Jitd purtug:u~·-:1. pt•rantc o rei. cortesãos c mln o;;,trus c..;tran:::::ciros, as barra'i 
de ouro se havhtm tran~mttrlndo em barra.:; de chumbo!., '' . .\ outra pcrrla foi ainda 
mai(Jr c dc\·id:t a' s paiag-uás. Responsável por 60 arroba.;:; lk· ouro. que de Cui ahá 
se destinavam a S;lo-Paulo, formou o rlr. Antônio Ah·es Lanhas Pc:xoto, ex-ouvidor 
de Par:maguil e que acompanhara a !\fato-Grosso o governador )I t·nt·:.::rs, um forte 
com bóio de c:unas. em 1 i 30; mas foi acometido e dtstroçadn r elos paiaguús, pcrttl 
do .Ariacune:': (Ri · ,-\'q~·rinho). perecendo ali o referido maristrado e quasi todos oc; 
tri)1ulantts d:t fktilha (cêrca de 400, dos quais só escaparam 2). Conc;ta que 
os tc;:rrivei.:- !-<Ch-k11Ias, ignorantes do alto \·alur flUe os ciYili,.ados davam ao fulvo me· 
tal, foram trocú-lo na capital paragua:a por quinquilharias de h;:tixo preço, i'Ois, con· 
forme Southey (oh. cit., vol . V. pág-. 48/), seis anáteis de ouro ('ntrrgou alí um do" 
ínc.l os vencedores da. c:qwdiç:lO <.lc LanhaR Pt~ixnto ''apenas por um prato rlc estanho". 
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quasi só, o cau~ill10 dela, em 1725), foi organizada uma 
segunda bandeira, por iniciativa do referido capitão
general: a qual partiu de São-Paulo no ano seguinte 
(6 de JUll.IO de 1726). O Anhanguera Júnior viu co
roados ?c .pleno êxito os seus esforços, pois achou di
versas Jazidas do louro metal nos pontos onde esti
vera, quasi m eio séc?lo atrás, em companhia do pai, 
de sorte que fez surg1r alí grande número de arraiais· 
Ferreiros, Barra, Ouro-Fino e Santa-Ana (depois "Vila~ 
Boa", por " Vila-Buena", mais tarde cidade de Goiaz). 
Um dos cabos dessa segunda expedicão Manuel Rodri
gues Tomaz, fundou, em 1727, o arr;ial,de Meia-Ponte. 
De 1729 a 1736, surgiram ali os arraiais auríferos de 
Aula, Santa-Cruz, Crixá, Agua-Quente Traíras São
Félix ~ outros, oriundos do rush que d~ vários ~ontos 
do pa1s se estabeleceu para aquela região. Alí foram 
ter, por ordem de d. João V, dois governadores de São
Paulo, o conde de Sarzedas e d. Luiz de Mascarenhas 
havendo aquele morrido lá, no arraial de Traíras, a~ 
passo que o outro animou novas expedições, principal
mente em busca das " minas dos Martírios", em vez das 
qua~~· até hoje. n_!io vistas, foram achadas as jazidas de 
Arraias, Conce1çao, Chapada, Cavalcanti, Pontal e Bon
~im, esta no .Rio-Claro, onde, assim como no rio Pilões, 
i?ran: lamb~m encontrados diamantes. Tanta opulcn 
Cla nao pod1a deixar de influir no ânimo do soberano 
por~ug~ês, que, em 1744, elevou Goiaz à categoria de 
ea_!lltama-geral, separando-a de São-Paulo. 

Graças a essas conquistas do far-west brasileiro pc
los bandeirantes paulistas, poude Alexandre de Gus
mão (também. paulista) dar-nos, mediante o tratado 
de Madri de ~ 750, uma pátria . três vezes maior do que 
a que pertencw a Portugal em vil'Lude do pac to de Tor
desillas. 

4 ) OS TRATADOS DE LIMITES 

Os tratados de limiles, que intereS~>am à história 
do Brasil no período que estamos estudando, são os de 
Tordesillas, Utrecht, i\Iadrí, El-Pardo e Sanlo-Ildefon
so. Como o primeiro já foi exposto logo em começo do 
presente compêndio, vamos passar em sumária r evisla 
os outros quatro.' 

Tratado de Utrecht - Desde 160 1, iniciaram os 
franceses a ocupação do território que ficou sendo de
noininado "França-Equinocial" e "Guiana-Francesa". 
No reinado de Luiz XIV, tentaram extender o domínio 
até ao Amazonas. Por motivo da guerra de sucessão 
da Espanha, em que tão interessado estava o "rei-sol", 
assinara-se em Lisboa um tratado provisório, que de
clarou indecisa entre as duas coroas (França e Portu
gal) a posse das terras sitas entre o forte de ~Iacapá 
e "o rio Oiapoc, chamado de Vicenle-Pinzón". T ermi
nada · a dita guerra mediante a paz de Utrecht, ali as
sinaram os representantes de Luiz XIV e d. João V (a 
11 de abril de 1713) um novo tratado, renunciando a 
França, pelo art. 8.0 do mesmo, às suas pretensões 
"sôbre a propriedade das terras chamadas do Cabo-do
Korle e situadas entre o rio Amazonas e o Oiapoc ou 
Vicente-Pinzón". Isso não impediu que a França qui
sesse mais tarde o território do Amapá, pretendendo 
como fronleiras, ora o rio Araguarí, ora o rio Caraprr
natuba. E essa longa questão só foi decidida, por lau
do arbitral, a 1° de dezembro de 1900 . 
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Tratado de Madri (13 de janeiro de 1750), tratado 
de E l-Pardo ( 12 de fevereiro de 1761 ) e tratado de 

Santo-lldefonso (1° de outubro de 1777) - Serão ex
postos em conjunto, pois que estão estreitamente vin
culadas entre si. Em consequência das bandeiras pau
listas, fôra enorme, como já vimos, a expansão brasilei
ra, q uer na regiã0 centro-meridional, quer para o std 
e para oeste do meridiano de Tordesillas. Cogitou, 
então a metrópole, muilo acertadamente, de assegu
rar a fundação do Rio-Grande-do-Sul em 1737, lendo 
sido Santa-Catarina elevada a capitania (embora su
bordinada à do Rio-de-Janeiro) em 1738, criando-se 

Linutcs meridionâis do tra tado de ~fadrí 
e os Setes·P o,·os·das·M issões do Rio· 
Grande-do-S ul. 

pouco depois (cm1741 
c 17-l8) as capitanias 
ele Goiaz c l\Iato-Gros
so. Mas a maior par
te elo Rio-Grande-do
Sul, nas lindas c fér
teis campinas entre 
o Uruguai e o Ibicuí, 
estava entregue aos 
jesuítas espanhóis, 
tine haviam fundado 
ali um vasto Estado 
guaranilico, com a 
denominação d e "Se-
te-Povos-das -l\I i ssõcs

do-Uruguai". :\To úlli
mo ano do reinado de 
d. João V, o genial bra
sileiro Alexandre de 
Gus1não, aproveitan
do a oporlunidade da 
boa aven ç·a em que se 
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achavam Portugal e a Espanha (pois Fernando VII ha
via casado com d. l\Iari a Bárbara, irmã de d. João V), 
redigiu e logrou fôsse integralmente aprovado o pacto 
de Madrí (13 de janeiro de 1750), pelo qual, trocando-se 
a Colônia-do-Sacramento ( * ) pelos mencionados Sete
Povos (**), eram simullàneamenle integradas no Bra
sil todas as conquistas dos bandeirantes de São-Paulo e 
dos demais devassadores do sertão da nossa pátria. 
Com efeito, o tratado de Madri foi o primeiro que nos 
det~ (pois bem pequenas foram as modificações pos
tenores) a configuraçiio e o tamanho do Brasi l atual. 
Por motivo da guerra com os índios das missões jesuí
ticas, foi êle declarado caduco pelo convênio de E l
Pardo, em 1761; mas, em 1777, o tratado de Sanlo-Il
defonso ressuscitou o de Madri, embora perdêssemos 
as Missões e fosse transferida para o arroio Chní , em 
lugar da laguua de Caslilbos, o comeco da nossa linha 
fronteiri ç'a. O Brasil ainda não pagou: nem !:>iquer com 
uma estúlua, a sua imensa dívida de reconhecimento 
para com o extraordinário estadista (nascido em Santos 
em 1685 e fal ecido em Lisboa em 1753), cujo nome não 
figura no tratado de Madrí, nem entre os plenipoten
ciários que o celebraram, mas foi sabidamente o autor 
do mesmo e quem o d efendeu com patriótica sabedoria. 

~"') p.t~1al cidade de Colõ nía, do Uruguai. foi fundad a com a tl L· nominaçüo 
de ~ova-~ol oma-_do-Sacra~Jen to por uma exped ição luso-bras ileira, comnmlart a pelo 
gove1 nad~ t do R to-de-J iJne1ro, .d. 1\f~nue l L oho, a 22 de j aneiro de 1680 . T omad a 
nes~e _mesmo ano por d. J ose de C. ? rn? (governador da Argent ina) , foi r centreguc 
a F or tugal em 1681 . E m conseq ue nc1a da g uerra de suc«!ssão da E spa nha foi 
tomada po r d .. Afonso Va!dés em 1705 e ficou em poder da E spanha até i 715 
quando, po: .vt r tnde do tratado de U tr echt, [oi res t Jt u ·JJ. a P ort ugal. A fu nda çà~ 
de ~Ion tev_ICleo .Po.r d . B~uno ) l ~t urí ci o de Zaba la (em 1726 1 assestou profundo 
~ol pe !'~(' unpenaltsmo lustta_no quanto à foz do Prat.l. A Colôn ia fui invest id a 
tmprof lctta~lcnte d~tr~n t e> dots anos ( 1735- 1737) por d. _l\I igucl S alcedo, a quem 
oras o m_aJOr A_ntomo I edro de Vasconcelos a mais ')})st mada e eficaz r e•· i st~· nc ia 
A_Pesa r d tsso_. vtu acertadamente Al exa ndre de Gusmão que convinha a Port .... 3 j 
por t;_~mo aquele cons tante. pomo-de-di~córdia entre os dois rei nos tbérico3. 

11
z:o 

_ ( . ) ~sse~ Set ~-P~,·os ttnham recehtdo as denominações segu in tes: São-Nicola u 
Sao-)! tgue~ , Sao-Ltu~-( ,onzaga, ~ão:Frflnc:sl'.l"'~~c-Bo rja ( a hoje cidade de São-Borj a : 
berço do atua l . pres1dentr d:t h..epu bhca) . San-l.ourenço, São-J ofto- Bat :sta e Sa nto· 
A ngelo, respectn•amente fundados em 1627, lo.l2 (2), 1690, 169 1, 1698 e 1707. 



V - DEFESA DO TERRITÓRIO 

1) As incursões francesas. 2) As incursões ingle
sas. 3) As invasões holandesas. 

1 ) AS INCURSÕES FRANCESAS 

- a) OS FRANCESES NO BRASIL 
(Sl~CULOS XVI E XVII) 

Causas - Tendo o Brasil como res nullius ("coisa 
de ninguém"), pois :~aão reconheceu os direitos de Por
tugal e Espanha sôbre as terras da América, tentou a 
França, por muito tempo, apoderar-se de diversos tre
chos do nosso pais_ Com efeito, além dos constantes 
ataques de piratas e corsários ao nosso litoral, onde os 
nrmadores de Honfleur, Dieppe e Saint-Malô con'fraban
dearam quasi que ininterruptamente o pau-brasil, hou
ve a tentativa, custeada pelo barão de Saint-Blancard, de 
fortificar-se em Pernambuco (donde os intrusos foram 
expulsos por Pero Lopes de Sousa), em 1532; seguiram
se as tentativas de Villegagnon (1555-1567) c La Ravar
,diere (1612-1615) para a formação da França-Antártica 
e da França-Equinocial; e, em fins do século XVII (1695-
1697), ainda o marquês de Ferrolles chegou a assenho
rear-se da Guiana Brasileira (donde foi prontamente 
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expulso), porque Luiz XIV nutriu o desejo de apoderar
se do nosso rio-mar_ As mais importantes de todas essas 
invasões francesas dos séculos XVI e XVII foram as da 
baía de Guanabara e do Maranhão, porquanto compe
liram os portugueses a colonizar o Rio-de-Janeiro e o 
extremo-norte do meridiano de Tordesillas. 

FRANÇA-ANTÁRTICA E SUAS CO~SEQUENCIAS 

França-Antárt ica - Estimulado e protegido por Gas
par de Coligny, almirante (*) de Hemique II, Nicol.au 
Duran d de vmegagnon ( * *), comandando ~rês. na v~ os 
(dois de auerra e um de mantimentos), nos qurus, alem 
da tripul:ção, trazia 80 colonos, entrou na baia de Gua
nabara a 10 de novembro de 
1555. Não poude ocupar a ilha 
da Lage (a que chamou Ra
tier), em razão dos inconve
n ientes da 1nesma para uma 
base estável de fortificações. 
Passando-se para a ilha então 
denominada pelos índios Si
rlgipe ("na água dos siris"), 
ergueu nela um forte, ao qual 
den o nome de Coligny, subs-
1ituído mais tarde (de cerlo 
pelos portugueses) pelo do 
próprio fundador, conservado 
até agora_ Em 1557, chegaram 

Villegagnon 

aqui, em uma nova expedição, comandada pelo vice
almirante Bois-Lecomle (sobrinho de Villegagnon l, 

(*) O cargo de, almirante (cr iado por. Luix IJ:C em F;a_nça) era então ma is 
polittoo do que militar, eq tt i \·alcnte ao dcpots denommado J!ilntstro. 

( ** ) Nicolau Durand de Vill egagnon na~ceu em P_n:~vms , em, 1510, t' morr_eu 
em Deall\•ais, a 9 de janei r o de Li71. S~brtnbo de Vtlhers de I l sle-Adam, grao
mestrc: da Ordem de .Ma lta, nesta mefl-çeu tng resso aos 21 anos, tendo chegado a co-
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mais 300 colonos, além do historiador Jean de Léry ( *) 
dois ministros calvinistas (Picrre Richier e Guillau
me Charti e r) e cinco jovens casadouras (* *). A fér
rea disciplina, com que tratou Villegagnon os seus 
compatriotas, em sua maioria huguenotes, e os 
debates teológicos, que tt·avou com os pastores calvi 
nislas, vale1·am-lhe amargos dissabores. É certo, entre
tanto, que, impedindo os colonos de abusar dos selví
colas, conquistou a agradecida estima dêstes, os quais 
se tornaram devotados amigos dos franceses e tc.rríveis 
inimigos dos portugueses, concorrendu iss0 para a Con
fcderaçâo-dos-Tamôios (15G2-1563). Tendo descoberto e 
jugulado com sanguinária energia uma conspiraçüo que 
contra êle se formara entre os ministros evangélicos e 
alguns colonos, desgostou-se o ilus L r e cavai e i r o de 
1\Ialta, c, em 1559, deixando a nascente Ilcnriuillc, ca
pital da França-Antártica, entregue ao governo de Bois
Lccomte, regressou à Lerra natal, onde, graças à boa cul
tura inte lectual que possuía (dois livros de sua lavra 
palenleiam-no de sobejo), galhardamente se defendeu 
do epilelo de "Caím da América", que lhe foi dado 

mendador da mesma. Já ha via tom;1do parte na experli<;fio contra os piratas ar~cli nos 
comandada por A ndré Dóri <-' e orden ~u.la por Car los V ( sóbre ela deixou ê le um livro: 
esc ri_to _e m latim ), e na qual. s_e ba teu com insóli ta brav u ra, ass im como desem penhara 
a m tssao de t raze r da Escocta pa ra a França, burla ndo a v tg;t ânc ia in tr lcsa , a pe
quena ra inha M aria Stua rt, destinada a ser esposa de Francisco JT , quando. de acordo 
com o almirante Colig ny, em preend eu nucl ea r a F ra nça-An tá rt ica na baía de Gua
nabara. Aquí entrou em 1555 e fi cou a t é 155 9 . J\'Ialqui s ta ndo-se co m os pas to res 
protesta ntes, regressou à Eu ropa. !\os dois liv ros rh ~· 11:1. a ut·wi:.t , "Cat·ol i V im· 
peratori s expeditio in Africam ad A rg ie ra m " ( 1542) e " D e bei Jo mc! itensi ad 
Caro! u m caesarem et ej u o; cventu ga ll is impos ito comm entari us" ( 155.1), o seu 
cognome apareceu gra fado V il/cgag non e não Vit/egaignon •. 

( ~) L éry afir ma que a Lage fo i a primeira il hil.. que Vil legagnon ocupou 
na ba ía rle Guanabara; mas Th<.'\'Ct r idiculiza ta l asserção, por se tra tar de um~ 
rocha à flor da água e incapaz de ser povoada . 

( •*) F or am essas as primeiras fra ncesas que pisaram as te r ras do Bras il 
(vej a·se L éon Guér in, " H istuire ma n tim e de France " , vol. J [ , pág. 184). A obr.J. 
de J ean de Lér y, ,; Jl is toire d'un voyage fa it en la ter re du Urésil, autremcnt d ite 
.r\ mé.rique" (1 5 iS), foi t ras ladada a por t uguês por Tris tão de A lenca r Arar ipe 
( Rio, 1889) e re t rad uzida para a bela edi ção da B iblioteca I llstónca il rasilei ra 
(São-P a ulo, 19-IJ). 
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pelos proleslanles . f: fora de dúvida que Yillegagnon 
nüo se converteu às idéias dt' Lutero c ele Calvino, pois 
que expirou no alto posto de comcndador da Ordem 
de l\Ialta (*). 

A Confederação-dos-Tamôios - Em 1fí62, instiga
dos p elos fundadores da França-Antártica, os Lamôios 
do litoral fluminense, 
coligados com outros 
tupis da costa meridio
nal (guaianazes e cari
jós), e dirigidos por 
Cunhambéba, tentaram 
expulsar os portugue
ses ocupantes da r egião. 
A isso é que foi d ada a 
denominação de Con
federação-c! o s-Tamôios 
(Ululo do poema histó
rico-religioso, que a êsse 
episódio consagrou, em 
1857, Gonçalves de 1\Ia
galhães, o fundador do 
nosso romantismo). A 
verdade é que coinci- C unhambéba 

diLL com a simpatia dos 
íncolas da Guanabara pelos franceses uma revolta de 
oulros tupis, estes do litoral pauljsLa, conlra os portLL-

( ·) A lém de alguns modt>rnos rscr itorcs franceses, ~ohre tudo H tulhard e 
Ga ff arcl. há u m patrício noc;so . de invulgar e honesta competência, ~[anuel Tomaz 
.\l \'CS ::\ogue:r a, qne també-m tra tou do fundador do fo rte de Co!igny na baia de 
(; uanahara, num ''Oit1mc infeli?mcnte pouro lido, por não ter !=:irio \ernaculitadn 
até agora . I nt: tu la·sc "D<'r . .\Iünschsri t ter ~ikolaus Dufa nd von Víllesaig-non " 
(Leipzi;r, 18Si) . 
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gueses. O cerlo é que um exército de índios, sob o 
comando de J aguanharõ ("onça brava"), filho de Pi
quirobi, e, portanto, sobrinho de Tibireç-á, acometeu a 
recente povoação de São-Paulo-de-Piratininga, a 9 de 
julho de 1562. Defenderam-na Tibireçá (*) e seu irmão 
Caiubí. Mas, apesar de vencidos no planalto, os revol
tosos continuaram as suas investidas e depredações na 

Anchieta escrevendo, na areia de Iperoi, o poema "De Beata Vírgine". 

zona t:osteira, sendo Ipcroí ("rio do tubarão") o cen
tro de sua alivülade belicosa. Compreendeu Nóbrega 
o perigo que corria a civilizaçüo portuguesa no Brasil, 
c, por isso, resolveu ir pessoalmente entender-se com os 
chefes insurrelos, afim de pacificá-los. Levou consigo 
Anchieta, que, muito melhor do que êle, manejava o 
rheengatú. Depois de cinco meses de negociações, três 

(*) Já batizado, o ch:.:fe guaianaz do planalto tla~sara a chamar-se 1\fart im 
Afonso T ibireçá, Lm homenagem a.o fun<lndor de São-Vicente, no que foi depois 
1mitado por Ararigl;óia. Tibircçá {a.ler.eu a 25 de dezembro de 1562 . 
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dos q~ais pa.ssou Anchieta (*) , como refêm, entre os 
selvagens, fo1 celebrado o armistício de Jperoi (14 de 
set:mbro ~o 1563), pelo qual se restabeleceram as re
laçoes an11stosas anteriores entre os tupís e os portu
gueses. 

A fundação definitiva do Rio-de-Janeiro _ F · 
, . 01 em 

consequencw do armísticio de Iperoi que os jesuítas 

Ararigb óia 

(Xóbrega e Anchieta) 
puderam cnfileirar os 
tupis paulistas (do li
toral e do planallo), 
assim como os cspírito
san tenses (tem i mi nós) 
entre os portugueses d0 
Estacio de Sá e Mem de 
Sá, que expulsaram os 
franceses da baía de 
Guanabara em 1367, 
fundando então os ven
cedores, no IllOlTO do 
Castelo c arrcuorcs. a 
cidad e portuguesa. que 
ia ser primeiramente a 
capital do sul e depois 
(a partir de 17()2) a ca
pital do Brasil. E do 
outro lado da baía, em 

(•) F oi na· areia de J peroí q A · · d 
fico u ali traçou d ,. . ue nctucta, ura nte o refenato em que 
latinos ~m que ~ev~~o-~u\rfra~a depois perpet uá-los no papei, os quasi 6. 000 vcn;os 

a mãe de Deus salvado o co~p~ ~s se~s lou~o r·es_ e agradecimento, por lhe have r 
de Ercilla, •· La A rauca na, com: ... aadoma. '..Siclr.l th em 1563 . precedeu ao poema 

, ' a pu) •car em 1569. O if Poema da 
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1erras concedidas ao chefe tcmiminó Ararigbóia, fundou 
êste a povoaçã o de que surgiu a atual Iitcrói. Foram, 
portanto, os es trangeiros, com a sua tentativa de ocupa
ção, realizada de 1555 a 1567, que compeliram os por
tugueses, mio só a cumprir o desejo de Tomé de Sousa, 
expresso cêrca de três lustros atrás, quanto ao povoa
mento da baia de Guanaba ra, mas também a cogitar 
da poste rior colonização do ex tremo-sul do meridiano 
de Tordesillas. 

A FRA:\ÇA-EQUI~OCIAL E A FUNDAÇ.\..0 DE 
BELÉ~I-DO-PARA 

A França-Equinocial - Por motivo da guerra que 
havia continuado entre os habshurgos da Espanha e os 
sucessores de Francisco I, auxiliou abertamcn te a Fran
ça a empresa particular, à qual foi concedido o privi
légio de fundar na região equinocial do Brasil uma co· 
lônia de 100 léguas de costa, visando seguramente à 
conquista do nosso rio-mar. Desde 1594, já os fran ce
ses exploravam o hinlerlancl maranhensc, onde haviam 
conseguido a simpatia dos selvicolas (*). Organizada 

Vi rgem " de Anchieta apareceu em letras de imprensa, pela prime ira vez, na 
•· Crônica da Compa nhia de J cs ús do Estado elo Bra•il" (1663) e na "Vida do ve
nera\•el p . Joseph de Anch ieta" (1672), de Simão de Vasconcelos. D êle existiam 
vários manuscr itos autógrafos e apógrafos. Como nas referidas ohras de Simão de 
Vasconcelos houY esse inú meros en"os tipográficos, ao autóg•afo aiJ::Ortcnse recorreu 
o padre jesuíta A rmando Cardoso, cuja excelente tradução foi publicada pelo 

A rqu ivo Nacional em 1940. A "Ded icató ria .,, consta nte do5 dcrradr: ros versos !lo 
poema, não só explica a fina l idade do mesmo, mas também que foi entre os 
tamôiàs que Anchi eta o traçou: 

"Eis os versos que outrora, ó :Mãe Santissi ma, 
te prometi em voto, 

vendo-me cercado de feros inimigos. 
Enquanto entre os tamõios conj urados, 
pobre refêm, tratava as suspiradas pazes, 

tua graça me acolheu 
em teu materno manto. 

e teu poder me protegeu intactos corpo e alma ., . 

(~) Como se infet·c da " ] fistoire maritimc de France" , de Léon Guérin (v~t . 
l i, p[tgs 338-3-t i), J ~ i ffault apenas trouxe ao ::.\{aranh ~IO, em 1594, Charles dc:s Vaux, 
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uma companhia, que ob leve o apoio de mui los fidalgos 
(entre os quais os da ünportante família Rasil!v) e o fi
nanciamento por parte de um dos mais opule1;tos ban
queiros daquela época (Nicolas de Harlày de Sancy). 
não poude a expedição velejar para o Brasil sinão depois 
da morte de Henrique IV. (ocorrida em 1610, que foi 
quando caiu êle sob o punhal de Ravaillac), isto é, já 
ao tempo da regência da rainha-viúva Maria de Mé
{licis (*). Comandava-a Daniel de La-Touche, senhor 
de La-Ravardiere, futuro governador da França-Equi
nocial; em três navios, trazia muitos fidalgos, quatro 
frades capuchinhos e cr escido número de soldados e 
colonos (provávelmente mais de 500). Tendo partido de 
Cancale (a 19 de março de 1612), a flotilha francesa 
esteve em Fernando-de-Noronha e costeou o nordeste 
demoradamente, chegando, afinal, em 26 de julho, ao 
porto de Javiré, na ilha do Maranhão, onde, em 6 de 
agosto, La-Ravardiere ergueu o forte, ao qual deu o no
me de São-Luiz (em homenagem ao rei-infante Luiz 
XIII), sob cujo amp·aro foi inaugurada (1 o de novembro 
de 1612) a cidade, que tomou e ainda conserva o mes
mo nome. A notícia de que franceses andavam a explorar 
terras do l\Iaranhão já havia chegado ao governador 

q!'le regresso~ ? . terra natal muitos anos depois, levando a Ifenri que IV informações 
sobre. a posstbthdade de ser ocupada pelo dito soberano aquela região do Brasil. 
Ilenrtque IV, mtetr.ado da expediç~o de L~-~aYardiêre (em companhia de Jean 
]\1ocquet),. em 1694, a~ costas ?nentats da Amenca-rlo-Sul. pediu o parecer do mesmo, 
o _qua l_ foi favoravel a sugeslao de Cbarlcs des Vaux:. l\las a inespf"rada morte do 
rei ad1ou a execução da empresa, efetuada, afinal na rerrência de ~ Lana de l\lédicis 
em 1612. ' ~ · · ' 

(*) É tradição (aceita até pelo noS>o historiógrafo Rocha Pombo além de 
o~t:os) que ~{ari_a de j!édicis d!'u a La-Ravard iêre, para signa sutlrcm~ da expe
dl<;ao, uma b~ndeu·a (bordada y~las p~Ópr ias mãos da viúva de H enrique IV), na 
qual _so~~essa1a a _orgulhoso. _dtvlsa (t1rada do verso 368 do livro I da '4 Eneida" 
de Vtrgll:o): Tanh ~u.:r lnw 11a factlf ( .. A mulher conduz a empresa!!', conforme 
a tt·aduçao de Odonco Mendes). 

,. 
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do Brasil setentrional, Gaspar de ::lousa, que, por isso, 
tinha encarregado Jerônimo de Albuquerque e Martim 
Soares Moreno de estabelecer por alí núcleos de ob
servação e de defesa da costa, o que êles efetuaram. em 
1610 e 1611 (fundação do forte de Jererê-cuacuara, 
"baía das tartarugas", pelo primeiro, e de Fortaleza, 
pelo segundo) . Inteirado da ocupação efetuada em 
1612 por La-Ravardiere, o referido governador apare
lhou um exército, confiado ao comando de Jerônimo de 
Albuquerque e destinado a expulsar os intrusos. Tendo 
desembarcado em Guaxenduba ("guaximal", hoje 
Aguas-Boas), onde se fortificou, a tropa portuguesa foi 
alí atacada pelos franceses (180 brancos e 1. 500 índios), 
tendo estes sido desbaratados, apesar da inferioridade 
numérica dos lusi lanos (300 brancos e mestiços e 200 ín
dios), a 19 ele novembro de 1614. Diante da perda des
sa memorável batalha, assinou La-Ravardiere um ar
místicio, que durou pouco tempo. O governador de Per
nambuco, Alexandre de i.\loura, atendendo a ordens da 
metrópole, preparou um forte contingente militar, à 
frente do qual desembarcou num porto maranheuse, 
não distante do ele São-Luiz (a 17 de outubro de 1615). 
Assumindo o comando-em-chefe de todo o exército por
tuguês (por ser superior a Albuquerque em patente), 
não tardou a coagir La-Ravareliere a uma capitulação 
definitiva, firmada em 3 de novembro de 1615. Por 
motivo da sua capital eficiência na expulsão dos fran
ceses, usou Albuquerque, até morrer, o agnome de Ma
ranhão (*), por mercê que lhe concedeu Filipe UI. 

(*) Sõbre Jerônimo de Albuquerque Maranhão, veja-se o que diz Borges da 
Fonseca, em sua "Nobiliarquia. pernambucana'' (Rio, 1935), vol. I, págs. 10 
e segs. 
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A fundação de Belém-do-Pará - A segunda c tam
bém malograda grande lenlativa francesa de ocupação 
de terras do Brasil compeliu o governo português a co
lonizar o extremo-norte, até então em completo aban
dono. Desembaracado dos franceses Alexandre de 
:\loura despachou â'c São-Luiz-do-lVIara'nhão (em 25 de 
dezembro de 1615) a Francisco Caldeira d e Caslcio
Branco, ordenando-lhe que ocupasse a foz do Amazo
nas, pois que em ... nosso rio-mar já havb alguns fortes 
levantados pelos holandeses (Nassau c Orange, à mar
gem esquerda do Xingú) e não tardariam a surgir ali 
oulros intrusos. Castelo-Branco ergueu, na baía de 
Guajará, o forle do Presépio e a povoação de Nossa
Senhora-de-Belém. (origem da alual cidade de Belém
do-Pará), a 12 de janeiro d e 1616. Assim, a exemplo do 
que havia acontecido no sul, foram também os estran
geiros que, pela tentativa da França-Equinocial, coa
giram os lusos à colonizacão do extremo-norte isto é 
até ao ponto terminal do ·;neridiano de Tordesiilas. E: 
em consequência disso, foi desdobrada a colônia de 
aquém-Atlântico em dois governos interindcpe ndentes, 
o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão (1621) . Es
te foi acrescido pela incorporação da capitania do Ca
bo-do-Norte (Guiana-Brasileira), em 1637, a qual não 
mais volveu ao domínio espanhol, e, finalment e, ainda 
anles da restauração da soberania portuguesa, Pedro 
Teixeira, mediante a sua ai"rojada expedi ção de 1637-
1639, declarou incorporado no domínio lusitano lodo o 
imenso vale do nosso rio-mar. 

b) OS FRANCESES KO RIO-DE-JANEIRO, El\1 
COMEÇO DO SÉCULO XVIII 

Causas - As duas invasões fran cesas, sofridas peln 
cidade de Eslácio de Sá em 1710 e 1711, explicam-se 
pela guerra de sucessão da Espanha, que se extendeu 
de 1700 a 1713. Nessa longa campanha. provocada pela 
ambição de Luiz XIV (que, apesar de derrotado, con
seguiu colocar se u n e to, Filipe V, no trono castelhano), 
tomaram parte contra o "rei-sol", além da Dinamarca, 
Tiolauda e du cado de Sabóia, a Áuslria (cujo arqui
duque Carlos, depois Carlos VI do Santo-Império, era 
também candidato à coroa espanhola) c a Grã-Breta
nha. Esta, que foi quem mais lucrou com a pro
longada lula (pois a paz de U Lrecht lhe assegurou 
inabalávelmente, de par com o engrandecimento ma
terial, o sea-power), obteve a adesão de Pvrlugal, m.e
diante o célebre tratado de lVIethuen (nome do em
baixador inglês, enviado a Pedro II pela rainha Ana 
Stuart), que, a partir ela sua celebracão em 1703 en
feudou por muito tempo a terra de Âfonso Ilem·iqucs 
à política britânica. Luiz XIV, que, no último t]Uinquê
nio do século XVII, fizera uma demonstracão de hos
tilidade ao Rio-de-Janeiro e planejava ext~nder o seu 
domínio até à margem do Amazonas (expedições de 
De Gennes e do marquês de Ferrolles) (*), visando. 

. ( * ) . Tendo tomado a Guian.a aos holandeses em 16i6, os franceses, obedecendo 
a desrned1da ambição do "roi-solei! ", pretenderam apodera r·se da margem esfluerda do 
Amazonas. Enquanto a f rota de D e Gennes (de cnjos fei tos deu not íc ia F roge r, em 
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talvez, a apoderar-se do nosso rio-mar, não hcsilon em 
permitir e auxiliar as duas expediç-ões, incon tes ~avel
mente corsádas, de 1710 e 1711, contra o Bras1l, as 
quais passamos a narrar sumariamente. 

EXPEDIÇÃO. DE DUCLERC, EM 1710 

João-Francisco Duclerc, nascido na ilha de Guade
lupe, era armador (além de morgado de Léogane, cida
de haitiana) e servia, como capitão-de-navio, na ma
rinha francesa. Julgando fácil a tomada da capital 
das minas do Brasil, isto é, o Rio-de-Janeiro, oblcYc 
de Luiz XIV uma nau e quatro fragatas (*), a que jun
tou uma balandra destinada ao transporte elos manti
mentos, com uma lropa de desembarque de cêrca de 
1.100 homens, enlre os quais figur avam_ muitos fidalgos. 
Par lindo de La-Rochelle (em 10 de maio de 1710), lrês 
meses depois (a 16 de agosto) tentava forçar a barra 
do Rio-de-Janeiro; acossado, porém. pclv intenso fogo 
da fortaleza de Santa-Cruz. dirigiu-se para a Ilha
Grande, procurando, em seguida, desembarcar tropas 
em Copacabana c na barra da Tijuca, pontos êsscs dos 

sua "Relation'', P~ris, 1698), em dezembro de 1695, vinha provocar um conflit~ na 
baía de Guanabara, o marquês de Ferrolles iniciava a sua expedição, que ~ernunou 
em 1697 arra~ando três fortes portugueses e assenhoreando·se do de J\1acapa. Deu 
isso em ~esultad.o querer Luiz XIV a posse da Guiana brasileir:J., para o que ~n.viou 
Rouillt.!, como seu embaixador, a Portugal, onde foi assinado o tratado p~o·~q~10nal 
de 4 de março de 1700 , modificado pela atitude de Pedro IJ, quando se lntCI?tt. a. 
guerra de sucessão da Espanha. Pela .paz d~ Utrecht, fico': a~senta?o que o hm1te 
do Brasil oom a Guiana Francesa ser1a o 01apoc, o que nao 1mpedm os sucessores 
de Luiz XIV de querer substituir aQuC"la fronteira pela dos rios Araguari e Cara· 
panatuba muito a dentro da Guiana brasileira. Dasta dizer que o laudo de ' Valter 
Tiauser ~ nosso favor (em 1o de dezembro de- 1900) assegurou ao Brasil, graças 
à brilhante e patriótica defesa dos nossos direitos pelo barão do Rio~B ranco, cêrca 
de 260.000 quilõmetros quadrados. 

(*) "L'Oriflamme" (60 peças), "L'Atalante" (4~), 41 La Diane" (44), "'"La 
Valeur" (40) e "La Vénus" (20)). Veja-se .Fredenco :Mendes de Cas~ro, O 
capitão Du Clerc" ("Anais do 3• Congr. de H1st. Nac., 1942, vol. VI, pag. 71). 

HISTÓRIA DO BRASIL 157 

quais foi repelido pelos respectivos moradores, aju
dados por milicianos da guarnição do litoral. 

A 11 de setembro, todavia, conseguiu pôr pé em 
terra, na enseada de Guaratiba, donde, à frente de todo 
o seu exército, marchou lravés a montanhosa floresta 
da Tijuca, indo acampar, a 18, na fazenda dos jesuítas, 

O Rio-d,·-Janeiro em começos do século XVIII 

o Engenho-Pequeno-dos-Padres (chamado mais tarde 
Engenho-Velho) . 

O governador Francisco de Castro Morais reuniu 
todas as forças regulares, de que dispunha (cêrca de 
2. 000 homens), nas proximidades do paço da cidade 
(a atual Reparliç·ão do Serviço Postal), aguardando 
JII~tória do Brasil 3• Série. 
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alí a chegada dos invasores. Grande número de volun
tários, entre os quais o escol da fidalguia paisana da 
cidade, formaram uma pequena, mas aguerrida co
luna, que, sob o comando do valente frei Francisco de 
Meneses (o mesmo da guerra dos "emboabas"), se pos
tou nos lugares por onde os inimigos teriam de passar, 
si quisessem asenhorear-se do centro vital da cidade. 

A 19 de setembro, pôs-se Duclerc em marcha, com 
toda a sua tropa, em demanda da séde do governo; e, 
descendo o caminho de Mala-Cavalos (atual rua do 
Riachuelo), encontrou a primeira resistência perto do 
morro do Desterro (Santa-Teresa), onde os referidos 
voluntários, socorridos por um contingente das tropas 
regulares (sob as ordens do capitão Duarte Maricote), 
não pouparam esforços para dizimar os franceses. 
Estes, contudo, mais numerosos e melhor armados, não 
tardaram a quebrar a resistência dos patriotas, após 
o que tentaram baldadamente apoderar-se do morro _5lo 
Castelo, sofrendo novas perdas; enveredaram, entao, 
pela rua do Par lo (São-José), e, sempre lutando, ?h~
craram afinal à praca do Carmo. Enquanto o palacJO 
o ' ' o) 

do governo era heroicamente defendido pelos e.studan-
tes sob o comando de Bento do Amaral Coutmho (o ' . mesmo da o·ue1-ra dos "emboabas", que começou assnu 
a resgatar 

0

0 seu feito do Capão-da-Traição), foi -?o 
lm·cro hoje chmuado Quinze-de-Novembro e ruas cu·
cu:vizinhas que se h·avou a batalha decisiva, em que 
pereceu Gregório de Castro Morais, irmão do governa
dor. Ante a enérgica repulsa, sofrida por toda parte, 
correu Duclerc a entrincheirar-se no Trapiche-da-Cida
de certamente esperando poder reembarcar-se na es
qu,adra que o h·ouxera. Receando, porém, que Francisco 
de Castro Morais mandasse por fogo (como ameaçara) 
em barris de pólvora amontoados junto a um dos ân-

{ 
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gulos daquele enorme edifício em que se encurralara, 
assinou Duclerc a capitulação, entregando-se com cêrca 
de 600 dos seus comandados (*}, 500 dos quais foram 
distribuídos pelos quarteis cariocas, indo para a Baía 
os 100 restantes (oficiais quasi todos). Ficou Duclerc, 
a princípio, no Colégio dos Jesuítas, donde, a rogo seu, 
foi para o forte de São-Sebastião e depois para uma 
casa da rua da Quitanda, esquina da rua do Sabão 
(hoje General-Câmara), com a cidade por menagem; 
e, às 8 horas da noite de 18 de março, foi assassinado, 
em sua própria cama, por dois embuçados (enquanto 
dois outros ficaram poslados à porta da rua), não re
conhecidos, nem descobertos mais tarde, ignorando
se si o móvel de tal crime foi alguma vingança passio
nal JU si o perpetraram apaniguados de Francisco de 
Castro Morais (**). 

As seis embarcações francesas, que haviam ficado 
na Ilha-Grande, só apareceram à entrada da barra dois 
dias depois da capitulação de Duclerc; e, inteirado dis
so, o comandante da referida frota, nada podendo fa
zer em prol dos seus patrícios, velejou para a Marti
nica. 

( *) Em seu segundo e valioso artigo sõbre ".A expedição francesa contra 
o Rio·de·Janeiro em 1710" (veja-se o "Jornal do Comércio" de 6 de julho de 
1941), Augusto de Lirna Júni.or não só estudou a organização militar da cidade 
de Estácio de Sá, na primeira década do século XVIII, como também narrou porme· 
norizadamente a tentativa de Duclerc. Os dados dele coincidem com o que de melhor 
apurámos oom relação à importante ação bélica. Conforme assegura Augusto de 
Lima Júnior, dos 1.050 franceses desembarcados no Rio-de·Janeiro morreram em 
combate 450, e, dos 600 que se consti tuíram prisoneiros por via da capitulação, 
"220 estavam feridos, com maior ou menor gravidade". D as nossas forças r~gulares 
c ,~ol untárias, pereceram uns 300 homen~, correspondendo a outro tanto o total de 
feridos. Por aí se vê como foi cruenta a batalha do Rio-de-Janeiro, a 19 de setemhro 
de 1710 . 

(**) Veja-se a mteressantc memória de Gastão Ruch (''Anais do 1 o Congresso 
de História N acionai", vol. I, págs. 506-5 17) , "João Francisco du C lere", onde 
há um documento em que a viúva do e..xpcdicionário de 1710 atribue a morte vio
lenta do marido a mandado de Francisco de Castro ?.!orais, acrescentando que o 
ato íoi praticado por sobrinhos c filhos naturais do citado governador. 
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EXPEDIÇ.\0 DE DUGUAY-TROUIN, EM 1711 

Renalo Duguay-Trouin era de Saint-Malô (nasceu. 
a 10 de junho de 1673) ; tinha um irmão, De La-Bar
binais, que era ali armador. Em 1711, chegara aquele 

ao posto de capitão-de-navio, 
gozando de crédito e boa-fama, 
em sua terra natal e alhures. 
Sob o pretexto de vingar a 
morle de Duclerc, ofereceu-se 
a Luiz XIV para comandar 
uma nova expedição corsária 
conlra o Brasil; e, conhece
dor do depauperamento do te
souro francês, em consequência 
da dilatada guerra de sucessão 
da Espanha, que ainda durava, Duguay-Trouin 

pediu ao "rei-sol" apenas mn 
bom número de belonaves, encarregando-se êle pró
prio de organizar uma companhia, que custeasse a em
presa e se arriscasse aos lucros ou perdas da mesma (*). 

Obtida a permissão de Luiz XIV, que lhe forneceu 
17 navios, entre grandes e pequenos, postos à sua dis
posição no porto de Brest, armou-os e equipou-os Du
guay-Trouin, com prodigiosa presteza, auxiliado gran
demente nisso por seu sobredito irmão e mercê dos 

(*) Conta L. Guérin (ob. cif., vol. IV, pág. 168) que Renato Duguay· 
Trouin, por motivo da sua audaciosa proesa de 1711 contra o Rio-de-Janeiro, foi 
promovido de capitão·de-navio a chefe.de·esquadra e galardoado com a comenda da 
ordem militar de São--Luiz. Acrescenta o referido historiador: "É tradição que, 
quando regressou à França, após a expedição que devia encerrar-lhe, antes do 
tempo, a carreira ativa de marujo, tornou-se a tal ponto Duguay-Trouin objeto da 
admiração pública, que o povo se amontoava nas ruas, em torno dêle, para con· 
templá-lo, e até as mais ilustres damas tinham para si cotm> alta distinc;ão o vé~lo 
e o ouvir-lhe algumas palavras". Entretanto, Duguay-Trouin faleceu quasi pobre 
c deslembrado em 1736. 
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recursos que facilmente obteve de seus conterrâneos, 
prestamistas e sócios da audaciosa investida. A pedido 
de d. João V, que soubera dos aprestos da poderosa ar
mada, mandou Ana Slúart (rainJ1a da Grã-Bretanha) 
uma frota de 20 belonaves bloquear aquele porto fran
cês; mas, quando o almirante Lenk chegou defron~e dt• 

Vista da entra1a de _Duguay,-!rouin na. barra do Rio de-Janeiro (do vol. IV da 
lllstotre manttme de flrance", de Léou Guérin) _ 

Brest, já Duguay-Trouin havia partido três dias antes 
para La-Rochelle, donde, a 9 de junho de 1711, zarpou 
em rumo do nosso país. Em caminho, apresou uma fra
gata inglesa, de sorte que, quando apareceu à barra do 
Rio-de-Janeiro, em 11 de setembro de 1711, trazia 18 
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navios, dotados de mais de 700 peças de artilharia e 
com uma fôrça superior a 5.000 home~1s. . . 

Em vão Francisco de Castro Morais se havia quei
xado à metrópole do escasso núme.ro de sol~ados, de 
que dispunha para a defesa do Rw-de-Janen·o, e do 
mau estado das fortalezas que guardavam a entrada da 

baía de Guanabara. O go
vêrno de d. João V fez ou
vidos moucos a tais recla
mações, mesmo depois de 
ter recebido aviso, por par
te da . Inglaterra, de que se 
aprestava em França ~1n:a 
nova e pujante expediçao 
contra a colônia luso-ameri
cana. Ordenou apenas o rei 
de Portuaa] que se deixas-o . 
sem ficar no Rio-de-J aner-
ro, donde estavam prestes 
.a partir, qualro embarca-
cães (3 da marinha real e 1 
da Junta do Comércio), de 

n. João v que era comandante Gaspar 
d a c 0 s ta Ataide-o-Ma

quinês (sargento-mór-de-batalha-do-~ar). Havia, a 
mais, no pôrto, dois navios mercantes. mgleses, dotados 
de algumas peças de artilharia. A força regular, com 
que contava 0 governador, não chegava a 3. 000 ho
mens; por isso, inteirado do ':ulto d_a e~quadr~ fr~~
cesa, pediu urgentes socorr?s as caplt_amas mars pro
ximas e aos moradores do htoral flum~nense. 

A 12 de setembro de 1711, aprovertando-s~ de um 
espesso nevoeiro matinal, forçou J?uguay-Troum a bar: 
r a do Rio-de-Janeiro, apesar do mtenso fogo das . for 
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talezas, que lhe causaram cêrca de 300 baixas (entre 
as quais 80 mortos, como êle próprio confessa em sua 
autobiografia, à pág. 166), e fundeou entre a ilha das 
Cobras e a ilha de Villegagnon. Nesta última, uma ex
plosão lhe destruiu a bateria; e o Maquinês, não por 
haver enlouquecido, mas por temer fossem tomados pe· 
los franceses os navios portugueses sob o seu comando, 
fê-los encalhar na praia próxima, onde os incendiou, 
depois de ordenar que as respectivas guarnições se jun
tassem às tropas de defesa da cidade. 

Depois de haver mandado ocupar, pela madruga
da de 13, a ilha das Cobras, desembarcou Duguay
Trouin, pela manhã seguinte, na praia do Valongo, com 
3. 800 homens e 24 canhões. Ocupando, sem perda de 
tempo e sem disparar um só tiro, os morros de São
Diogo, Providência e Livramento, não tardou a esta
belecer também. baterias no Pina (hoje morro da Saú
de), as quais, em combinação com as anteriormente 
dispostas na ilha das Cobras, foram as primeiras que 
romperam fogo contra a cidade. 

O governador e os militares de terra e mar, que 
tinham a seu cargo a defesa do Rio-de-Janeiro, viram 
desde logo que nada poderiam conseguir com uma tro
pa de 2.700 combatentes, a menos que chegassem for
tes contingentes, pedidos com urgência às capitanias 
mais próximas. De Paratí, contudo, vieram 580 ho
mens, dirigidos por Francisco do Amaral Gurgel. 

De posse das referidas e excelentes posições estra
tégicas, ordenou o comandante francês um bombardeio 
constante, destinado a fatigar as tropas da cidade, o 
qual se prolongou por quatro dias. A 19, porém, man
dou intimar ao governador a rendição da praça; e, 
ante a resposta de Francisco de Castro Morais de que 
a defenderia "até à l~l~~ma gola de s~~ue", o~ ~~nhões 



164 BASÍLIO DE MAGALHÃES 

franceses, naquela mesma noite, juntaram os seus mor
tíferos ribombos aos dos trovões de uma formidável 
tempestade, que desabou sôbre a desafortunada urbe, 
lançando o pânico em lodos que a habitavam. A popu
lação fug:i_u espavorida para todos os pontos próximos 
em que achou onde poder abrigar-se; e o governador 
lusitano, acompanhado pela tropa, acolheu-se primei
ramente na fazenda dos jesuítas (hoje Engenho-Ve
lho), donde seguiu para Maxambomba (atual Iguaçú) . 

O exército invasor, de posse da cidade, procedeu 
nela a um saque em regra, não sendo poupadas sinão 
algumas raras casas daqueles que haviam tratado bem 
os prisioneiros da expedição de Duclerc, os quais, por 
não haver mais guardas nos quartéis onde se achavam 
recolhidos, logo se juntaram às tropas de Duguay
Trouin. Releva consignar que, naqueles dias calami
tosos, prestou inestimáveis serviços (como já o fizera 
em 1710, à frenle dos estudantes cariocas) o famoso 
Bento do Amaral Coutinho, que morreu heroicamente 
pelejando contra os franceses, a 23 de setembro (*). 

Afim de ver-se livre dos intrusos, que não vieram 
dilatar aqui a fé e o império, mas apenas arrancar di
nheiro, aceitou logo o governador a proposta do res
gate da cidade, mediante 610.000 cruzados, 100 caixas 
de açúcar e 200 bois (**), tendo sido assinado êsse 

(") Em suas "Efemérides" (pág. 535 da 2• ed. do Inst. Rist.), Rio-Branco, 
retificando enganos de cronistas, informa que Bento do Amaral Coutinho era "uma 
das pessoas principais desta cidade" (conforme uma representação da municipalidade 
ao rei) e desempenhava a comissão de mestre-de-campo, quando, a 23 de setembro de 
1711, perto da lagoa da Sentinela, no ponto de junção dos caminhos de Mata-Cavalos 
(hoje rua do Riacbuelo) e Capueraçú (depois rua do Conde d'Eu e lwje Frei-Caneca), 
encontrou duas companhias de gr.::madeiros franceses. "Logo as atacou; mas, acudindo 
duas outras, comandadas pelos capitães De Brugnon e De Chéridan, floram os nossos 
destroçados; e Amaral Ooutinbo morreu pelejando". 

(**) Afó ra essa contribuição, já haviam os franceses, por esbulho ou saque, 
obtido mais de 12.000.000 de cruzados, quantia avultada para aquela época e para uma 
cidade que contava apenas 12.000 almas. Só o descobrimento do f uivo metal no 
l•inter/and mineiro explica a enorme quantidade de, ouro, aquí encontrada e tomada 
por êles, · 

r 
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acôrd? a 10 de outubro. Três dias depois, chegava a 
Iguaç'u, com 6. 000 homens (*), vindos da capitania 
de São-Paulo-e-1\Iinas-do-Ouro, o governador dela An
tônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que nã~ teve 
outro remédio, sinão respeitar o ajuste acima referido. 

Duguay-Trouin, Lendo recebido a 4 de novem.bro 
a última prestação do resgate, evacuou a cidade e cui
dou de prep~rar a padida, conservando em seu poder, 
por p~·e~auçao, .o~ fol'te~ p~·incipais da baía. A grande 
e~~cd1çao cm·sana, sahsfella no seu intuito depreda
tono, zarpou a 13 de novembro, não com destino ao 
ponto de partida, mas em demanda da cidade do Sal
vador, a qual sómen le escapou da triste sorte da sua 
irmã carioca, gra!(as ao tremendo temporal que sal
teou a esquadra francesa, durante quarenta dias cau
sando-lhe, lá por perto dos Açores, a perda de dois dos 
seus melhores navios ("Le Magnanime" e "Le FidCle", 
que levaram para o fundo do mar 1.200 homens 134 
canhões e um grosso cabedal em ouro e prata, ori~ndo 
do saque aqui realizado) . Por isso, Duguay-Trouin 
fez-se de vela para a França, onde, apesar do mencio
nado prejuízo, deu aos prestamistas e sócios de sua em
presa corsária um dividendo de 92 % sôbre o custo 
dela(**), 

(*) E;m. sua autoqiografia (pág. 191) , assegura Duguay-Trouin que a 11 de 
outubro, A~t?n1o de .t:\.lbuqu;~9u~ chegou 4 Iguaçú, "avec trois mille hommes de 
troupes, mo1tté cavalene, mmtle mfanterie, et plus de six miJle noirs armés". ].{as 
e~d suad c~rta deb 26 de UO\•em?,ro de 1711, endereçada a d. João V, o sobredito gover~ 
n or ~ e aro~ ave~ traz1do. perto de 6. 000 homens da melhor e mais luzida ente 
que t<;.'!' as ,d•tas Mmas, assun_ forastei•·os , como paulistas". g 

. d( ) t Eru s_ua au_:obiOgraha (págs. 194-198), consigna Dnguay-Trouin pormeno. 
[,~~~ amen e, a 10:ençao, q.u': teve, de atacar a Baía, o temporal que .,;freu e os 
"J os da s~a erupxesa .corsana .. yate a pena transcrevermos as sua próprias palavras · 

ld ~amen~lls av~c mOI uu offtc1er, quatre p;anles de la marine et prês de cinq cent 
é~é ~:~.·o~~~ r,is~ate~t _de dia ~éfaite1 deS~r. du ~le~c; t?us les autres officiers avaient 

.. a. a1e e . ous es amts. J etal!l resolu d'aller tes y délivrer et 
comp~ats meme ,hre~ d7 ~ctte, col?nie une nouvelle cl>ntribution. En effet, je l'au'rai 
ferta.ne;nent e''"'!'ute, St Je n avats pas eu le malhcur d'être cruellement traversé pa: 
cs_ vend s c~ntratres, .pendant plus de quarante jours, en sorte qu'il naus restait à 

petne ei vtvres suítsants pour naus mener jusques en France". 
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Tão indignado ficou o povo carioca com Francis
co de Castro Morais, que êste passou a ser chamado 
exclusivamente e geralmente pelo agnome insultuoso 
de "Vaca". Fez-se mislér que Antônio de Albuquer
que Coelho de Carvalho, atendendo à vontade popu
lar expressamente apoiada pela câmara municipal, 
as;umissc imediatamente o govêrno da capitania do 
Hio-de-Janeiro, enquanto o seu infeliz antecessor, as
sim revolucionariamente deposto, partia para a me
trópole, onde, mal chegou, teve confiscados os bens e 
foi condenado a acabar a existência objetiva num pre
sídio do Indostão ( •), o que não se deu, porquanto 
ainda voltou ao cargo que ocupava na côrte lusita
na (* *). 

(*) O governo da metr6poie cac;;tigou severamente to~~s os militares qu~ não 
souberam cumprir integralmente os seus deveres, p~r ocas1a~ do saque do R10·~e· 
Janeiro, em 1711. Assim, o rne.strc·dc·campo Franc1sco. Xav1cr de Castro. :Morais, 
sobrinho do governador, foi condenado a degredo per~etuo; o sargento-mo~ Alves 
Pereira comandante da fortaleza de Santa-Cruz, ío1 deJ.>Ortado temporartamcnte 
para .Àngola; o da ilha das Cobras foi expulso do servtço das arm~s_; e o da 
fortaleza de São-Joio, por haver licenciado .a maior pa_rte da guarmç~o, o q_ue 
não lhe permitiu atirar contra a esquadra mvasora, fo1 declarado ~ratdor e. tn· 
fame extendendo--se esta última pena aos seus descendentes masculmos (a_te ao 
segu~do grau) e condenado a morrer na forca; tendo êle fugido em con:panhta dos 
franceses, afim de evitar o castigo, que estava certo de receber, f01 enforcado 
em efígie. . C 'f · -

(**") Tendo obtido revisão do seu processo, Francisco de . astro .ll orats nao 
terminou na India o seu resto de vida, porquanto não só foi remtegrado n~ cargo 
que ocupava na côrte, como até recebeu os soldos atrasados, de que o pnvara a 
condenação. Tudo isso foi sobejamente .dem~mstrado por Alberto Lamego, que me
rece figurar entre os nossos melhores htstonadores, 

2) AS INCURSÕES mlGLE'SAS 

Principalmente nos séculos XVI e XVII, tornaram
se famosos, infestando os mares, piratas e corsários da 
Inglaterra , da Fr~"'1ça e da Holanda, os desta mais co
nhecidos pela designação de "flibusteiros", que se apli
cou enlão a todos. Charles Johnson menciona duas 
mulheres, que comandaram naus de rapinagem. Cum
pre notar que os principais assaltos britânicos ao litoral 
do Brasil ocorreram quando êste, acompanhando o 
destino da sua metrópole de além-Atlântico, ficou su
jeito ao domínio espanhol . A Inglaterra es lava, por 
aquela época, em luta com Filipe II, rei de Caslela e 
de Portugal; e foi no tempo de governo de tal sobe
rano que se efetuaram, entre 1583 e 1595, as acometidas 
de piratas britânicos às plagas do Brasil, conforme va
mos expor mais particularizadamente. 

Edward Fenton -Tendo partido da sua pátria (em 
1582) com destino ao extreino-oriente, entrou, com dois 
galeões, no porto de Santos (a 19 de janeiro de 1583). 
Teve de retirar-se, depois de haver desembarcado parte 
da tripulação, porque o atacou André Equino (da 
esquadra de Diogo Flores V aldés), cinco dias depois, 
com três naus de guerra, uma das quais foi posta a pi
que (*). 

(*) Um inglês, John Whithall, ~ue tinha vi~do ~stabel~e~·se na. c_apitania de 
São-.Vicente onde casara com uma {Jiha do capttao-mor Jeronimo Lettao (e, ~or 
isso passa~a a ser vulgarmente chamado "João Leitão") e em :;;egundas núpc1as 
des~osara uma filha do ricaço José Adorno, dirigiu a amigos de Londres cartas 
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Thomas Cavendish - Depois de haver realizado a 
3a circunnavegação do globo (a primeira foi a de Ma
galhães-Elcano e a segunda foi a de Francis Drake), 
veio assaltar, com cinco belonaves, as costas do Brasil 
(de 1591 a 1592). Depois de haver capturado, na altura 
de Cabo-Frio, um barco português (negreiro), esteve 
na Ilha-Graade e na de São-Sebastião, donde partiu 
para atacar a vila de Santos (25 de dezembro de 1591), 
que saqueou, como a de São-Vicente, além de incendiá
las. Não tendo podido ir além do estreito de Magalhães, 
regressou ao nosso litoral, onde tornou a apoderar-se 
de Santos; ali perdeu muita gente, e, por isso, dirigiu
se outra vez à ilha de São-Sebastião, onde abandonou 
28 feridos, dos quais só dois escaparam com vida ( *). 
De retorno à pátria, lá não poude chegar, pois expirou 
ainda não longe das costas do Brasil (em junho de 
1592) (**). 

(uma das quais, de 1576, foi publicada por Hakluyt) em que lhes comunicava o• 
descobrimentos de ouro, ali efetuados por Braz Cubas e por seu primeiro sogro. 
A essas cartas atribue frei Vicente do Salvador, com razão, os assaltos de pi
ratas e corsários ingleses às vilas do litoral paulista. Sabe-se que Cavcnaish, no 
primeiro ataque a São-Vicente, em 1591, levou dalí, conforme o depoimento de 
Knivet, "boa quantidade de ouro, já explorado pelos portugueses". 

(*) Um chamava-se Antônio Knivet, que ficando no Brasil, tomou parte 
em duas expedições ao interior (ambas em fins do século X VI), a de Martim 
Correia de Sá e organizada por d. FI-ancisco de Sousa ao Itapucú; deixou 
êle um escrito curioso, intitulado "Notável viagem que, no ano de 1591 e seguintes, 
fez Antônio Knivet, da Inglaterra ao ~lar-do-Sul, em companhia de Tomaz Ca
vendish". O outro, Henrique Barraway, foi estabelecer-se na vila de São-Paulo-de
Piratininga, onde, tendo casado com Francisca Alvares c deixando um filho (João 
Baruel, falecido em 1665) que desposou Mariana de Siqueira (dos Jorges Ve
lhos), foi o tronco da distinta família Baruel. 

(**) De Cavendish conta-se que chegou a apoderar-se de 19 galeões espanhóis, 
cuja valiosa carga o opulentou, ao ponto de só se vestir de seda, do mesmo modo 
que os seus marujos, sendo de damasco as velas do navio que comandava. Sabe-se 
que, por motivo de i!!cursões de piratas e corsários, surgiram em nosso país algu
mas lendas concernentes a fantásticos tesouros, secretamente guardados em ilhas. 
Além do que se julga existir na Ilha-da-Trindade, entrou ent nossa literatura o 
que se julga ter sido escondido em nossas plagas pelo terceiro circunavegador do 
globo como se vê do belo trabalho de Paulo Setúbal, "O tesouro de Cavendish", e 
do c~pítulo "O tesouro de Cavendish e a Ilha-da-Ilusão" do interessante livro de 
Francisco 1\lartins dos Santos, "Lendas e tradições de uma velha cidade do Bra
sil" (São-Paulo, 1940). 
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Robert Wlthrington - Com duas naus (a outra era 
comandada por Chrislopher Lister) e uma zabra (bote 
de mantimentos) , entrou na baía de Todos-os-Santos 
(nos primeiros dias de abril de 1588), lendo apresado 
fóra da barra um patacho espanhol e dentro do pôrlo 
os barcos ali surtos, inclusive uma urca flamenga. Não 
Lendo podido assenhorear-se da cidade do Salvador, 
os piratas britânicos limitaram-se a saquear o Recôn
cavo, até aos primeiros dias de junho, que foi quando 
afinal se retiraram, A defesa da cidade e do Recôncavo 
foi diriaida por Cristóvão de Barros, ajudado não só 
pelo~ m

0

oradores (Antônio Alvares Caapara, principal
mente), como também pelo visitador jesuíta padre Cris
tóvão de Gouveia, com os índios aldeiados. 

James Lancaster - Êste corsário (cujo imediato 
era Edmond Burke) comandava três navios e conlava 
com mais quatro dos piratas franceses Wenner e Noyer. 
O ataque às duas mais importantes povoações do litoral 
pernambucano, Recife e Olinda, durou 31 dias (9 de 
abril a 10 de maio de 1595) . Não puderam tomar Olin
da, onde sofreram (no combate de 5 de maio) muitas 
perdas (35 mortos e maior número de feridos). A de
mora no Recife, do qual se apoderaram, foi para trans
portar o produto do saque, que exigiu, além dos sete 
acima referidos, mais oito barcos franceses e holande
ses, que ali mesmo conseguiram fretar (*). 

(*) Sõbre os mais célebres ladrõe• marítimos, 11á um trabalho notáv~l, da 
autoria de Oxmelin (John Esquemeling), publicado em flamengo (1678) e verttdo 
pouco depois para castelhano e inglêg (1681. e 1884).- N~ssa interessante história 
da pirataria do século XVII, tratou Oxmehn dos fltbustetros que assolaram Port· 
Royal Curaçao e outros pontos da América-Insular, trazendo as ditas obras re· 
tratos' dos mai~ operosos dêles, oomo Henry A:forgan, L'Olonnois e Pierre Fran· 
çots. Note-se que entre os mesmos incluiu o referilio historió11rafo até um pirata 
lusitano, cham3do Bartolomeu Português. 



3) AS INVASÕES HOLANDESAS 

Causas politico-econõmicas das invasões do Brasil 
pela Companhia Privilegiada das lndias Ocidentais- Ex
pulsos da Península Ibérica, em fins do século XV, fo
ram os judeus incrementar o progresso da Holanda, a 
qual, cêrca de uma centúria mais tarde, poude pro
clamar-se independente da Espanha, com esta susten
tando uma heróica e prolongada lula. A soberania das 
Províncias-Unidas da Neerlândia só foi reconhecida 
pela paz de Vestfália (*), a cuja celebração se aplica
ram, pela primeira vez, os princípios do direito inter
nacional moderno, criado em 1629 pelo holandês Gró
cio (I-Iugo de Groot) . 

A nova república dos Países-Baixos desenvolveu 
extraordinariamente o seu poder militar, p ois que lhe 
coube empw1har o cetro de primeira potência naval do 
mundo, desde que os ingleses derrotaram a " invencível 
armada". Não tardaram os holandeses, do final do sé
culo XVI a meiados do XVII, a constituir um extenso e 
opulento império colonial, conquistado aos dois reinos 
ibéricos, então sob o cetro dos habsburgos da Espanhn. 
Foi por isso que Oliveira Martins (em "O Brasil e as 
colônias portuguesas") chegou a dizer que a Holanda, 

(*) Depois de Guilherme I (Guilherme-o-T aci turno), o staathouderato das P ro
víncias-dos·Países-Baixos coube a Mauricio (15 84·1625) , Henrique-Frederico (1625· 
1647), Guilherme II (1647-1650) e João de Witt (1650-1672), sob o govêrno dos 
quai s foram efetuadas as invasões do B rasil , bem como a expulsão dos mercenários 
da Companhia Privilegiada das fndias Ocidentais e o tratado de H aia. 
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então, não passava de um Estado "que era apenas uma 
companhia mercantil", ou, melhor, "um Estado consti
tuído em companhia de piratas". 

O seu império colonial (em que efêmeramente en
trou o norte do Brasil, de 1630 a 1654), deveu-o a Ho
landa às suas empresas mercantís, criadas no primeiro 
quartel do século XVII (e que serviram de modêlo a 
muitas outras, com a m esma finalidade, surtas pouco 
depois na Europa) . A primeira foi a Companhia Privi
legiada das fndias Orientais, instalada em 1602, a qual 
se assenhoreou de territórios ocupados pelas armas lu
sitanas no Industão, na África e nas ilhas do Pacífico; 
e a segunda foi a Companhia Privilegiada das fndias 
Oddentais, inaugurada em 1621 (com o capital, quasi 
todo judaico, de cêrca de 7. 000.000 de florins), e cnj a 
administração se compunha de 19 diretores ("Conse
lho dos Dezenove"). A esta foi que coube realizar as 
duas invasões do Brasil, com o pretexto de quebrar o 
monopólio ibérico (*) . 

A investida contra a Baía teve por mira a conquis
ta de todo o Brasil. Derrotada ali. a Companhia não 
desanimou, e, depois de fazer investigações por espias 
israelitas, tentou apoderar-se de Pernambuco, isto é, 
da região em que havia a maior parle dos 120 engenhos 
de açúcar do nosso país, naquela data, tanto que lhe 
davam os flamengos o nome de Zuickerland ("terra do 
açúcar"). 

("') Para justificar a expansão da sua pátria~ então a primei ra potência naval 
do mundo, estampou Grócio o seu "~!are líberum " ( 1609). P rovocou essa obra 
uma verdade ira volêmica na Europa, tendo-a contraditado, entre outros, um reli
gioso mercená rio português (ao serviço de F ilipe I V da Espanha), fr. Sera fím de 
Freitas, cuj a resposta se intitulou 4

' De justo imperio lusitanorum asiatico " (1625 ) . 
Um dos mais valiosos trabalhos, de lavra européia, sõbre a tentativa da Companhia 
Privtlegiada das índias Oc identais contra o nosso país, é o de \Vãtij ea, recentemente 
vernac uli zadu por Pedro Celso Uchoa Cavalcanti e editado pela "Brasiliana ", "O 
domínio colonial holandês no B rasi l " (São-Paul o, 1~38) . 
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A INVASÃO DA BAIA (1624-1625) 

Governava o Estado do Brasil, desde 1622, Diogo 
de Mendonça Fur~ado, e a d. Constantino Barradas, 
falecido em 1618, sucedera na diocese do nosso país 
d. Marcos Teixeira (5() bispo) . O governador e o pre
lado sabiam que se aprestava na Holanda uma forte 
expedição contra a capital do Estado do Brasil, onde 
foram logo organizadas milícias com os próprios habi
tantes da terra, os quais voluntáriamente se armaram, 
para defendê-la da invasão batáva. Como, porém, cus
tas'lem ::1 chegar os inimigos e as lavouras estivessem 
sendo prejudicadas pela falta de braços, d. Marcos Tei
xeira tomou a iniciativa de obter do governador que 
se dissolvessem aquelas tropas de defesa, afim de que 
retornassem os voluntários aos seus trabalhos agdcolas, 
no que foi imediatament~ atendido. 

Mal se haviam dispersado aqueles corpos de pa
Lriotas, irrompeu diante da Baía a esquadra holandesa, 
que se compunha de 26 velas (23 navios e 3 iates), com 
uma tripulação de 1. 600 homens e trazendo 1. 700 sol
dados. Comandante destes e governador da região a 
conquistar era Johan van Dorth, enquanto chefiava a 
esquadra o almirante Jacob 'Villekens, tendo por ime
diato o vice-almirante Pieter Heijn (*). 

Desguarnecida, como estava, caíu facilmente a ci
dade do Salvador em poder dos batávos, que, de 8 a 9 
de maio de 1624, lhe ocuparam o porto, tomaram 8 e 
incendiaram 7 dos navios encontrados ali, e se assenho-

(*) Em a1guns tratadistas, a.cha·se Pict, em vez de Pi.eter, assim como Ian, 
em lugar de Jollan, sendo Piei e la11 (ou HaM) formas abreviadas ou bipocoristicas, 
vul&ores em holandês. 
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rearam da urbe de Tomé de Sousa, onde aprisionaram, 
no palácio de govêrno, a Diogo de Mendonça Furtado. 

A 11 de maio, chegou van Dorth (cujo navio se 
atrasara) e assumiu o governo da capital do Estado 
do Brasil. Proclamou a liberdade religiosa, a emanci
pação dos índios, e mandou embora a maior parte da 
esquadra, uma divisão da qual, sob o comando de Pieter 
Heijn, tentou, depois, conquistar o Espírito-Santo (*). 

Enquanto não chegava o substituto de Diogo de 
l\:lendon~a Furtado (Matias de Albuquerque, governa
dor de Pernambuco, foi o designado pelas "vias de su
cessão"), os baianos, que haviam abandonado a cidade· 
do Salvador aos invasores, organizaram contra estes um 
numeroso exército, cujos corpos foram comandados 
por Lourenço Cavalcanti, Antônio Cardoso e Francisco 
Nunes Marinho (êste mandado de Pernambuco, com rc
for.ços, por Matias de Albuquerque), havendo o bispo 
assumido, interinamente, a direção suprema do Estado. 

· Ao invés de grandes pelejas, iniciaram os baianos 
um sistema de guerrilhas, que deu magnífico resultado. 
As mãos do valente capitão Francisco Padilha, coman
dante de uma delas, não tardou a perder a vida Johan 
van Dorth, cujo sucessor, Albert Schouten, teve, dias 
depois, o mesmo destino. Assumiu as rédeas do govêr
no holandês Wilhelm Schouten, que, desmoralizado pe
lo vício da embriaguez, teve de passar a administração 
a Hans Ernst Kijff. 

A 3 de dezembro de 1624, assumiu o comando do 
exército e o govêrno baiano d. Francisco de Moura 

(*) Pieter Heijn atacou o Esplrito-Santo, de 10 a 18 de março de 1625, tendo 
alí perdido (consoante o historiador português Manuel Severim de Faria) para 
mais de 100 mortos. 
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Rolím (*), que fez continuar contra os holandeses o 
mesmo sistema de guerrilhas. Enquanto isso, Filipe IV, 
apelando para espanhóis e portugueses, conseguira apa
relhar uma esquadra de 52 navios (30 castelhanos c 22 
lusos), com perto de 13.000 homens, sob o comando de 
d. Fadrique de Toledo Osorio (marquês de Valdueza) . 

Entrando na baía de Todos-os-Santos a 29 de mar
ço de 1625, bastou quasi que só a sua ação de presença 
para impor aos intrusos a capitulação, firmada por 
Jlans Ernst Kijff a 1 ° de maio, data em que de novo 
tremularam na capital do Estado do Brasil as bandeiras 
unidas de Espanha e Portugal. 

A INVASÃO DE PERNAMBUCO E A OBRA 
DE NASSAU 

O enorm.e prejuízo, que sofreu a Companhia Pri
vilegiada das Índias Ocidentais com a capitulação aci
ma referida, não tardou a ser ressarcido pelo apresa
mento da "esquadra de prata" (composta de três naus, 
sob o comando de d. Juan de Benavides, e que ia do 
México para Sevilha) pelo vice-almirante Pieter Heijn, 
em 1628. Com o lucro dessa enorme prêsa ( cêrca de 
14.000 .000 de florins), poude a Companhia Privilegia
da das Índias Ocidentais, que logo mandou judeus a in
vestiga~ões em nosso nordeste, aprestar a nova expe
dição (quasi duplamente mais forte do que a anterior), 
de 69 naus e 7. 300 homens, agora destinada a Pernam
buco. 

(*) Parece que exausto de trabalhar, pois acumulou as duas chefias, a espi
ritual e a temporal, do Estado do Brasil, a segunda num momento de constantes guer
rilhas contra os holandeses, faleceu d. Marcos Teixeira a 8 de outubro de 1624. 
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Apesar de inteirada dessa segunda invasão, a me
trópole não tomou providência alguma de importância 
militar, para defender o Brasil. O governador de Per
nambuco, Matias de Albuquerque, reuniu um exército 
de patriotas, e estava a postos, quando chegaram os 
inimigos. 

Sob a chefia do almirante Hendrik Corneliszoon 
Loncl<, de quem era imediato o vice-almirante Pieter 
Adriaenszoon Ila, vindo como comandante do exérci
to de ocupação e futuro governador o coronel Diederich 
Waerdenburch, a esquadra baláva surgiu em frenle de 
Olinda, a 14 de fevereiro 
de 1630. 

Apesar da sua indô
mita bravura, não poude 
Matias de Albuquerque, 
com forças tão reduzidas 
e tão mal equipadas, im
pedir que os holandeses 
se apoderassem de Olin
da e do Recife; mas, or
ganizando a resistência 
no interior, fundou o ar
raial fortificado de Bom
.Jesús, a uma iégua equi
distante de Olinda e do 
Recife, e que conslituíu, 
na epopéia bélica COntra 1\iatias de Albuquerque 

os soldados mercenários 
da antiga Batávia, o verdadeiro berço da nacionalidade 
brasileira. Foi ali, com efeito, que se confraternizaram 
os elementos formadores da nossll pátria, pois aos 
brancos, quer reinóis. quer já nascidos sob o nosso sol, 
não tardaram a unir-se os índios, sob a chefia do bravo 
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Poti (depois d. Antônio Filipe Camarão) (*), e os ne
gros, sob o comando de Henrique Dias. Por cêrca de 
cinco anos, acharam ali os intrusos o maior obstáculo 
ao seu domínio sôbre a nossa terra. 

O Arraial-dc-Bom-Jcsús 

Não puderam os holandeses tomar Itamaracá, em 
1631, e em meiados dêsse mesmo ano chegava à Baía a 
esquadra de d. Antônio de Oque:rido (19 belonaves e 
34 transportes), a qual, dirigindo-se a Pernambuco, tra
vou combate, na altura dos Abrolhos (a 12 de setembro 
de 1631), com a holandesa de Adriaen Jansen Pater, o 
qual se afundou com o seu navio, seguro a um cabo 

(*) Nascido em fins do século XVI, no Rio-Grande-do-Norte, morava na 
aldeia de Igapó, à margem esquerda do rio Potí (depois Potengí), e era morubi
xaba dos potiguaras, quando recebeu o batic;mo das mãos dos jesuítas, a 4 de março 
de 1612. Invadido Pernambuco pelos holandeses, em 1630, não tardou Potí a 
apresentar-se, com os seus índios, no Arraial-de-Bom-Jesús, prestando daí em diante 
os mais assinalados serviços à defesa da pátria. Morreu no Arraial-Novo (arredores 
do Recife), a 24 de agosto de 1648. 
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dêste (*) . Oquendo conseguiu desembarcar na Barra
Grande boa parte dos 2. 000 homens que h·ouxera para 
reforço dos pernambucanos. 

Em eonsequência disso e de outras derrotas que so
freram, os batávos incendiaram. Olinda (realizando-se, 
assim, a profecia de frei Antônio Rosado) e concenh·a
ram-se no Recife. A traição de Calabar, enh·etanto, rea
nimou-os, permitindo-lhes aumentar e consolidar as suas 
conquistas. 

Abriram-se então os dois períodos em que os inva
sores conseguiram tomar, não só Pernambuco, mas tam
bém o resto do Brasil setentrional, o de Calabar e o de 
Maurício de N assau, aos quais se seguiram os dois pe
ríodos da reacão homérica dos nossos antepassados, o 
do levante m~ranhense e o da insurreição pernambu
cana. 

Passan10s a examiná-los sucintamente, para que se 
possa fazer idéia nítida do importante assunto. 

Período calabarino (1632-1635) -Nascido em Por
lo-Calvo e perfeito conhecedor do litoral e do hinter
land da capitania de Duarte Coelho, foi o mestiço Do
mingos Fernandes Calabar, com a sua traição, quem 
possibilitou aos holandeses a conquista de Pernambuco. 
Logo após a sua deserção (20 de abril de 1632), os 
mais importantes pontos fortificados da terra pernam
bucana, até então inexpugnáveis, foram sucessivamente 
ocupados pelos neerlandesses: Iguaraçú, Rio-Formoso 

(*) Em longa nota, às págs. 181·183 da "Históri .. do Brasil" ~e H~ndel· 
mano (ed. do Inst. Hist. e Geogr. Bras.), deixámos patente que a versao, onunda 
da pena de Adolpbe de Beauchamp, sôbre o heroísn;o de Pater, enrolando-se em 
sua bandeira e precipitando·se da sua capitânea incendiada, ao mesmo tempo que 
bradava: - "O oceano é o único túmulo digno de um almirante batá~o I", nã:o 
passa de uma lenda, sem apoio em qualquer dos cronistas e outros escntores h~ 
landeses, que se hajam referido à inva~í.o de Pernambuco. ~ de. lamentar, portanto, 
que semelhante fantasia ainda seja ensinada como facto h1st6nco por alguns pr()& 
fessores de minguada leitura. 
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(onde Pedro de Albuquerque, irmão do herói do Mara
nhão, caiu ferido, depois de perder o último dos seus 
20 soldados), Afogados, Itamaracá, Santo-Agostinho, 
Porto-Calvo e N azaré, além da Paraíba e do Hio-Gran
de-do-Norte, onde os nossos intrépidos compatricios 
não puderam resistir a forças superiores dos melhores 
cabos de guerra da Companhia Privilegiada das Índias 
Ocidentais ('Vaerdenburch, van Schkoppe, Lichthardt, 
Arciszewsky e outros), guiados pelo mameluco ou mu
lato alagoano. A 6 de junho de 1635, Ma tias de Albu
querque, não recebendo mais socorro algum, teve de 
ceder à pressão dos batávos, retirando-se p::tra o lito
ral mais ao sul, em demanda da Baía; nessa marcha 
penusa, em que era acompanhado por crescido número 
de retirantes, conseguiu apoderar-se de Porlo-Calvo, 
onde aprisionou a Calabar, que foi enforcado na pró
pria terra em que tivera o berç-o. A metrópole, que tão 
prodigioso esfôrço realizara para a restauração da Baía, 
como que deixara Pernambuco abandonado à sua sor
te. Basta dizer que, para render no comando a Ma lias 
de Albuquerque, mandou Filipe IV ao Brasil o general 
d. Luiz de Rojas y Borja, com a exígua força de 1.700 
soldados. Assumiu êle o comando geral do exército 
pernambucano (a 15 de dezembro de 1635) e iniciou 
imediatamente uma arriscada ofensiva contra os holan
deses, do que resultou o desastrado encontro de 18 de ja
neiro de 1636, em que, derrotado por Arciszewsky, tom
bou morlo na Mata-Hedonda. Foi substituído interina
mente por Bagnoli, que, mais conhec~dor do país do que 
êlc, voltou prudentemente ao sistema de guerrilhas, em 
que os capitães André Vidal de Negreiros (nascido na 
Paraíba), Rebelo e Souto, bem como Henrique Dias e 
Camarão, causaram não pequenos prejuízos aos ba
távos. 

HISTÓRIA DO llMSIL 179 

Período mauriciano (1637-1644) - Em 1636, con
tratou a Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais, 
para governador do Brasil holandês, ao conde João Mau
rício de Nassau (*),pelo prazo de cinco anos. O prínci
pe alemão trazia da empresa Cl'l:dens expressas para, 
além de conquistar a capital do Estado do Brasil, ocu
par também todo o Esta
do do Maranhão. Chegou 
ao Recife em 23 de janei
ro de 1637. Expulsou de 
Alagoas o exército de Ba
gnoli, vencendo-o em Co
mendaituba (18 de feve
reiro de 1637), tomando 
Porto-Calvo e levantando 
um forte em Penedo, à 
margem do São-Francis
co; em seguida, devas
tou Sergipe e fez ocupar o 
Ceará. No ano seguinte, à 
frente de 4. 000 homens, 
transportados em 30 na
vios de guerra, tentou em 
vão, durante 40 dias (16 

Mauricio de Nassau 

de abril a 26 de maio), a conquista da cidade do Sal
vador, heroicamente defendida pelo seu governador 
Pedro da Silva (por isso mesmo denominado "o Du
ro"), graças às intrépidas legiões patrióticas de Ba
gnoli, a cujo lado combateram Camarão e Luiz 

(") . Neto de um irmão de Guilherme-o-Taciturno, João-Maurício, conde de 
Nassau·S1egen, nasceu em 1604 e faleceu em 1679. Cursou escolas apenas até aos 16 
a!'?s, pms que em 1620 se alistou como s_o1dado ~~ exército protestante da guerra dos 
'lnnta-At~os, tendo revelado grande capactdade mthtar, demonstrada principalmente na 
expugnaçao da fortaleza de Scbenkenscbans (1636). A isso se atribue o convite que r e· 
çebeu da Companhia Privilegiada das índias Ocidentais. Mediante confirmação dos Es-
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Barbalho (*). Alarmado, o govêrno da metrópole en
viou ao Brasil, em 1639 uma frota de 18 galeões, 

Conde de Bagnoli 

com o novo governador, 
d. Fernando de Mascare
nhas (conde da Torre). 
Este, depois de um ano 
de preparativos, reuniu 
63 belonaves e com elas 
atacou a esquadra holan
desa, de 41 navios, a 12 
de janeiro de 1640, perto 
de Itamaracá, morrendo 
o almirante batávo, Cor
neliszoon; mas o substi
tuto dêste, Huijghens, des
troçou a enorme frota do 
conde da Torre, em novos 

tados- Gerais, em cujo serv-iço tinha éle o posto de coronel veio para o Brasil com o 
título de "governador, capitão-general e almirante das f~rças de mar e terra da 
Comp::-nh ia Privilegiada das índias Ocidentais e dos territórios conquistados ou a 
conquistar pela mesma no Brasil". Recebeu, como subsídio, 6. 000 fl<>rins, sendo 
de 18.000 florins <>s seus vencimentos anuais, além do direito a 2 o/o de todas as 
prêsas que fossem efetuadas em terra e no mar. Ordenado o confisco de bens 
móveis e imóveis dos nossos patrícios (o total subiu a mais de 2 . 000.000 de 
florins), logrou ~iaurício de Nassau, que não deiXDu um ceitil siquér no Drasil 
levar daqui uma fortuna correspondente a cêrca de !'2. 000:000$000 da noss~ 
moeda (ao câmbio atual). Veja-se o excelente "ensáio bi<>gráfico" por M. T. A. N. 
(Manuel Tomaz Alves Nogueira), "O príncipe de Nassau (conde João Mauricio) 

Governador do Brasil neerlandês" (Altenburg, 1900), Aí, à pág. !34, diz o 
nosso culto patrício que os 18.000 flori11s, recebidos por ~faurício de Nass:lu no 
século XVII, cor respondem a 108:432$000 "em moeda brasileira, ao câmbio de 
27, ~o século XX':. Frei Manuel d'_l Calado, que viveu na intimidade do príncipe 
alemao. conta que ele causou no Recife pelo men.Ps duas paixões algo trágicas, pois 
que morreram de amor por êle uma senhorinha ~iargarida Soler e a filha do sar· 
gento·mÔr Baía. 

(*) A metrópole julgou tão importante a defesa da Baía, que premiou o 
governador do Estado do Brasil com o título de conde de São-Lourenço deu a 
Bagnoli as honras de um principado em Nápoles, concedeu a Luiz Barbalho de 
Bezerra e a Potí a comenda da Ordem de Cristo. Luiz B:troalho, que era per· 
nambucano, veio a falecer no cargo de governador do Rio·de-Janeiro (a 15 de abril 
de 1644). Potí, batizado, passou a chamar-se d. Antônio Filipe Camarão (tinha 
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combates (a 13, 14 e 17 do mesmo mês) (*); d. Fer
nando de Mascarenhas logrou voltar à Baía, mas antes 
fez desembarcar em Touros (Rio-Grande-do-Norte) 
1.200 homens, que, sob o comando de Luiz Barbalho, 
marcharam mais de 400 léguas por ásperos caminhos, 
lutando com holandeses e tapuias, até alcançar as mu
ralhas da cidade do Salvador. No período que se 
seguiu até à restauração da coroa portuguesa, entre
gou-se Maurício principalmente à administração. De
ve-se ao seu govêrno, não só um considerável aumento 
na produção do açúcar (pela infrodução de engenhos 
metálicos), como ainda a transformação do Recife em 
uma bela cidade, onde fez construir pontes e palá
cios. Promoveu a vinda de sábios e artistas, que fize
ram respleuder no Brasil o fulgor da Renascen~a ho
landesa: Piso e Marcgrave, Aeckhout, os irmãos Pie ter 
e Franz Poste o alemão Zacarias Wagner (**). Orde
nou expedições, destinadas à revelação das riquezas 
do nosso hinterland e do nosso litoral, entre as quais 
cumpre ser lembrada a de Gedeão Morris, que em 1640 
descobriu as salinas de Moçoró (***). Por motivo da 

direito ao uso de "dom" por fôro especial). ?\ias, consoante a justa observação do 
general Carlos Augusto de Campos, em seus bem· feitos perfis biográf icos da nossa 
história militar, enfeixados em "As beroioas do Brasil" (São. Paulo, 1917), à pág. 
171, Filipe IV deixou no olvido a intrépida esposa de Potí, d. Clara Camarão, 
''tão ilustre como ê:le, ou mais ainda, si levarmos em conta a delicadeza de 
seu sexo". D. Clara pelejou frequentemente, a cavalo, ao lad() do marido, contra 
os mercenários da Companhia Privilegiada das índias Ocidentais. 

(*) Para comemorar essa vitória, mandou 111:aurício cunhar medalha com a 
legenda (vertida do holandês para o vernáculo nosso): "Deus abateu o orgulho do 
inimigo, aos 12, 13, 14 e 17 de janeiro de 1640". 

(**) Veja-se, sôbre isso, o probidoso trabalho do dr. Pedro Souto· Maior, "A arte 
holandesa no Brasil" ("Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras.", t. LXXXIII, ·1918). 
Possue o nosso Instituto Histórico. além de uma tela original, seis reproduções 
(cópias a côres) de quadros referentes a assuntos brasileiros, traçados em P er
nambuco pelos pintores acima citad.t}s, Fran~ Post, Aeckhout e Wagner. 

(*"'*) Em 1fauriciópolis (~1.auritzstadt, "cidade de Maurício,.), como passou 
a chamar·sc o Recife, foi erguido o primeiro observatório astronômico da Amé~ 
rica, sob a direção do sábio Jorge Marcgrave. Este e Guilherme Piso também 
realizaram pelo interior do nosso país uma excursão científica, de que resultou 
o primeiro notável trabalho sôbre as opulências da nossa terra, a "Historia 
naturalis Brasiliae" (Leyden, 1648), vernaculizada e impressa recentemente em nosso 
país (Sálo·.Paulo, 1942). 
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r estauração da coroa lusitana em 1640, foi celebrarlo 
um armistício entre Portugal e a Holanda; e Mauricio 
de Nassau, pretextando não haver recebid0 nolícia da 
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ratificação daquele alo pelas duas potências, ocupou 
Sergipe, Ceará e Maranhão (façanha cuja deslealdade 
êle próprio confessou, em carta de 1° de julho de 1641 
aos Estados-Gerais), extendendo, assim, do rio Real ao 
río Gurupí, o domínio holandês em nossa terra. Mas a 
própr ia Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais 
não tardou a tl·atá-lo com desconfiança (supondo, tal
vez, quisesse êle criar para si mesmo um império no 
Brasil) ; em_ razão disso, Maurício de Nassau exonerou 
se do seu elevado cargo, e, sem esperar a chegada de 
um sucessor, retirou-se para a Europa, a 22 de maio de 
1644. 

EXPULSÃO DOS HOLANDESES DO MARANHÃO E 
DE PERNAMBUCO 

O levante maranhense - A 26 de agoslo de 1612, 
tomou posse do seu cargo o governador do Estado do 
Brasil Antônio Teles da Silva, com quem veio de Por
tugal o· paraibano André Vidal de Negreiros, futuro go
vernador do Estado do Maranhão . Os maranhenses, ani
m ados pela restauração da coroa lusitana e não mais 
dispostos a supor tar o terrível jugo neerlandês, inicia
r am o seu patriótico movimento a 30 de setembro de 
1642, sob a chefia de Antônio Muniz Barreiros, que to
mou aos invasores o forte do Calvário-de-Itapccurú e 
ainda os bateu em Colím. Morrendo aquele bravo ma
ranhense, foi substituído pelo sargento-mór Antônio 
Teixeira de Melo (reinol), que, graças a um refôrç·o pa
racnse, poude ganhar a batalha do Outeiro-da-Cruz, a 
qual forçou os batávos (que ali perderam o seu coman
dante, Jacob Evers) à retirada. Quando Maudcio de 
Nassau deixou o Brasil, os patriotas do extremo-norte 
já haviam coagido os intrusos a abandonar o Mara-
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nhão e a atravessar o Ceará, vindo deter-se no Rio-Gran
de-do-Norte. Nomeado governador do Estado doMara
nhão (a 11 de agosto de 1644), André Vidal de Negrei
ros, por motivo dos inestimáveis serviços que se dispôs 
a prestar na expulsão dos holandeses de Pernambuco, 
só se empossou daquele alto cargo em 1655. 

A insurreição pernambucana - André Vidal de Ne
greirús (de acôrdo, seguramente, com Antônio Teles da 
Silva) preparou e combinou todo o plano da revolla, 
ou, melhor, da epopéia pernambucana. Atraíu para ela 
o opulento e prestigioso português João Fernandes Viei
ra e recebeu o imediato apoio dos grandes senhores-de
engenho do nordeste (*). Enquanto êle assim agia, o go
vernador da Baía fizera seguir dali para o interior de 
Pernambuco, a pretexto de jugular uma insubord ina
ção de tribus indígenas, numerosa fôrça , sob o coman
do do capitão Antônio Dias Cardoso, auxiliado por 
d. Antônio Filipe Camarão e Henrique Dias. Devia es
talar a insurreição pernambucana a 24 de junho de 1645; 
mas, denunciado o plano ao triunvirato holandês (que 
substituíra interinamente a Nassau) por dois traidores 
(Sebastião de Carvalho e Fernando Vale), fez-se a d.é
fl agração em 13 de junho, dia de Santo Antônio, desde 
logo tomado para . guieiro dos pa triotas. Contra es tes 
marchou, à frente de uma coluna de 1. 500 homens, o 
coronel Henrique Haus, que foi derrotado pelo sargcn
to-mór Antônio Dias Cardoso (a 3 de agosto de 1645) , 
no Monte-das-Tabocas (perlo da atual cidade de Vi
tória) . Para a unificação do comando, João F ernandes 

(•) Adquiriu celebr idade por essa época a formosa brasileira d. 1\na P ais 
Correia da Silva. A "div ina viúva" pernambucana, por amor da qual o majOT 
Hoogstrac:ten se fez o Calabar dos neerlandeses, ca!;OU em segundas núpcias com o 
capitão Carlos Tourlon (comandante das guardas de Nassau) e em terceiras núpcias 
com o coronel De Witb . • 
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Vieira foi aclamado " chefe dos independentes". A 
frente de um grande exército, marchou êste sôbr e o 
Recife, em cuja várzea bateu os intrusos, que se viram 
compelidos a capitular no Engenho-de-Nassau (Casa
F or te) . Pouco depois, os fortes de Serinhaêm, Nazaré 
e Maurício (êste à margem do São-Francisco), bem co-

O. Antônio Filipe Camarão Henrique Dias 

mo Porto-Calvo, caíram em poder dos guerrilheiros lu
so-brasileiros (Martim Soares Moreno, Vidal de Ne
greiros, Nicolau Aranha Pacheco e Cristóvão Lins) . 
Em 1647, apoiado pela esquadra que trouxera da Ho
landa, com 2. oo_o soldados, no ano anterior, apoderou
se Segismundo van Schkoppe da ilha de Itaparica (ocu
pando-a até ao fim daquele ano, assoladoramente) . P er
dêmos ali (a 10 de agosto de 1647) 630 homens (dos 
quais 130 mortos), pois pereceu, com a maior parle da 
sua tropa, numa baldada tentativa para desalojá-lo, o 



186 BASÍLIO DE MAGALHÃES 

bravo Francisco Rebelo (o "Rebclinho"). A 19 de abril 
de 1648 (*), os pernambucanos, comandados pelo gene
ral Francisco Barre lo de Meneses, ganharam a 'primei
ra grande balalha dos Guararapes; e, em 19 de feve
reiro de 1649, ganharam a segunda (* *). Deveriam ter

se então apoderado do Recife 
si di spusessem de força naval 
que os apoiasse. Dois falos 
sucessivamente ocorridos na 
Europa vieram contribuir efi
cazmente para o feliz desfe
cho da epopéia pernambuca
na: a criação da Companhia 
Geral do Comércio do Brasil 
(6 de fevereiro de 1619) pelo 
govêrno português, e o famo
so Act of Navigalion , com que 
Cromwell, em 1651, arrancou 

J oão Fernandes Vieira da Holanda, para entregá-lo à 
Inglalerra, o cetro de "em

prcss of the seas" ( *"*) . Heduzidos aos fortes do Recife, 
que foram sendo tomados pelos pernambucanos, aos 

(*) Na primeira batalha dos Guararapcs (este vocábulo quer dizer "nos 
tambores"), dispunha Francisco Barreto de Menezes de 3. 500 homens, sem. arh· 
lhana enquanto van Scbkoppe (que fioou ferido g ravemente) comandava ma1 s de 
S.ooo' e contava com 6 canhões. Com C'ste mesmo número de peças de artilharia 
e 3. 500 combatentes, foi derrotado o coronel van den Brinke na segunda batalha 
dos Guararapes pelo mesmo general lusitauo, cuja coluna era apenas de 2. 600 
bravos. D. Antônio Filipe Camarão, um dos heróis da primeira, não poude tomar 
parte na segunda, por haver falecido em 24 de agosto de 1648, tendo, antes. de expirar, 
confiado o comando de seus intrépidos soldados indígenas a um sobrt nho, Diogo 
Pinheiro Camarão. 

(**) Henrique Dias morreu em consequência dos ferimentos graves que rece
beu na segunda batalha dos Guararapes. Sôbre os dois maiores feitos de armas da 
epopéia pernambucana contra os holandeses, bá os seguintes, ainda recentes e bons 
trabalhos: o do capitão J. da Costa Palmeira, "Batalha dos Guararapcs" (Rio, 1932); 
e o do general Loba to Filho, "As duas batalhas dos Guararapes" (Rio, 1939). 

(*•*) Na guerra que se travou entre a Jngrate.rra e a Ilolanda, por motivo 
do Act o/ Naviga·tion1 foi a segunda que primeiramente venceu a primeira; mas 
a Inglaterra, com a tenacidade que a caracteriza, não tardou a derrotar a llolanda. 
Esta, por motivo da longa campanha naval, não poude prestar mais auxílios mili· 

MA 
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quais, em começos de 1654, só fallava o das Cinco-Pon
tas, e não contando mais com socorros do exterior, as
sinou Segismundo van Schkoppe a capitulação da 

F=====r==·----F=====F===~F===~,=======l 

TEATRO DA GUeRRA HOLANDESA 

5CAL.A 

PÍAUÍ .···- ··. 

'·. · ........ . 

tarcs à Compauhia Privilegiada das índias Ocidentais, acússada pelos pernambu .. 
canos. Custou muito a organizar-se a Companhia Geral do Comércio do Brasil 
cuja primeira e poderosa frota (60 velas), sob o comando do visconde de Fonte: 
Arcada, Pedro Jacques de l\1agalhães (e da qual era almirante o ilustre Fran
cisoo de Brito Freire, autor da "Guerra brasílica ''), chegou ao Brasil em 20 
de dezembro de 1653, seguindo logo para o R ecife, cujo bloqueio decidiu da definitiva 
derrota dos holandeses. 
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Campina-do-Taborda (*), a 26 de janeiro de 1654. Du
rara nada menos de nove anos a tremenda refrega, em 
que os nossos antepassados, que haviam feito do ar
raial fortificado de Bqm-Jesús o verdadeiro berço da 
nossa nacionalidade, cimentaram com o seu sangue 
generoso a grandeza e a unidade da pátria brasilei-
ra ( * *). 

1• batalha dos. Guarar:1peo; 

o tratado de Haia (1661) - l\lais de sele anos con
sumiu a nossa meh·ópole transatlântica para conseguir 
que a Holanda desistisse dos seus pretensos ~ireitos sô
bre o Brasil. A situação de Portugal, por motivo da sua 

(*) As:sim chamada, porquê ali morava um pescador, cujo nome era Manuel 
Taborda · B ·1 (**) É fóra de dúvida que as invasões l~~landesas ?espertaram no .. :ast ~ 
sentimento de patriotismo e propiciaran: a. untao das tres raças. da coloma, ate 
então desfraternizadas: os brancos, os md10s ,e os ~egro~. Realt~ou·se_. a nu:sma, 
como vimos 00 arraial fortificado de Bom·Jesus. Alem dtsso, as tnvasoes neerlan
desas permitiram o conhecimento mais íntimo de todo o litoral do n?rl~ e da 
correspondente região interior. Lançaram, finalmente, no. s6lo ube_rnmo do 
nordeste, os germens do espírito nativista, bem corno os do tdeal republtcano, que 
haviam de irromper mais tarde na guerra dos mascates, na revoluc;ao de 1817 e 
na Confederação-do-Equador de 1824. A epopéia pernambucana co':'tra os bolandes~s 
e 

0 
bandeirisrno pau1ista, então em plena expansao ao sul., constituem marcos m1· 

liários da unidade e da formação territoral da nossa pátoa. 
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demorada guerra com a Espanha, oriunda da restau
ração de 1640 levou o grande Antônio Vieira a opi
uar, no célebre "Papel-forte", pela entrega do norte do 
Brasil aos holandeses, pois que o reino de Afonso Ilen
riques não podia lutar, ao mesmo tempo, com a Espa
nha e a ~eerlândia. Ime&iatmnente após a capitulação 
da Campma-do-Taborda, tais foram as exigências da 
Companhia Privilegiada das lndias Ocidentais, apoiada 
pelo govên~o. batávo, que Afonso VI teve de apelar para 
os bons oflcws de seu cunhado Carlos II (*). Graças 
ao prestígio do soberano ingles, foi afinal firmado ~m 
Haia, a 6 de agosto de 1661, o tratado de paz, pelo qual 
a coroa portuguesa, além de abdr mão de algumas das 
suas possessões do extremo-oriente (Ceilão, Maluca c 
Moluea.s, anteriormente ocnpadas pela Companhia Pri
vilegiada das Índias Orientais), ainda leve de indeni
zar a Comp:mhia Privilegiada das lndias Ocidentais, 
pelos prejuízos que esla sofreu com a sua de[initiva ex
pulsão em 1654, mediante a soma de 4.000.000 de c.ru
zados, pagáveis em 16 anos, e dos quais coube ao Bra
sil o desembolsar quasi a metade, isto é, 1.920.000 cru
zados. Pelo mesmo pacto, ainda obteve a Holanda fa
vores comerciais, com relação principalmente ao acúcar 
do Brasil. Cumpre nolar qne a produção do aç~rear, 
graças aos neerlandeses, aumentou consideràvelmente, 
pois subiu de cêrca de 20.000 caixas (1610), em Per
nam})l~C?, a Llü.OOO (1645). O tratado de Haia provo
cou vanos ataques, na Holanda, em prosa e verso, à 

(*) D. _Cat arina, irmã. de Afonso VI e de Pe<.lro II (por ocasi:io da grave 
enfcrn:•dade deste, de 1704 a 1706, já viú,·a <le Carlos li, ainda foi regente de 
Portugal), levou um belo dote (as praças de Bombaim e Tânger) e foi quem 
mtrodu.zlu na ln&laterr,. o uso do chá . 

Ulstórltl. do Brasil 3• Sêrfe. 7 
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Companhia Privilegiada das Índias Ocidenlai~ e a~ 
próprio governo batávo . O mais. típico e suge~t1Vo fol 
desferido pela lira do poeta na~wnal, va~ r:~r:~· qu.e 
criou então a expressão "Verzuund Brazrel! ( B~as.rl 
desamparado"), alribuinrlo a perda da bela color:~a 
sul-americana à avareza daquela empresa mercant1 ' 

VI - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

1) A vida rural: desenvolvimento da agricultura. 
2) Progresso da indústria; as minas. 3) O co
mércio. 

1) A VIDA RURAL: DESENVOLVIMENTO DA 
AGRICULTURA. 

A atividade da nossa terra, quando colània de Por
tugal, caracterizou-se pela vida rural, de sorte que se 
tornou corrente a expressão: "o Brasil é um país essen
cialmente agrícola". Excetuado o período que denomi
námos de "grande cíclo do ouro" e dentro do qual tam
bém se operou a cata dos diamantes, - foram quatro 
produtos, dois exóticos e dois indígenas, os dominantes 
em nossa vida rural: o açúcar e o café, o algodão c o 
tabaco. A pecuária, que tambénr pertence à vida ru
ral e tanto influiu no enrijecimento da fibra do bra
sileiro, resultou da importação de animais do Velho
Mundo: os gados bovino, caprino, ovino e suino, assim 
como os galináceos. Ao contrário da sacariculi.ura e 
mais tarde da plantação algodoeira, que se extendc
ram pelo nosso litoral (de São-Vicente a Pernambuco), 
a criação de gado só se tornou importante, quando 
poucle tomar conta da zona sertaneja nordestina (o 
Piauí foi conquistado por volta de 1G71), vindo poste
riormente a constituir uma das maiores rit1uezas de 
Minas-Gerais, Goiaz e Rio-Grande-do-Sul. 

Trazida da ilha da l\ladeira para São-Vicente, por 
Martim Afonso de Sousa, a cana-do..açúcar logo pros-
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perou ali, onde surgiu o primeiro engenho que h o uve 
no Brasil (*). Vi ç·ou ela também nas capitanias de 
São-Tomé (depois chamada Paraíba-do-Sul) , E spírito
Santo, Ilhéus e Baía ( * *), assim como nas de Itamaracá 
e Pernrunbuco, sobretudo nesta última, a qual veiu a 
tornar-se a região privilegiada do açúcar, a tal ponto 
que a conheciam. os holandeses, n ã o pelo corrompido 
topônimo túpico (Pernambuco é corruptela prosódica 
de Paranan-poc, "n1ar arrebentado " ), mas por Zui
ckerland, " a terra do açúcar" , e foi êste quem pru·a ali. 
atraiu o invasão flamenga de 1630-1654. Embora apa
recesse mais tarde na depois chrunada capitania do Rio
de-Janeiro, aqui igualmente floresceu a sacaricullura, 
notando-se que o prim eiro capitão-mór dela (Salvador 
Correia de Sá ) teve engenhos na ilha de Paranapuan 
(por isso chamada "ilha do Governador") e os jesuítas 
também os tiverrun nos arredores da cidade de São
Sebastião, tanto que um deles era vulgarmente conhe
cido por "Engenho-dos-Padres" . Em consequência da 
ocupação da zona setentrional do Brasil pelos holan
deses, os primitivos aparelhos de madeira, puxados por 
muares ou bois, foram substituídos por engenhos m e
tálicos, graças aos quais foi considerávelmente aumen
tada a produção do açúcar brasileiro, então dominante 

nos mercados do mundo. 

(•) Chamado do Governador e depois dos Armadores, fui vendi do para J oão 
van. H ielst e Erasmo Schetz, e, por se haver tornado, mais tarde, proprirõade dos 
fi lhos do último, tornou-se conhecido por Engenho de São-Jorge-dos-Erasmos. O se· 
gundo foi o E ngenho da Mad re-de-Deus, de Luiz de Góis (depois jesuí ta ), irmão 
do donatár io da capitania de São-Tomé. O E ngenho de São-J oão foi fu ndado por 
José Adorno; e o de Santo·Antõnio deveu·SC a ~íanuel Fernandes, casado com uma 
fil ha de Rafael Adorno. Um fill10 do capitão-mó r Antônio de Oliveira, por nome 
Manuel de Oliveira Gago, teve ali o Engenho de N ossa-Senhora-<la-Apresentação. 
Houve ainda mais quatro, pertencentes a Estevão Pedroso, Jcrõninto Lei tão, Salva
dor do Vale e aos Guerras. Foram , portanto, nove os primeiros engenhos de 

São-Vicente. (* *) F rancisco Pereira Coutinho, aules de ser trucidado pelos índios de sua 
capitania, deixou ali tr ês engenhos de açúcar. Na capitania de Ilhéus, os 
discípulos de Loóola também instala ram mais ta~de um cngcnlw de açúcar . 
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O algodão e o café surgiram no nordeste e no ex
tremo-.no~·te (o segundo foi introduzido ali em 1727), 
m_as so t1veram lugar de des laque na economia brasi
~cn·a ~JO século XIX, principalmente quando o cooeeiro 
JnvadnL a terra-roxa centro-meridional. 

_Houve, ent~·et.aJ:to ,_ um produto indígena, qne as
s~~~~Iu c~ traord ma na Jin po rlância em nossa alividadc 
~t:>r_Ico~~. o ta!)~co. Em consequência da rápida gene
r al.Izaçao t~o 

1
v.Icio_ en trc os e urop eus, Lornou-sc em nosso 

pais uma mc,ustna colateral da do acúcar a do taba. - • 00, 
q_u~ era entao usado em cigarros, charutos, pitas c ca
clmnbos, mascado e ainda cheirado sob forma õc · 
ou ] ' rr - d po 

l e r~pe_- ao esenvolvido e lucrativo se tornou o 
set~ ,comercio, que a metrópole se viu obriaada a criar a 
~lfandega do Tabaco (cujo novo regime~lto, devido a 
l __ omba_l, ~pareceu em 1751) (*).Note-se que o erário ré
gl~ auf ena dela, anualmente, chca de dois e meio mi
lhoes d? cruzados, isto é, mais elo dobro do rendim.ento 
do.s c~mntos do ouro, c era com rolos de tabaco que 
pnn.cipalmente se compravam os escravos africanos 
lrazHlos para o Brasil. 

. Em todo ,o_ nos~o p~ís foram cultivados l"!.lllitos gê
neL~)S necessanos a alimentação, noladamcntc os ce
I:cais ~-os legumes, uns vin.dos da melrópolc, oulros já 
l~~hecJdos _do_s nossos selv1colas. O milho c a man
d.loca .. st~~slltuu·am , por muito tempo, o arroz e 0 pão. 
(lene1 <1!Jzado o uso do mate o-ra c as aos J. e 't f' · ' 1 d ' o • . sm as, 01 

~- -e"um suce üne_o do cl~á. ~ã? tardaram a aparecer o 
l.t~au, o .guaran_a •. o aml e mumeros produlos medici
nms ou IndustriLUS (entre êstes, avultou o cáucho ou 
borracha). 

(*) , Das três ~~~~1a11a~ portuguesas, então exi~tcnt('s, - a d C a do Aru ·a· 1 7 1 a asa da Judia, 
;l:-t . - · 1 e .a ( 0 a 'aco . - clna s, comn sr ~~tá vendo pelas respecti vas denolul-

. çocs , con~crmam ~~ 1 rollu iPs do Urasil. 
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Cumpre-nos ainda consignar que os filhos da Afri
coa não só opulentaram a nossa culinária e a nossa do
çaria com saborosos acepipes e deliciosas qui laudas 
(quitanda é vocábulo quimbundo e quer dizer "gulo
seima"), como ainda introduziram no Brasil alguns 
frutos e condimentos de notória utilidade (•). 

A pecuária, fator de larga expansão geográfica, so
bretudo para a ocupaç·ão do hinlerland nordestino, teve 
os seus dois maiores movimentos iniciais no último 
quar.tel do século XVI e no último quartel do século 
XVII: o primeiro foi a avançnda dos criadores baianos, 
que se encontraram em ampla e remota área da mar
gem direita do São-Francisco; e o segundo foi o que 
efelvou a conquista do Piauí. João Ribeiro, em sua 
"História do Brasil" (resumindo o que em começos do 
século XVIII havia escrito Antonil, em "Cultura c opu
lência do Brasil, por suas drogas e minas"), assim de
limitou, acertadamente, a marcha temporal e o espaço 
territorial do movimento: "Podemos considerar por 
completamente explorada c utilizada, até os fins do sé
culo XVII, a zona limitada pelo Paraguaçú (Baía), São
Francisco (Chicrue-Chique), serras dos Dois-Irmãos c 
Piatd, e o mar Atlântico, desde o Parnaíba até à baía 
de Todos-os-Santos. Isto é, a zona da criação do gado". 
Do cruzamento, efetuado no Brasil, dos exemplares que 
nos vieram de Portugal, quer entre si, quer com alguns 
dos seus congêneres de procedência platina, resultaram 
os nossos gados ainda agora conhecidos pelos qualifica
tivos toponímicos de "piaui", "1nineiro", "franqneiro", 
"caracú" (aférese de AcaracLÍ), assim como pelo mais 
genérico de "curraleiro". 

(") Afora a couqucm (galinha·de·Angola), os afl'icanos introduziram em 
nosso país o dcndezeiro, a bananeira-de-São-Torné, o cuxá (donde o famoso 

11
arroz

de.cu,;:á • do ~faranbão), o feijão-guando (crvilha-de-Angola), o inhame, o giló, o 
quingombõ (quiabo), a pimenta·malagueta e até capins (como o "capin<·de·Angola"). 

2) PROGRESSO DA INDÚSTRIA; AS MINAS. 

~rogresso da indústria. - A pdmeira atividade in
dustrwl da nossa pátria consistiu na fabricaC'ão do 
açúcar e na do tabaco em rolos (muito mais tarde sur
giram fábricas de rapé, cigarros e charutos) conf~rme 
Ja yjmos, convindo assinalar que houve n~ capitania 
de Porto-Segm·o uma indústria especial, qual a· da fa
bricação da água de flor-de-laranjeira. Uma necessi
dad:_ imperiosa, sobretudo num pais de tão larga cx
tcnsao, qual o nosso, impós aos colonos a solucão do 
problen.w do tra~1sportc, quer por terra, quer pot: água, 
dando Isso enseJo a uma notável atividade industrial. 
Para o primeiro caso muito concorreu a pecuária, pois 
que, sem o carro-cie-bois e sem o trop ei1·o, não poderia 
ler prosperado o Brasil, nos primórdios da sua exis
tência. Por outro lado, não foi apenas para a indústria 
dos cortumes e da carne-sêca (xarque e carne-de-sol) 
que ela concorreu, porquanto a pele dos bovinos -
além de artisticamente trabalhada para baús e ca~as
tras, arreios e cadeiras-de-espaldar bainhas e ])inaa-r b , "'L ms, ol~s e san?álias, :- forneceu sempre ao vaqueiro 
(como amda hoJe aos Jacruncos ou canaaceiros) o ves-• • . "' • o 
tuano e o lello, a coberta dos carros e das cancralhas 
o ôdre e a piroga (pelota, ao sul, e banguê, ao no~· te), ~ 
mac~ (para guardar a roupa) e o mocó (alforge para 
conuda), as correias e a mochila a bruaca e o sm-rão 
a peia e o laç·o, o chapéu e as al~ercatas, o cinturão ~ 

• 
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os suspensórios. Para o transporte por águu, - quê 
os indígenas haviam resolvido com as suas ubás e 
igaras, igarités e igaraçús, - surgiram por todo o nosso 
litoral, da indústria naval portuguesa, os ajoujo& e al
varengas, as baleieiras e batelões (barcos, barcas, bar
caças, bateis e boles), as garoupeiras e lanchas, os per
nes e perús (ou barcos-da-roça), os saveiros e as vi
gilengas, a que se juntaram posteriormente as jangadas 
(de origem malaia e só usadas no litoral nordestino) e 
as montarias (denominação exclusivamente aplicada às 
grandes canoas do Amazonas). Em consequência disso, 
montaram-se estaleiros em alguns pontos do nosso país, 
e, graças ao aproveitamento de nossas inegualaveis ma
deiras, foram construidos, principalmente na Baía, 
Rio-de-Janeiro e Pará, de meiados do século XVII até 
quasi ao fim do período colonial, muitos navios, m.er
ca:ntes e até de guerra (brigues, escunas, fragatas, corve
tas e naus) . Outra importante indústria, que teve em 
nossa pátria longo período de atividade, foi a da pesca 
das baleias, para o que foram instaladas armações na 
Baía, no Rio-de-Janeiro e em Santa-Catarina, e que 
dmaram desde começos do século XVII até quasi ao 
fim do regime colonial, vendendo mHito azeite (tam
bém destinado à iluminação pública), muita carne e 
muitas barbatanas, além de dar origem à fabricação de 
velas de espermacete. O anil foi igualmente muito ex
plorado no Brasil, cujas fábricas (montadas principal
mente no Grão-Pará e no litoral fluminense) chegaram 
a exportar anualmente para a metrópole cêrca de 500 
arrobas. Por fim, surgiu a indústria de tecidos, e, quan
do começava ela a prosperar, sobreveiu o alvará de 5 
de janeiro de 1785, de d. Maria I, o qual a proibiu ter
minantemente, mandando fechar todos os teares então 
existentes em nosso país. 
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As minas. O descobrimento do ferro (em 1589) 
por Afonso Sardinha (paulista, filho de um reino! de 
igual nome) deu ensejo a que, nos fins do século XVI 
c começos do XVU, surgissem na terra dos bandeiran
tes duas pequenas fábricas , a de Araçoiaba (hoje Ipa
nema) e a de Ibirapueira (hoje Santo-Amaro). Aquela, 
que, a princípio, era um simples forno catalão, foi , de
pois de transformada num. "engenho-de-ferro", doada 
pelo referido Afonso Sardinha ao primeiro governador 
da Repartição-do-Sul, d. Francisco de Sousa, de quem, 
por seu falecimente ~m São-Paulo (1611), a herdou o 
filho, d. Antônio de Sousa. Alienou-a êste a Francisco 
Lopes Pinto, que, tomando por sócio a seu cunhado Dio
go de Quadros. fez trabalhar também. a fabrica de Ibi
rapueira, pelo m.enos até quando êle morreu em (1G29). 
Duran Le a "inversão brasileira" (1808-1821), lento u-se 
desenvolver a indústria siderúrgica, pois Marcos Car
neiro de l\Iendonça, em seu excelente livro "O in
tendente Câmara" (Rio, 1933) , deixou provado que 
"coube ao barão de Eschwege fabricar, pela primeira 
vez no Brasil, ferro líquido, a 17 de dezembro de 1812, 
nos f.ornos suecos por êle edgidos na pequena fábrica 
Patriótica, situada nas proximidades de Congonhas-clc
Campo; que a Manuel da Câmara coube fabricar, pela 
primeira vez, ferro-gusa, em alto forno, em agosto de 
1814, na fábrica do l\forro-do-Pilar (Minas-Gerais), por 
êle instalada em 1809, de ordem do príncipe-regente; e 
t[Ue só em 1° de novembro de 1818 foi que o pai do nos
so historiador Varnhagen conseguiu o ferro coado na 
fábrica de Ipancma (São-Paulo), mandada fundar pc
la carla-régia de 4 de dezembro de 1810". Extraidos 
embora das bêtas c veieiros. ou do leito dos rios, por 
métodos industriais ainda rudimentares, o ouro e os 
diamantes do Brasil muito con tribuiram para o cnri-
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quecimento da nossa metrópole de além-Atlântico. 
Eschwege calculou a produção de ouro, no Brasil, até 
1820, em 63 A67 arrobas, notando-se que a grande ex
tracão durou apenas meio século, de 1700 a 1750, em 
Mii;as, Goiaz e Mato Grosso. E sabe-se que só a capi
tania de Minas-Gerais forneceu a Portugal três milhões 
de quilates de diamantes. desde o descobrimento deles 
(1729) até ao encerramento do nosso período colonial. 

.. 

j . 

3) O COMÉRCIO 

O comércio em geral - O nosso primeiro produto 
natural, que foi objeto de comércio legitimo e de contra
bando, foi o pau-brasil; já .vimos que deu êle ensejo ao 
arrendamento da nossa terra, apenas madrugou ela 
para a civilização européia, e constituiu depois mono
pólio da metrópole, con lribuindo bastante, mesmo as
sim, para o progresso da nossa pátria. Veio em segui
da o açúcar. No século XVI, houve cêrca de 120 en
genhos (dos quais 66 em Pernambuco e 36 na Baía), que 
produziam aproximadamente 500.000 arrobas; no sé
culo XVII, sem dúvida por influencia dos holandeses, 
o número de engenhos subiu a 528 (dos quais 246 em 
Pernambuco, 146 na Baia e 136 na terra fluminense). 
com o respectivo aumento da produção; sofreu êle, to
davia, duas crises, uma na primeira metade do século 
XVIII e a outra no começo do XIX, esta pela fabri
cação do açúcar-de-beterraba. De 1$200, preço má
ximo a que havia chegado a arroba de açúcar anterior
mente, subiu a 2$500 no final do século XVIII. Em 
fins da mesma centúria, o Brasil também concorria 
com cêrca de dois milhões de libras de algodão para as 
,fábricas de tecidos da Inglaterra. Quanto ao comércio 
do tabaco, então monopólio da coroa lusa, é facil 
avaliar-lhe a importância, sabendo-se que, de 64.000 
cruzados que rendeu em meíados do século XVII, 
montou a 2.200.000 em meiados do século XVIII. 
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Não se limitava a tais produtos o comércio elo Brasil. 
No século XVI, já São-Paulo havia iniciado relaç'ões 
com as colônias espanholas, ao ponto ele vender mar
melada para os países platinas e adquirir do Perú (elon
de a denominação ele "peruleiros" que tomaram os que 
de lá voltavam) a prata que deu origem às baixelas en
contradas nas vivendas ricas dos bandeirantes. Por ou
tro lado, foi intenso o comércio ele escravos indígenas, 
preados pelos colonos e mais tarde pelos sertanistas de 
São-Paulo. Cada escravo índio, sobretudo os que vi
nham das missões jesuíticas ,meridionais, era vendido 
no mercados do Rio e ele São-Vicente a 4$000, pre
ço bastante elevado para aquela época. Semelhante a 
êsse foi mais tarde o comércio a que de~l ensejo o trá
fico de africanos. 

Companhias de comércio - A primeira que se fun
dou em Porlugal foi a Companhia Geral do Comércio 
do Brasil (6 de fevereiro de 16 19) . Criada por um 
prazo de vinte anos e com bandeira própria, obrigara
se a enviar anualmente ao Brasil, duas frotas, cad~ uma 
de 18 naus e cada nau armada pelo menos de 26 ca
nhões. Gozava do privilégio da venda do trigo, vinho, 
azeite e bacalhau. O único serviço, que a nossa pátria 
ficou a dever-lhe, foi o de haver contribuído, m edian
te a esquadra de fins de 1653, comandada por Pedro 
Jacques de Magalhães, para a expulsão elos holandeses 
do Recife, em janeiro do ano seguinte. Apesar disso, 
não faltaram daí em diante reclamações contra ela, 
que foi extinta por d . Afonso VI poucos anos depois. 
O. Pedro li criou, em 1682, a Companhia de Comércio do 
Estado do Maranhão, nas mesmas condições de · prazo 
e monopólio da anterior, mas com uma obrigação nova, 
qual a da introdução ali de 500 escravos afrkanos 
anualmente. Não tendo ela cumprido o seu contrato e 
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havendo até praticado abusos, disso resultou a revol
ta de 1684, capitaneada por 1\Ianuel Beckman (veja-se o 
capítulo VIII), em consequência da qual foi suprimida 
a dita empresa mercantil no ano seguinte (1685). As 
duas últimas empresas pertencem ao século XVIII 
e deveram-se ao marquês de Pombal. A Companhia Ge
ral do Grão-Pará e Maranhão foi criada em 1755 c a 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba em 1759. 
Tinham o mesmo monopólio e a mesma duração das an
teriores . É fora de dúvida que concorreram bastante 
para o progresso econômico do norte do Brasil. desen
volvendo ali as culturas de arroz, cana-de-açúca r, al
godão, cacau e café, e até animando indústrias, quais as 
dos cortmnes c da fabricação do anil. Foram também 
as frotas dcs~as companhias as que introduziram em 
maior quantidade na Europa produtos daquela vasta 
região, tanto da indústria pecuária, como couros, so
las e atanados, quanto pau-brasil, pau-violeta, casta
JJhas, gengibre, cravo c úleos vegetais. Mas as duas re
feddas empresas praticaram também abusos na venda 
dos gêneros de que tinham monopólio, provocando 
assim inúmeras rcclarnaç·õcs, as quais, abafadas no 
fim da administração de Pombal, foram afinal ouvi
das pelo govêrno de <1 . .Maria I. Esta, suprimindo o 
monopólio concedido às mencionadas companhias, im
pli citamente as ex tinguiu. Ern 1778, cessou a ativida
de da Companhia Geral do Grão-Pará c Maranhão; 
e a Companhia Geral de Pernambuco c Paraíba desa
pareceu no ano seguinte (1779) (*). 

(*) A conclusão a tirar do 1·e~umo histúrico, a que acabamos de proce
der, é qne o Drasil teve primeiramente uma economia autárcica, desde o inicio d:1 
sua colonização até f ins do século XVIII; veiu em seguida a expansão minera· 
dora, de fins do st!culo XVII a fins do s~culo X\ 1 TI; surgi u depois o ciclo ca· 
f eei ro, cujo maior progres~o é já do Brasil indt!pendt:nte . Corno quer que seja, 
a uossa terra, desde o ccmeQo úa sua explorac;ão material, alistou se entre os países 
de "economia mista", estado em que se conserva até agora, não obstante ~e r "di~ 
rigida" atualmente :1 nossa ''economia eclúica". 



VII DESENVOLVIMENTO ESP IRITUAL 
1) A obra da Companhia de J esús: a proteção dos 

índios ; o ensino ; a moralização da sociedade. 
2) A expulsão dos jesuítas e suas consequên
cias. 3) Desenvolvimento cultural da colônia. 

1) A OBRA DA COMPANHIA DE JESÚS: A PROT EÇÃO 
DOS ÍNDIOS; O ENSINO; A MORALIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE. 

Esta parte da nossa his tória se rá faci lmente com
j)l'ecndi <l a pelo que vamos expor com relação aos servi
ços de Nóbrega, Anchieta e Vieira, assim como quanto 
ao surto dos primeiros colégios jesuíticos. 

Dos dois levilas da Companhia de Jesús que rnais 
serviços prestaram à nossa terra no século XVI, isto é, 
qm,ndo verdadeiramente nascia o BrasH para a civili
y;ação cr istã, é costume pôr-se em lugar de maior des
taque José de Anchie ta, que foi sem dúYiela quem mais 
se popularizou nestas plagas de aquén<-Allànlico, ao 
pon to ele merecer crescido número de biografias e ho
menagens excepcionais, sendo até denominado "o san
to do Brasil", embora a Igreja não o haja ainda cano
nizado. Entretanto, sem que em nada se diminua a 
grandeza de Anchieta, não é êrro afirmar -se que êle não 
foi maior do que Nóbrega. A êste já o imparcial his
toriador Southey fizera a devida justiça, asseverando 
não haver ninguém a cujos talentos devesse o Brasil 
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"tantos e tão permanentes serviços''; e, há pouco, 
preenchendo uma das mais deploráveis lacunas das 
nossas letras históricas, traçou José Madz de Morais o 
excelente volume "Nóbrega - O primeiro jesuíta do 
Brasil" (Rio, 1940) . 

Manuel da Nóbrega nasceu em Portugal a 18 de 
outubro de 1517, fez estudos superiores em. Salamanca 
c Coimbra (era formado em direi to canônico), e, pm 

~óbrt"g'a e sua assinatura Anchi eta e sua assinatura 

molivo ele injustiça sofrida em certo concurso inle
lcclual, ingressou na Companhia de Jcsús. Vindo para 
o Brasil com Tomé de Sousa, em 1549, aqui exerceu 
por 21 anos (pois expirou a 18 de outubro de 1570), 
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um portentoso apostolado. Além da organizaç:ão da 
'catequese dos nossos selvícolas, cogitou desde logo de 
moralizar os colonos (e até os padres seculares) que en
contrara no Brasil. Não po~ia fazê-lo, porém, sem. que 
viessem de Portugal, como êle pediu e obteve, diversas 
levas de mulheres (algumas delas órfãs nobres), com 
que visou a afastar um dos motivos mais graves dos con
flitos entre reinóis e índios. Foi o menlor e auxiliar 
dos três primeiros governadores-gerais, tendo colabo
rado com o primeiro e o terceiro na fundação das 
cidades do Salvador e do Rio-de-Janeiro, devendo-se
lhe, ao tempo do segundo, a instalação do colégio je
suítico de que resultou a cidade de São-Paulo. Os pri
meiros educandários da Cornpanhia de Jesús, surtos 
no Brasil, foram de iniciativa de Nóbrega ou regulari
zados por êle (Baía, São-Vicente, São-Paulo, Rio e Olin
da). Ajudado por Anchieta, salvou o sul do Brasil, 
ameacado pela Confederação-dos-Tamôios (em 1562-
1563). de tornar-se um domínio francês. Tão h1lensa 
foi a sua atividade missioneira, que êle, mais culto do 
que Anchieta, não teve tempo de entregar-se à produ
cão de quaisquer obras espirituais, afora as cartas (cêr
~a de 60) que lhe documentam a eficiência, a energia 
e o iluminado devotamento apostólico. 

José de Anchieta nasceu na capital das ilhas Caná
rias, a 19 de março de 1531, no mesmo ano em que Loio
la, de quem era parente, fundara a Companhia de Je
sús. Abandonou os estudos secundários que fazia na 
universidade de Coimbra, para entrar no colégio da 
Companhia de Jesús, da mesma cidade, aos 17 anos de 
ülade. Dois anos depois, por motivo de ser fisicamen
te fraco, vinha para o nosso clima, em companhia 
do segundo governador-geral, d. Duarte da Costa. No 

, 
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nno seguinte, achaudo-se em São-Vicente, foi escolhido 
jJOr Nóbrega para um dos seus colaboradores na fun
dação do colégio de Piratininga. Nesse instituto, nin
guém excedeu ao canarino nos serviços de toda ordem, 
alí prestados: professor, ensinava a cdanças e a adul
tos, copiando livros didáticos, que faltavam, e estudan
do êle próprio as matérias superiores de que necessi
tava, afim de receber as ordens sacras. Deu início ao 
teatro no Brasil, escrevendo os primeiros "autos" que 
se fizeram ouvi r sob o nosso céu. Poeta, dramaturgo, 
cpistológrafo, filólogo, historiador, deixou produções 
em sua língua materna e na portuguesa, em latim e 
em tupi (*). Devem-se-lhe a primeira gramática do 
nheengalú e o primeiro poema sacro que se traçou nas 
plagas do Novo-Mundo. Tem sido considerado, por is
so, o fundador da nossa literatura. Foi provincial da 
Companhia de .Jesús no Brasil, de 1577 a 1587; eslava 
nesse alto cargo, quando, de vi si la ao colégio do Rio
de-Janeiro, aqui fundou a Santa-Casa-de-Misericórdia 
(para acudir aos muilos doentes da grande esquadra 
de Diogo Flores Valdés, surla na baía de Guanabara 
em 1582) (**) . A última década de sua preciosa vida, 
passou-:;~. êlc como superior dos índios do Espírito-San
to, missionando naquela capitania, onde expirou (ao:; 
9 de junho de 1597), na aldeia de Reritiba (hoje cidade 

(*) Era Anchieta o provincial da Companhia de Jesús no Brasi l, quando! 
recebeu do bist-tO de Tucumán, d. Francisco Victoria, um pedido de missionários para 
a catequese dos selvícolas platinas. Atendendo ao mesmo, enviou Anchieta cinco' 
padres, que foram os primeiros jesuítas que exerceram o apostolado na Argentina' 
e no Paraguai. 

(**) Além da profícua atividade intelectual, Anchieta ainda desempenhou 
os mistéres mais humildes, porquê foi sapateiro, alfaiate, enfermeiro e cavouquei ro. 
D e couro crú, com um c<=~nivete bem afiado, fazia êle alpercatas para si e seus 
i r mãos de hábito, e de velhos panos de naus, que obtinha de comandantes liberais, 
cortava e cosia as roupetas que vesti:\m. Deve-se também aos seus esforços "a 
estrada do padre José", como foi primitivamente chamado o difícil caminho, aberto 
sinuosamente na serra ingrcme de Parauapiacaba. afim de estabelecer mais fáceis 
comunicações entre São-Vicente e o planalto de Piratininga. 
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de Anchieta) . MuHos dos mais notáveis escri torcs bra
sileiros trataram brilhantemente do inolvidável após
tolo, por ocasião de se lhe comemorarem o tri
centenário do falecimento c o quadricenlenário do 
nascimento. 

Vieira e a catequese jesuitica ao norte do Brasil -
Nascido em Lisboa (6 de fevereiro de 1608), veio para 
::ts nossas plagas em 1614, quando o pai, desde 1609 em
possado no cargo de secretário do governo-geral do 
Brasil, trouxe a família para a cidade do Salvador. 
Estudou no colégio dos jesuítas, ordenando-se em 1635. 

Em 1641, partiu para Por
tugal, na comissão que ia 
aprescn lar felicitações ao 
novo rei, d. João IV. Por 
lá ficou, dispondo de as
sinalado prestígio na côr
te (era confessor do rei e 
da rainha e professor do 
primeiro príncipe do Bra
sil, d. Teodósio), até 1653, 
ano em que chegou ao 
Maranhão. Voltou a Lis
boa em 1654, para obter a 
revogação de uma lei que 
permitia a escravização 
dos índios daquele Esta-

P adre Antõnio Vieira do setentrional, e trOUXe, 
além disso, a nomeação 

de administrador-geral dos selvícolas daquela vasta 
reg1ao. De 1655 a 1661, foi assombrosa a atividade de 
Vieira . Catequizou pessoalmente os nheengaibas da 
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ilha de Marajó, e, sem se esquecer do resto do Ama
zonas, desceu progressivamente pelo sertão cearense 
até à serra de Ibiapaba. É obra sua e de seus compa
nheiros de roupeta a irradiação das missões dos princi
pais centros jesuíticos, que eram Belém e Gurupá, pelos 
rios Tocantins, Xingú e Tapajós acima. Conforme conta 
o padre João Antônio Andreoni (o admirável Anlonil) , 
Vieira compôs um catecismo em seis línguas (totalmente 
dissemelhantes), afim de instruir na doutrina cristã os 
íucolas do nosso rio-mar. Em consequência da expul
são dos j esuílas, feita pelos colonos do Estado do Ma
ranhão em 1661, foi Yieira para Portugal. Depois de 
aciden Lados trabalhos, retornou à nossa terra em 1681,. 
Lendo expirado na cidade do Salvador, a 18 de julho 
de 1697. Camões, no verso, e Vieira, na prosa orató
ria, foram, inconlestávelmenlc, as figuras mais altas da 
língua portuguesa. 

Os primeiros colégios - O "Colégio dos Meninos de 
Jesús", fundado por Manuel da Nohrega em 15!10, na 
cidade do Salvador, passou a instituto canônico em 
1556, com a denominação de "Colégio de Jesús". O de 
São-Vicente, inkiado por Leonardo Nunes ("o primei
ro apóstolo do Estado de São-Paulo", na frase de Sera
fim Leile) desde 1550, foi regularizado por Nóbrega a 
2 de fevereiro de 1553, com a denominação de "Co
légio dos Meninos de J esús ", não tendo chegado a cur
rículos superiores. O de Piratininga, fundado e inau
gurado solenemente por Manuel da Nóbrega a 25 de .iá
neiro de 1554, donde o nome de " São-Paulo" que se 
juntou a esse no\'o "Colégio de Jesús", destinado a cnr-
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sos de noviciado e juniorado, teve por primeiro reitor 
o padre Manuel rle Paiva e como professor de lalim o 
irmão José de Anchieta, que ai fez os seus estudos de 
teologia, para poder investir-se de ordens sacras, em 
fins de 1566, pois foi ordenado pelo bispo d. Pero 
Leilão na cidade do Salvador. O colégio do Rio-de
Janeiro, também destinado a estudos superiores, foi ini-

O pátio do Colégio doo J._.uítas, em São-Paulo (1860) 

ciado a 24 de julho de 1567, sob a direção de Manuel da 
Nóbrega. O de Pernambuco, estabelecido na cidade de 
Olinda, surgiu em 1568, sob a chefia de Luiz da Grã. 

2) A EXPULSAO DOS JESUiTAS E SUAS CONSE

QUÊNCIAS. 

A expulsão dos jesultas. - A má vontade do mar
quês de Pombal para com os jesuítas resullou dos obstá
culos que os inacianos espanhóis opuseram à execução 
do tratado de limites de 
17!)0. Nenhuma das duas 
comissões, uma para o 
norte e a outra para o 
s u 1, p o u d e l e v a r a 
cabo a tarefa que lh e 
fora incumbida. Si a da 
região seten lrional I u tara 
apenas com a falta de 
mantimentos, canoas e re
meiros, a do seclor meri
dion al teve que enfrentar 
um exército de índios 
(guaranis, tapes e char
rúas, habitantes dos Sele
Povos-das-Missões-do-Uru-
guai), de SOrte que OS tra- Gomes Freire de Andrada 

balhos de demarcação, 
iniciados em 1752, foram interrompidos pela guerra 
de 1756 a 1759, dala em que Gomes Freire de An
drada se retirou para o Rio-d e-Janeiro, depois de h aver 
gas to 3.000.000 de cruzados com um serviço impro-
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fícuo (*). Inteirado de faclos tão deploráveis, Pom
l>al fez logo publicar, dando-lhe imediata execução, 
uma bula de Benedito XIV (de 1741), pela qual não 
podia clérigo algum (secular ou regular) comprar, ven
der, dar ou receber em escravidão os índios, nem se
pará-los da família, privá-los de bens ou coarctar-lhes 
de qualquer modo a liberdade. E, como corolúrio de 
tão justa medida, decretou primeiramente a emanci
pação dos índios do Estado do l\Iaranhão (6 de junho 
de 1755), para depois expedir idêntica providência com 
irelac'ão ao Estado do Brasil (8 de maio de 1758), por 
ain(i'a existir a divisão político-administ..rativa da 
colônia luso-americana. No ano seguinte (3 de setem
bro de 1759), a Companhia de .Jesús foi expulsa de to
dos os domínios da coroa de Portugal, lendo sido de 550 
o 1otal dos sacerdotes de Loiola postos violentamente fo
ra da nossa pátria. E, não contente ainda com isso, o 
marquês de Pombal, contando com a coadjuvação das 
três coroas burbônicas (França, Espanha c Nápoles), 
obteve a supressão da Companhia de Jesús, efetuada 
por Clemente XIV (Giovanni Vincenzo Antonio Gauga
nelli), por um breve em forma ele !mia, denominado 
"Dominus ac redemptor noster" (23 de julho de 1773). 
Consequências: Os diretórios e as diretorias, com que 
tentou Pombal substituir os jesuítas na catequese e no 

(• ) Esse inesperado episódio de um a esti rada guerra de sel vagens, cate<J UÍ· 
zados pdos j esuítas , contra as forças regul ares de P ortugal e da Espanha, em con· 
sequência do tratado de ~iadr í de 1750, deu ensejo a que apa:ecesse ~ma das ohras 
ma is primas da nossa literatura, o poema "O Uraguay,. (s:c), dedtcado . a F ra n
cisco Xavier de :Mendonça Furtado, irmão do marq uês de Pombal, e publ1 cado em 
L i!o'boa (1 769) por José B :tsílio cta Gama. Silvio Roméro af irm a1 com sobeja ra.zã?, 
fJ ue o referi do poema e as "Cart as chilenas" (estas pr11vavelmente de ~omaz A ntomo 
Gonzaga) são as ún tcas produções poéti c~s ela époc~ do _B rasil. co~omal que sohre· 
v 1verfto. Outra campanha demorada, ocornda na Afnca, amda mspu-ou nnvo poema 
ao minei ro ilustre, que lhe deu a denominação de 11 Qu itúbi a" (Lisboa, 1791). "O 
Uraguay " é o primeiro formoso f ru to da intel ig~ncia brasilei ra, em que se sentem 
os mais fortes ressáibos de caloroso nativi smo. 
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ensino dos índios do Brasil, não produziram os mesmos 
admiráveis resultados, que vinham. sendo conseguidos 
pelos esforços dos discípulos de Loiola, aos quais seria 
clamorosa injustiÇ'a negar que devemos a formação es
piritual da nossa pátria. 

Além dos jesuítas, entretanto, outros missionarws, 
pertencentes a diversas regras católicas, também se en
tregaram à catequese dos nossos selvícolas e à instrução 
do nosso povo, nos séculos X VI e XVII. Três d cl as 
ainda existem em nosso pais. Os beneditinos aporta
ram à cidade do Salvador em 1584 c vieram estabele
cer-se no Rio-de-J aneíro em 1589; daquí saíram para 
São-Paulo e da Baía foram instalar outros mosteiros 
ao norte (o de Olinda é de 1596); dedicaram-se mais à 
instrução do que à catequese, embora ullimameu te se 
estabelecessem na região do Rio-Branco, atraindo à fé 
cristã os macuxís; formaram a mais rica das congrega
ções existentes no Brasil. Os franciscanos tiveram a 
sua primeira custódia em Olinda, onde chegaram em 
1585; dirigiram-se dalí para o Maranhão em 1615, 
mas antes vieram para o Rio-cle-J aneiro (1607) 
( •) ; e devem-se-lhes inestimáveis serviços, não só à 
conversão dos primitivos donos da nossa terra, como 
ainda às nossas letras. Os carmelitas observantes, es
tabelecidos em Pernambuco no ano de 1589, já esta
vam na baía de Guanabara desde 1590, tendo erguido os 
seus conventos em diversos pontos, pois é de 162L1 a sna 
instalação na capital maranhense, donde a sua ativida
de se extendeu até às duas margens do nosso rio
lllat" e também foram mais tarde abalisados professores '. 

(*) O convento de Santo·Anl&nio foi inaugu rado em 1615; do R io·de·J anc!ro 
partiram em 1640 os frades, que foram funda r em São-P aulo o convento de S ;·O· 
Francisoo (1643), no qual se instalou, quasi dois séculos mais tarde (1828) a f~· 
cul<ladc de D irei<o. 
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t homens de letras. Os mercenários (*) foram introdu
zidos no Pará, em 1639, pelo célebre capitão Pedro Tei
xeira; a princípio, dedicaram-se à catequese dos íncolas 
do Amazonas; mas, depois, vieram a tornar-se opulentos 
estancieiros, tanto que, quando foram expulsos e tive
ram sequestrados os seus bens, estes, sitos em Marajó e 
outros pontos, subiam a uma quantia sobremodo ele
vada. 

Aos carmelitas c mercenários coube uma boa padc 
da ardua tarefa do surto das povoações mais importan
tes dos atuais Estados uo Pará e Amazonas, no sé
culo XVII, tendo sido confiada aos franciscanos a es
pinhosa fàina da conquista espiritual da Guiana Brasi
leira (cn tão capitania do Cabo-do-Norte). Em 169n, 
fez d. Pedro li a distribuição das missões do Estado do 
Maranhão pelas diferentes ordens religiosas que apos
i.olavam alí, e isso afim de evitar conflitos entre elas, 
poi ~> nem todas simpatizavam com a Companhia de Je
sús, cuja primazia, ali c alhures, era incontestável. 
Os dados estatísticos, que nos fornecem cronistas e his
toriógrafos, comprovam o que acabamos de afirmar. 
Conforme se lê .nos "Anais históricos do Estado 
do Maranhão" (escritos pelo governador do mesmo, 
Bernardo Pereira de Berredo), existiam ali, no pri· 
mt"Íro quartel do século XVIII, 19 aldeias indígenas 
missionadas pelos jesuítas, 15 pelos francisc.anos, 12 
J;elos carmelitas c 5 pelos mercenários, compt·cendendo 
todas elas mais de 20.000 almas; pois as dos inacianos, 

(*) E xist{' ainda a form a " mcrccd:l.rios". talvez criada pa ra evi ta r o sentid l 
pejo rativo, atribuído a umercenários". P referi mos . porém, esta, porquê é a. 
que sempre se nos tem deparado nos mrlhores esc ri tores da no~sa línç-ua e tamhé m 
p~l ~ dj f~rcnca. semâ nt ica dos refer idos vocâhulos, como se pode: ver em qualquer bOn\ 
dtcJonano latino. 
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quando estes foram expulsos em 1759, tinham ubido 
a ~8, enquanto as dos demais religiosos haviam parado 
no mesmo número anterior. É de justiça confessar que, 
no respeitante à proteção dos nossos selvícolas, ao en
sino e à moralização dos que povoaram a nossa terra,
tudo isso no longo período de 1549 a 1759, - nenhuma 
ordem religiosa prestou tantos e tão ine~>timáveis ser
'viços como a Companhia de Jesús. 



3) DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA COLÔNIA 

O período pombalino coincide com a época mais 
brilhante da nossa literatura colonial. O engrandeci
mento territorial do Brasil, devido a Alexandre de Gus
mão, e o estimulo que, a todos os aspectos, infundiu o 
preclaro ministro de d. José em nosso país, não podiam 
deixar de refletir-se em nossa atividade intelectual. 
Para honrar o chamado "século de Pombal", bastaria 
n "escola mineira" ('), a que pertenceram os maiores 
poetas da língnn portuguesa da fase arcádica, tais como 
Tomaz Antônio Gonzaga (174-!-1807), José Basi l io da 
Gama (1741-1785), Cláudio Manuel da Costa (1729-
1789), frei José de Santa-Rita Durão (1722-1781), Iná
cio José de Alvarenga (1744-1793, o cognome de Peixoto , 
a que não tinha direito algum, só o usou raram ente, em 
particular nos autos da devassa da conjuração de 1789) 
e l\Ianuel Inácio da Silva Alvarenga (1749-1811), plêia
de. à qual ainda se podem juntar Domingos Vidal de 
Barbosa (1761-1793, também conjurado) e Francisco 
de Melo Franco (1757-1822). Citaristas de menor res
plendência figuram ainda ao tempo de Pombal: Antô-

(*) No Brasil colonial, tem -se admitido a ex isl~ncia de três uescolas'' literárias: 
a pernambucana, a baiana e a mineira . Esta resplendeu no século X VIII. A se
gunda, da qual foi Gregór io de Matos Guerra (1623·1696) a figura culmi nante, per
tence ao século XVII. A primeira teve por fundador Bento Te ixei ra P into . 'Este 
poeta (não se sabe si era reinol ou brasileiro), autor da famosa, mas insulsa 
"Prosopopéia", não é o mesmo Bento Teixeira envolvido nas "De~J.unciações de 
P ernambuco", pois são irretorquíveis os argumentos a tal propósito ex pendidos por 
J oão Perretti, às págs . 123-133 do seu erudito volume " Bar!éu e outros ensaios 
crí!_!~_o_!_: (Re~_i!_e,_.!2_Q) ,_ _ 
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nio l\lendes Bordalo (1750-1806) e oulro seu conterrâ
neo, mais conhecido pelo pseudônimo ele Bartolomeu 
Anlónio Cordovil do que pelo seu verdadeiro nome, que 
era Antônio Lopes da Cruz (1746-1800), o amazonense 
Bento TenreiTo de Figueiredo Aranha (1769-1811), os 
dois Caldas ( *), ambos padres, Domingos Caldas 
Barbosa (1738-1800) c Anlônio Pereira de Sousa Caldas 
(1762-1814), aos quais ainda nos cmnpre juntar frei 
Francisco de São-Carlos (1763-1829) e José Elói Olloni 
(1776-1851), pois que nasceram sob o signo de Pombal. 
Si ao tempo de Alexandre de Gusmão houve no Bra
sil duas arcá dias, a "Academia Brasílica dos Esqueci
dos" e a "Academia dos Felizes" (a primeira fundada 
na Baía pelo vice-rei, conde de Sabugosa, em 1721, e a 
segunda fundada no Hio-dc-J aneiro, no palácio do go
vernador José da Silva Pais, em 1736), pertencem ao 

· "século de Pombal" a "Academia dos Selectos" (surta 
na cidade de Estácio de Sá em 1752, por inspiruç·fio de 
Feliciano Joaquim de Sousa Nunes) e a "Academia 
Brasílica dos Re.nascidos" (que apareceu na Baía em 
1759), da qual fizeram parte, entre outros, Cláudio Ma
nuel da Costa, d. Domingos do Loreto ConV> e fr. An
tônio de Santa-Maria Jaboatão. Não podemos deixar 
em olvido a animação que tiveram as ciências em nossa 
pátria, no período pombalino. São dessa época. alguns 
dos nossos maiores sábios: José Fernandes Pll1lo de 
Alpoim (1689-1770), engenheiro militar e inventor do 

(*) Conheceram-se em Lisboa, num salão fidalgo (do conde de Pombeiro ou do 
marQuês de Castelo-Melhor); e o autor da "Viola de Lereno" (que era mt!l~to 
e vlVia às sopas dos ricaços da capital portuguesa) assim saudou ao seu patnc1o, 
colega de batina e de afeição às musas: 

"Tu és Caldas, eu sou Caldas; 
Tu és rico, e cu sou pobre; 
- Tu és o Caldas de prata; 
- Eu sou o Caldas de cobre" . 
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tiro curvilíneo ( *), frei José Mariano da Conceição Ve
loso (1742-1811), Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-
1815), Manuel de Arruda Câmara (1752-1812) e José 
Vieira Couto (1752-1827) (* *). Resultou, ainda, das 
idéias em voga, oriundas da mesm.a "Enciclopédia" 
de que Pombal era discípulo, a criação da "Academia 
Científica do Rio-de-Janeiro" (inaugurada em 1772, 
sob os auspícios do marques de Lavradio), e destinada 
aos estudos de física, química, história natural, medi
cina, cirurgia, farmácia e agricultura. Foi seguramente 
encarando os inestimáveis serviços prestados à civiliza
ção do nosso pais pelo dinâmico ministro de d. José que 
uma brasileira culla, a professora Maria G. L. de An
drade, em seu excelente "Resumo da história do Brasil" 
(Boston, 1894), afirmou o seguinte (pág. 135) : "A his
tória de Portugal conta três heróis imortais: Vasco da 
Gama, o descobridor; Luiz de Camões, o poeta; e o 
marquês de Pombal, o grande estadista". 

(* ) itste insigne brasileiro, cujag construções, quer militares, quer ci vis, 
existem até hoje no Ri.o-de-Janeiro e em Ouro-Preto, deixou dois livros, "Exame de 
artilheiros" e "Exame de bombeiros", editados em 1744 e 1749, que mereceram a 
devotada e competente atenção de Félix Pacheco, em seu trabalho "Duas charadas 
bibliográficas" (Rio, 1931). Em seu poema "O Uraguai" (Lisboa, 1769), José 
flasílio da Gama assim se rtfere à remodelação da balística, devida ao seu oompa· 
tt- iota, então brigadeiro: 

"Vês o grande Alpohn. Este o primeiro 
Ensinou, entre nós, por que caminho 
Se eleva aos céus a curva e grave bomha, 
Prenhe de fogo; e com que forca do alto 
Abate os tectos da cidade, c lança 
Do roto seio, envolta em fumo , a morte". 

("') Cumpre não ser posto em olvido Antônio de ]\[orais Silva (1757·1824) , 
cujo .. Dicionário da língua portuguesa'' (Lisboa, 1789) foi redig ido no u sé
culo de Pombal". 

-----· 

VIII - O SENTIMENTO NACIONAL 

1) Formação do sentimento nativista. 2) As pri
meiras lutas: "emboabas" e "mascates". 3) Os 
movimentos revolucionários: a revolta de 
1720; a inconfidência mineira; a revolução re
publicana de 1817. 

i) FORMAÇÃO DO SENTIMENTO NATIVISTA 

O sentimento nativista repontou em São-Paulo, por 
ocasião de restaurar-se a soberania portuguesa, isto é, 
em 1641, com a aclama~ão de Amador Bueno. Desen
Yolveu-se em consequência da expulsão dos holande
ses, a qual, efetuada em 1G54, representou maior es
forço dos filhos da nossa terra do que dos soldados 
reinóis; e essa consciência da própria força, da parte 
dos brasileiros, transparece da conjm·ação pernambuca
na contra o governador Jerônimo de Mendonça Furtado, 
em 1666. No Eslado do Maranhão, embora os fatores 
econômicos (que também serviram de base à sedicão 
de Vila-Rica, em 1720) tivessem preponderado na re~ol
ta de 1684.-1685, chefiada por Beckman, é também per
cebível o influxo do nativismo, sem o qual não se pode
ria explicar a formação de um govêrno popular, dispos
to a consliluir vida própria, sem mais obedecer à metró
pole. Vamos expor, resumidamente, todos êsses episó
dios, para comprovação do que deixámos afirmado. 
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Aclamação de Amador Bueno como rei de São
Paulo - Em suas "Memórias para a história da capi
tania de São-Vicente" (Lisboa, 1797), págs. 130-136, con
signou f r. Gaspar da Madre-Deus o importante episó
dio, que se acha escudado por mais de um docun?-enlo 
do uosso passado colonial. Restaurada a soberanw de 
Portugal a 1 o de dezembro de 1640, no ano seguinte o 
povo de São-Paulo-de-Piralininga, cruanuo a_lí chegou a 
notícia da ascencão do duque de Braganç-a ao trono de 
Afonso llenriqu~s, resolveu proclamar a independência 
da terra dos bandeirantes. Escolheu para rei da mes
ma em 1 o de abril de 1641 ( *), a Amador Bueno, em 
qu~m sobejavam predicados para a alt~ in vestidura, 
porquanto, além de opulento e esclarecido, era s?gro 
de dois fidalgos espanhóis (d. João Mateus Rcndon e 
d. Francisco Hendón de Qucbedo y L una), vindos para 
o Brasil em 1625 (na esquadra restauradora da Baía) 
e estabelecidos na capitania de São-Vicente (**). Con
forme o referido cronista, Amador Bueno foi alé amea
çado de morte, si não quisesse empu~har o cetro. En
tretanto súbclito leal, às aclamações reiteradas da gran
ue onda' do povo: "Viva Amador Bueno, nosso rei!", ia 
êle fugindo e respondendo: "Viva o sr. d. João IV, nosso 
rei e senhor, pelo qual darei a vida!" E, assim, conse
guiu alcançar o mosteiro de São-Bento, onde entrou, 
trancando-lhe rápiclamente a porla. Apelou o aclamado 
para a intervenção dos monges, os quais com dificnlda
dc lograram conter a massa popular, convencendo-a, 

(*) Por motivo da dificuldade de comunicações, a n?tícia da revolução de 1• 
de dezembro de 1640 só chegou à Baía c ao Rio·de-Janctro, respectivamente, a 15 
de fevereiro c 10 de março de 1641. . _.. • 

(**) Afora os dois genros de Amador Bueno, ha':ta colao em :Sao-Paulo-de
Piratininga outros fidalgos de sángue. c.-1stclhano, que ~Jttdaram a eshtt?u1ar a ex~ 
plosão do nativismo bandeirante e assmaram a acl.amaçao de 1° d~ abrtl de 1641. 
d. Francisco de Lemos, d. Gabriel Ponce de Leon, d. Ba.rtol?me de Torales_. d. 
Juan de Espínola Guzmán, d. Andrés de Zunega e seu Jrmao d. Bartolome de 
Contrcras. 
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finalmente, de que a terra bandeirante devia continuar 
obediente ao novo soberano (só a 3 de abril de 1641 
acJamat!o pela câmara paulista), com quem se iniciara 
a dinastia bragantina. Foi essa, indubitávelmente, a 
primeira tentativa separatista, ocorrida em nossa páh·ia. 

A conjuração de "Nosso Pai" (9 de março de 1666) 
Singular, sem dúvida, foi o motim popular, de fun

do liberal e nativista, ocorrido e1n Pernambuco, pou
cos anos depois da expulsão dos holandeses. O tercei
ro capitão-general (os dois primeiros foram André Vi
dal de Negreiros e Francisco de Brito Freire), Jerô
nimo de Iendonça Furtado (1664-1666), ganhara logo 
a fama de tirano c de chatim (*). Para que pudessem 
mais facilmente ver-se livres dêlc, muitos pernambu
canos de prestigio orgauizaram uma falsa procissão de 
"Nosso Pai" (isto é, do "Viático", destinado à exlre
ma-uncão dos morj]mndos), à qual era costume se jun
tarem ~s pessoas mais gradas. Encaminhada a mesma 
para os lados do palácio, não hesitou o governador em 
cumprir o seu dever de acompanhar o préstito; e, 
apenas alcançou êsle o ponto mais favorável ao obje
tivo dos conj m·ados, dominaram êles a escolta, enquan
to o seu chefe, André d e Barros Rego, "em nome do rei, 
da nobreza e do povo de Pernambuco", dava voz de 
prisão ao referido capitão-general. Este, remetido para 
Lisboa, foi condenado a cárcere perpétuo numa forta
leza da Ásia, para o que concorreu, sem dúvida, o pro
cedimento de seu irmão, Francisco de Mendonça Fur
tado, que se havia passado para os espanhóis, e de quem 

(•) uchatim" era então vocábulo de uso corrente. no sentido do que hoje de· 
nomlnamps "tratante", "traficante,, "indivíduo de pouca lisura nos negóci~s,. O 
acima n::íerido governador e um seu parente, que esteve no comando da 1lba de 
Santa-Catarina em 1777, levaram o terrível marquês de P ombal a exclamar que não 
çonhecia "nenhum Mct&dcm'a~ que não tivesse Furtado,J. 
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.Jerônimo foi considerado co-réu. A 9 de março de 
1666 data da prisão de Jerônimo de Mendonça Furta
do, ~chava~sé no porto de Recife uma esquadra fran
cesa, cujo destino era l\Iadagáscar; e, como o gover
nador fôsse também acusado de querer entregar Per
uam_buco à mesma, o povo atacou os marujos europeus, 
que haviam descido em terra, assi~ como ~ c?~ve~1t~ 
dos capuchinhos, onde êles se r efug1aram; nao f01 f~c1l 
a André de Barros Rego e aos seus outros companhen·os 
de aovêrno conlcr a fúria popular, o que, afinal , con-

o l . seguiram, apresentando depois desculpas ao a miran-
te francês . Pelo que acabamos de sumariamente ex
por, houve intuitos nítidamentc nalivistas na original 
revolução de "Nosso Pai" ( * ). 

Revolta de Beckman - Afim de pod erem calivar 
os índios, os colonos do Estado do Maranhão expulsa
ram do mesmo os jesuítas, em 1661; mas o govêrno da 
metrópole readmitiu alí os referidos religiosos, em 1680, 
ao mesmo tempo que proibia a escravização dos selvi
colas. E, para atender às r eclamações dos colonos, de
terminou, ao criar em 1682 a Companhia do Comér
cio do Maranhão, que esta introduzisse alí, anualmente, 
500 escravos africanos. A empresa, além de não cum
J!rir essa cláusula do seu contrat~, aind~ abusou, qt~er 
quanlo aos preços, quer quanto a qualidade dos p1 o
du.tos, do monopólio de que gozava para a venda de 
trigo, azeite, vinho e b acalhau no dito Estado. O grande 
historiador maranhense João Francisco Lisboa assim 
sintetizou as causas econômicas da snblevaç·ão de 1681: 

( ) Veja-se a " Deposição de Jerôni mo Ue }.It>ndonç::t Furt:tdo, gov~rna~ur ~ I"' 
P ernambuco - Ano de 1666 ", às págs. 111-142 do vol. L VII (1939) dos Ana ,. 
da Diulioteca Nacional do R io de Janeiro". 
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"As ordens religiosas, ciosas umas das outras, adversas 
entre si e só unidas pelo ódio comum contra os jesuí
tas e o estanco, pareciam estimular e guiar as demais 
c1a.sses, os mercadores, arruinados pelo mesmo estan
co, os lavradores, gravemente prejudicados p elas di
versas causas que apontámos (estanco, incêndio e dois 
anos de carestia), às quais acrescia não ter vindo ao 
Estado, no último ano, um só dos 500 escravos ajusta
dos; e o povo, finalmente, que, no meio de sua miséria 
e ociosidade, participava também, mais ou menos, dos 
males comuns, agravados ainda com a absoluta proi
bição do cativeiro dos índios. A exasperacão era ae-

• b 

ral; já .ninguém esperava remédio pelas vias ordiná-
rias ... " Chefiou êsse movimento Manuel Beckman, 
fazendeiro opulento e homem de raras qualidades mo
rais, que lhe asseguraram considerável prestigio entre 
os maranhenses; teve por imediatos auxiliares seu ir
mão Tomaz Beckman, Jorge de Sampaio Carvalho e 
Francisco Dias Deiró. Rebentou o levante na noite de 
24 para 25 de fevereiro de 1684. Preso o governador 
interino (Baltasar Fernandes), pois o efetivo (Fran
cisco de Sá e Meneses) estava em Belém-do-Pará, or
ganizou Manuel Beckman uma Junta dos Três-Esta
dos, a q"ual, sob a sua direção, expulsou os jesuítas e de
c-larou abolida a Companhia do Comércio do Maranhão. 
Não tardou a côrte de Lisboa a tomar providencias, 
para restabelecer a legalidade naquele pedaço do Bra
sil. Pouco mais de um ano durou ali o referido go
vêrno revolucionário, porquanto a 15 de maio de 168fl 
entr·ava no porto de São-Luiz a esquadrilha de Gomes 
F1·eire de Andrada, a qual, sem disparar um só tiro dos 
seus canhões, dispersou imediatamente a Junta dos ' 
Três-Estados, cujos membros se puseram a bom reca
to; mas, tendo sido julgados e condenados à pena ca-

His túda do Brasil 3.• Série 
8 
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pital, Manuel Beckman c Jorge de Sampaio foram exe
cutados em São-Luiz a 2 de novembro de 1685 (Fran
cisco Dias Deiró, por haver logrado escapar à prisão, 
foi apenas enforcado em efígie), notando-se que o ca
pitaneador do movimento só se viu inesperadamente 
capturado, por denúncia de um seu protegido ou afi
lhado, Lázaro de Melo (um dos três mais ignóbeis lr<.li
dores inscritos em nossos anais). No mesmo ano de 
1685, foi extinta em Portugal a Companhia do Comér
cio do Maranhão; e os jesuítas não tardaram a ser read
mitidos no Estado setentrional, onde, em razão da polí
tica vacilante da metrópole, continuou contra êies a 
luta dos colonos, por motivo da escravização dos in 
cios. 

j 

2 ) AS PRIMEIRAS LUTAS: "EMBOABAS" E 
"MASCATES". 

Guerra dos "emboabas" - Os reinóis que, atraídos 
pela ambição do ouro, afluíram de vários pontos do li
toral do Brasil para a região das minas, posto não ti
vessem afrontado os mesmos )erigos e as mesrnas fa
digas que os paulistas, quiseram, entretanto, concorrer 
eom estes na exploração das lavras e até apoderar-se 
delas. Enquanto os audazes bandeirantes se limitavam 
à exlração do ouro, eram os portugueses os únicos mer
cadores estabelecidos naqueles remotos sertões, ven
dendo por preços exorbitantes tudo quanto assim mo
nopolizavam. Tais causas, de par com maus tratos, 
que os nalurais do país recebiam dos forasteiros, pro
vocarmn a guerra chamada dos "emboabas", no1nc 
pelo qual eram os lusitanos conhecidos pelos ín
dios do Espírito-Santo e que se extendeu dali à região 
das minas. O rompimento das hostilidades deu-se no 
Caeté, apó~ o atrito que, por causa da espingarda de 
um reinol novato, tiveram o prestigioso paulista Je
rônimo Pedroso de Barros e o opulento português Ma
nuel Nunes Viana, em fins de 1708. Prepa1•ando-sc as 
fórças rivais, as dos "emboabas", mais numerosas que 
as dos paulistas, sobrepujaram os nossos compatriotas, 
que foram vencidos e expulsos dos ricos arraiais de 
Sabará e Caeté. I a matriz desta povoação, foi acla
mado governador das lVJjnas o chefe luso Manuel Nunes 
Viana, indubitavelmente o primeiro ditador que 

I 
i 
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houve em nossos sertões, e a cuja solene sagração pro
eedeu litúrgicamente fr. Francisco de Meneses. En
quanto se realizavam os encontros do Rio-das-Velhas, 
outro incidente (o homicídio de um reinol pelos escra
vos índios de certo paulista) deu ensejo a novo rom
pimento de hostilidades na região do Rio-das-1\ior
les. Os "emboabas", vencidos alí, pediram socono 
a Manuel Nunes Viana, que lhes mandou um exército 
de 1 . 000 homens, sob o comando de Bento do Amara l 
Coutinho. A êste é que se deve a hórrida matança dos 
paulistas, no Capão-d a-Traição (*), a 15 de fev~reiro 
de 1709. Obrigado a intervir na terra do om·o, aflm de 
evitar o derrrunamento de mais sàngue, o governador 
da nepartição-do-Sul, d. Fernando Marlin~ Ma~carenhas 
de Lancastre, viu a sua autoridade desrespeitada por 
l\lanuel Nunes Viana, que o obrigou a retroceder pru·a 
o Rio-de-Janeiro. Os paulistas, expulsos pelos reinóis 
das catas que haviam descoberto, organizaram um for
te exército (consta que estimulados por suas mães, it
mãs, esposas e filhas), sob o comando de Amador Bueno 
da Veiga e de Luiz Pedroso (irmão de Jerônimo P e
droso) . Em agosto de 1709, maTchru·am esses 1. 300 ho
mens pru·a o hinterland aurífero, onde, divididos por dis
sensões, nada puderrun fazer, depois de haverem tenta
do baldadamente apoderar-se do fortim do Rio-das
Mortes, comandado por Ambrósio Caldeira Brant ( • · ). 

( *) Graça;' a. um ctocument~ encontrado no arquivo munici~~al _de São}oão: 
dcl ~Rei, o inventário dr Bento P1res (processado por ord('nt do sa1gento-mor-~e 
batalha Bento do Amaral Coutinho"), um dos 300 homens comandados por Ga.bncl 
de Góis e em grande pa rte perfidamente imolados por Bento do Amaral Coutinho, 
sabe-se que o triste episódio ocorreu a 15 de fevereiro de 1709. . 

(** ) A guerra dos "emboabas" inspirou dois b~o.s ro~na!'ces, a~/~rectd?s. pela 
mesma época: "O padre Belchior de Pontes", de ~uh o Ribetro, c. ~faurtcto ou 
os pauli stas em_ São-Joã?·del·Rei", de J!le.rnardo <:Jmmarães . N? Prt!lletro é P?sta 
em vigoroso relevo a ftgura de Ambrosto Ca!detra Brant, CU JOS _ftlhos, nasctdos 
naquele formoso rinciío mineiro, tanto ~e celebnzara!ll na cata de d1a~antcs,. s?bre· 
tudo Felisberto 1 Caldeira Brant, que fo1, na express1va frase de Rodngo Otav1o, o 
"nababo dos tempos coloniais". 
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D. João V, para p ôr lermo à guerra·dos "emboabas", ele
vou a opulenta região, que era cenário da mesma, à ca
tegoria de govêrno separado da jurisdição do Rio-de-Ja
neiro, pela lei de 9 de novembro de 1709, que criou a ca
pitania de São-Paulo-e-Minas-do-Ouro, transferindo 
pru·a ela o sucessor de Lancastre, António de Albuquer
que Coelho de Carvalho, e concedeu o indulto de 27 de· 
novembro de 1709. Cru·valho procedendo com grande 
habilidade, conseguiu não só a retirada do exército pau
lista, como a submissão de Manuel Nunes Viana, tudo 
isso em começos de 1710. No ano seguinte, como "ficha 
de consolação" aos bandeirantes, o referido soberano 
elevou São-Paulo a cidade (24 de julho de 1711), man
dando-lhe um r etrato seu. A perda das minas do Hio
das- Velhas e do Hio-das-Morles por parte dos paulistas 
concorreu para os descobrimentos, pouco depois reali
zados, das riquezas metálicas de Mato-Grosso c Goiaz. 
Além disso, alguns dos homens mais famosos da auerra 
dos emboabas ainda tomaram parte saliente em ~utros 
episódios relevantes, como fi'ei Francisco de Meneses e 
Bento do Amaral Coutinho, que se bateram contra os 
franceses de Duclerc e Duguay-Tourin (em 1710 e 1711 
no Rio-de-Janeiro) , e Pascoal da Silva Guimarães, opu~ 
lento comanditário da sedição de Vila-Rica em 1720. 

Guerra dos "mascates" - Apesar de se haverem 
unido brasileiros e reinóis para a definitiva expulsão 
dos holandeses em 1654, não deixava de existir certa 
rivalidade entre os naturais do país e os filhos da me
trópole, na capitania de Pernambuco. Provinha ela 
principalmente do assinalado progresso que tivera a 
povoação do Hecife, cujos habitantes, pela maior parte 
portugueses natos, se haviam enriquecido no comércio 
alí, e emprestavam dinheiro, m ediante juros elevados, 
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aos moradores de Olinda, sobretudo aos orgulhosos 
senhores-de-engenho, que viviam faustosamente, sem 
medir despesas e sem olhar o futuro. A reque1·imento 
dos habitantes do Redfe, resolveu d. João V elevá-lo 
à categoria de vila, confiando a incumbência da fi
xação de limites entre ela e Olinda ao governador da 
capitania Sebastião de Castro e Caldas, e ao ouvidor 
José Inácio Arouche. Surgiu, entretanto, grave de
si~teligência entre êles, por ser aquele capitão-general 
partidário dos recifenses, ao passo que o magistrado 
propendia para os olindenses. O pelourinho, símbolo 
do poder edilício, fôra erguido na praça principal do 
Hecife eni. 1710, e os olindenses não tardaram a decla
rar que haviam de derribá-lo. Sebastião de Castro 
e Caldas, tendo recebido um tiro, que contra êle fora 
disparado às ocultas e o ferira numa perna, ordenou a 
prisão do ouvidor e de outras pessoas de quem sus
peitava, entre as quais o capilão-mór Pedro Ribeiro; 
êste revoltou-se, sublevou o povo e boa parte da tropa 
e promoveu a queda do governador, que fugiu para 
a Baía. Assumindo o poder, em virtude das vias de 
sucessão, o bispo d. Manuel Álvares da Costa anistiou 
os revoltosos. Nisso, porém, entrou em cena a exaltada 
figura de um dos heróis dos Palmares, Bernardo Vieira 
de Melo, a quem se atribue a proposta, à câma
ra de Olinda, da independência de Pernambuco, que 
devia ser constituído em república aristocrática, seme
lhante à que celebrizára Veneza. Em 1711, viu-se o 
bispo coagido a fugir para Olinda, ficando a capitania 

, toda conflagrada. Extendeu-se por todo aquele ano a 
luta, a qual ficou conhecida pela denominação de 
"guerra dos mascates", nome que os pernambucanos. 
por menosprezo, davam aos negociantes portugueses do 
Recife. Ora cabia a vitória aos "mascates~', corno no 

• 
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combate de Sebiró, ora o triunfo pertencia aos olin· 
deuses, como na batalha junto à lagoa de Garapurú. 
Com a mira de pôr termo a essa demorada luta no
meou d. João V, em fins de 1711, novas autoridades 
para a capitania conflagrada: Félix José Machado de 
Mendonça Eça Castro e Vasconcelos, para governador; 
José Marques Bacalhau, para ouvidor; e Paulo de Car
valho, para juiz-de-fora. Longe de procurarem êles re
fraternizar reinóis e brasileiros, perseguiram a estes, 
durante mui lo tempo . Afinal, atendendo às instantes 
e reiteradas reclamações dos pernambucanos, o referido 
soberano luso, por ato de 7 de abril de 1714, restabele
ceu a tranquilidade da capitania: além de uma com
pleta an.istia a quantos tomaram parte na prolongada 
luta, deliberou que o Recife conservaria os foros muni
cipais, mas Olinda repartiria com êle (o que logo caíu 
em desuso) as honras de sede do governo (*). 

(•) Na guerra ~os "mascates•, há três períodos inconfundíveis : 1) o do 
Jevante da nobreza olmd.:_nse (tmcJado com a tentativa de morte de que foi vit i· 
ma o governa~or Sebashao de Castro e Caldas) , que durou de 17 de outubro de 
1710 a 18 de Junho de 1711; 2) o do levante dos "mascates" do Recife terminado 
com a chegada ~o ~ovo governador, Castro e ~asconcelos, a 6 de outub;o de 1711; 
J) _o da consplraça_? e atentado contra o d•to governador (a quem frei Cris· 
tóvao do P•lar quas1 matou com um tiro de espingard~, desfechado de emboscada) . 



3) Os movimentos revolucionários: a revolta de 
1720; a inconfidência mineira; a revolução re 
publicana de 1817. 

A REVOLTA DE 1720 

Sedição de Vila-Rica (Filipe dos Santos Freire) 
Teve por causa a lei de 19 de fevereiro de 1719, qu.._ 
criou em Minas-Gerais as casas de fundição, onde era 
obrigatória a quintação do ouro, o qual não poderia 
mais correr, antes disso, como moeda. na capitania, o 
que ia dificultar toda a vida material dos colonos. O 
primeiro levante contra a di ta medida ocorreu em Pi
tanguí, no mesmo ano de 1719, mas foi prontamente su
focado, perdendo a vida por suplício o seu caudilho, 
Domingos Rodrigues do Prado. Governava a capitania 
de São-Paulo-e-Minas-do-Ouro (desde 1717) o conde de 
Assumar (d. Pedro de Almeida Portugal, depois mar
quês de Alorna) e o ouvidor-geral era Martinho Vieira. 
aos quais moviam oposição as pessoas .mais gr~dua~as 
de Vila-Rica: o ricaço Pascoal da S1lva Gmmaraes, 
Sebastião da Veiga Cabral, João Ferreira Diniz, dr. Ma
nuel Mosqueira Rosas. Estes encontraram o seu me
lhor auxiliar no reinol Filipe dos Santos Freire. 
Foi êle o cabeça do motim que estalou em Vila-Rica 
3 28 de junho de 1720. Tomada a capital, marcharam 
os revoltosos (eram cêrca de 2_.000) para Ribeirão
do-Carmo (a atual Mariana), onde estava o governador 
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que, a 2 de julho, se submeteu às exigências populares 
(prometendo-lhes a extinção das casas de fundição c 
um indulto geral) . Mas, alguns dias depois, já bem apa
relhado de fôrça armada (o seu contingente de dra
gões), não só retomou Vila-Rica (onde, de 11 a 14 de 
julho, foram presos os autênticos promotores do levan-

. de, tendo sido incendiadas as vastas propriedades de 
Pascoal da Silva Guimarães, sitas no lugar ainda hoje 
denominado " Morro-da-Queimada"), como também se 
apoderou de Filipe dos Santos Freire (na Cachoeira
do-Campo, a 15), que foi imediatamente enforcado e 
esquartejado (16 de julho de 1720). Dêsse movimento 
econômico, que não conseguiu o seu principal objetivo, 
isto é, a supressão das casas de fundição, a consequên
cia única foi a ereção de Minas-Gerais a capitânia-ge
ral, separada da de São-Paulo (carta-régia de 12 de se
Lembro de 1720), tendo sido seu primeiro governador 
d. Lourenço de Almeida (1721-1732). 



A INCONFID~NCIA ( *) MINEIRA 

Causas pollticas e econômicas - O malogrado le
Yanle em prol da emancipação do Brasil sob a forma 
republicana, ideado em Minas por uma plêiade de inlc-
1ecluais (clérigos e poetas, em sua maior parte) , sob a 
chefia do Tiradentes, vincula-se à "Enciclopédia", islo 
é, à mesma causa que incentivou a indepedéncia das · 
colônias britânicas da América-do-Norte e que pro
duziu, pouco depois, a formidável crise francesa de 
1789. Apesar do rigor draconiano, com que a me
trópole procurou impedir se divulgasse no Brasil a no
lícia da integração política dos Estados-Unidos, o aus
picioso acontecimento, graças a livros de contrabando, 
não tardou a ser conhecido aqui. Sabe-se que o Tira
dentes conseguiu obter um exemplar da constituição 
norte-americana (1787), aprendeu a traduzi-la com o vi
gário de Mariana (cônego Luiz Vieira) e, com ela em 
mãos, fazia a propaganda republicana (para a liberta
ção do Brasil), tanto em Minas, quanto nos quartéis 
da capital do vice-reino, onde tinha entrada fácil, como 
oficial de cavalaria que era . 

Nenhuma das capitanias do Brasil experimentou 
maiores abusos do despotismo real do que a de Minas
Gerais, talvez por ser a que mais concorria com as suas 

(•) Inconfidência é expressão infamante, dada pela rainha d. ~1aria I , seus mi· 
nistros e prepostos ao ma}ogrado, porém grandioso souho dos nossos patrícios Ue 
1789. Devemos preferir o nome de " Conjuração" . 

... 
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ri_quezas ~etálicas para os dispêndios voluptuàrios da 
corte. de Lis~oa . !eve ~Ia ?overnadores tirânicos e ga
nanciOsos ~ ) ; vm cair sobre os seus lavradores de 
?w·o os mrus onerosos impostos; assistiu, consternada, 
a perda das suas opulên
cias de diamantes, mono
polizadas desde logo p ela 
coroa lusitana; e, enquan
to se dava tudo isso crer-

. '5 
nnnavam ódios, que ti-
nh am raizes antigas, entre 
os reinóis e os brasileiros 
natos. O govêrno de d. 
Maria I agravou essa si
tuação por uma série tl c 
medidas, só benéficas ao 
erário português. Assim, 
além de mandar fechar 
em nosso país todas as 
fábricas de tecidos finos 

D. Maria I 

(a.l~ará de 5 de janeiro de 1785) e de manter o mono
poho do sal, revigorou na capitania de Minas-Gerais 
(com o fito de evitar extravios do ouro) a proibicã ~ 
do uso de estradas do interior para o litoral; e, fi1;al
mente, ordenou a cobrança dos quintos atrasados (e 
a.trasados, porque a~ minas de ouro estavam já em qua
S l co~pleta exa~stao), os quais subiam, em fins de 
1788, a enorme cifra de 528 arrobas (**). 

(*) Ficaram famosos entre outros d J • L · d 
ladares (1768·1773) e Lui~ da C h ' · ose Ulz e Meneses, conde de Va· 
das "Cartas chilena~" aos qu·tis ~~~i~ ~f~~cses 0 783-178~), o "Fanfarrão ~Tinési o " 
Vieira, pois "não vinÍlam hus~ar o noss~l' ~~ar-se a su~~tiva frase do padre Antõnio 

(**) Custando então 1$500 •t rn, mas vt.n am buscar os nossos bens.,. 
3. 305:472$000; corresponde'ldo a ~it~~:v: ~e58o6uro, as 528 -arrobas importavam e:m 
do fu lvo metal em nosso país vale P e t ' gramas e sabendo-se que a grama 
fazer idéia dd vulto a que ~begara r ase~í e~ent~ um po~co mais de 20$000, pode-se 
Sl ti:t.no, em fins de 1788. Vl 3 05 mmetros para com o fisco lu· 
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Por tudo quanto acabamos de expor, não admira 
qu e idéias de emancipação política_ repontassem_, ao 
mesmo tempo, no espírito dos patnotas esclar~ct~os , 
residentes no país, e no cérebro dos moços brasileiros 
que frequen tavam universidades européias. . . 

Em Coimbra e Mon lpellier estudavam, no u1tnno 
quartel do século XVIII, os mineiros José Alvares Ma
ciel, José Pereira Ribeiro e Domingos Vidal de Barbosa, 
e os cariocas José Mariano Leal e José Joaquim da 
Maia (*) . Este abriu correspondência com Jefferson 
(então ministro dos Estados-Unidos em França) e com 
o mesmo depois conferenciou (em Nimes), pedindo
lhe o apôio da grande república yankee a favor da in
dependência do Brasil, a tudo, porém, obtendo apenas 
respostas vagas, acompanhadas de declarações de sim
patia, por p arte do egrégio es tadista norte-americano . 
~1aia morreu em Lisboa, quando se aprestava para r e
gressar à pátria; os outros volveram à terra natal, onde 
Barbosa e Maciel ainda se implicaram no projetado 
movimento de 1789; e dêstes foi o segundo que mais 
concorreu para aumentar o ardor patriótico do Tira
dentes, informando-o do que vira em su a viagem à 
Inglaterra, cujas fábricas visitara, e talvez fornecendo 
ao m esmo um exemplar da constituiÇ'ão yankee. 

A conjuração mineira de 1789 - Era governador da 
capitania de Minas-Gerais, desde 1788, o visconde de 
Barbacena (Luiz Antônio Furtado de Mendonça) , qu e, 

(• ) :Maia, filho de um pedreiro, usou do pseudônimo "Vendek" nas ca.rtas que 
dirigiu a J efferson, graças a quem fo i conservada e posta em letras de tmpren•a 
essa interessante correspondência (v. "Rev. llo Inst. H ist. c Geogr. Dras. ", 
tomos XLVII e L VI). Maciel tornou-se uma das mais importantes fi guras da Con· 
juração Mineira pelo muito que influiu no espír ito do T iradentes. Domingos 
V idal de Barbo~a (que não usava o cognome final de "Lage", que lhe empresta 
Blake), faleceu no desterro, aos 32. anos de idade, pois nascera em 176 1, conh.ecendo
se dele duas odes de pouco sublt me estro, bastantes, contudo. a enq uadra·!\) na 
chamada "escola mineira" do período arcádico. Os dois ou tros, Leal e R1briro, não 
se deixaram envolver nas malhas da malograda sublevação . 
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em virtude de ordens apertadas, vind as da m etrópole, 
r esolveu arrecadar o produlo dos quintos atrasados, 
is to é, publicou, por meio de b ando, o lançamento da 
"derran1a" . · 

Ora, sem elhante m edid a era encarada por lodos 
os mineiros como vexatória, sinão extorsiva, e os pa
triolas, que já se preocupavam com a separação políti
ca do Br asil, trataram de aproveitá-la em favor dos se us 

Vila-Rica 

ideais. Além de José Álvares Maciel e Domingos Vid al 
de Barbosa (acima r eferidos) , entraram na conjuração: 
o alferes Joaquim José da Silva Xavier, vulgat·mente 
conhecido por " Tiradentes" (• ), que foi a alma do mo-

(•) Nasceu no sítio do Pomhal, pertencente à então vila de São-J oão-del-Rei, 
em 1746. Seus dOI !; irmãos mais velhos, Domingos da Silva Xavier e Antônio d:1 S ilva 
e Santos, estudaram em "1\.fadana, onde receberam ordens sacras, e foram , provável-
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vimenlo, porquanto aliciou para o mesmo a quasi Lodos 
os outros comparlícipes do planejado levante e foi quem 
mais ardorosamente o pregou; o tenente-coronel Fran
cisco de Paula Freire de Andrade, governador das 
armas da capitania; o coronel Inácio José de Alva
renga, que tinha sido ouvidor da comarca do Rio-das
Mortes, e então, já casado com d. Bárbara Heliodora 
Guilhermina da Silveira, explorava jazidas de ouro em 
suas terras de São-Gonçalo-do-Sapucaí; o velho advo
gado Cláudio Manuel da Costa, ex-secretário do govêrno 
da capitania e uma das figuras mais fulgurantes da es
cola mineira; os coronéis Domingos de Abreu Vieira 
e Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o sargento
mór Luiz Vaz de Toledo (*); José de . Resende Costa e 
.José de Resende Costa Filho. A estes se juntaram, 
atraídos pelo Tiradentes, os cinco ilustres clérigos se
guintes: cônego Luiz Vieira da Silva, vigário de Ma
riana; padre Carlos Correia de Toledo e l\felo, vigário 
de São-José-del-Rei; padre José Lopes de Oliveira, ca
pelão da fazenda "Alberto-Dias"; padre Manuel Rodri
gues da Costa, vigário de Barbacena; e padre José da 

mente, os mestres do mais moço . Joaquim, depois de haver ajud~do ao. pai n:t mi
neraçã-o, fez-se curandeiro e dentista (donde o agnome com que se tm?rt~lazou), o que 
muita fama lhe grangeou, ao tempo em que também exercta o ~~"!ereto amhulan~e. 
Já conhecia hastantf! a capitania, quando assentou praça na mtltcta paga de VIla· 
Rica sendo alferes de cavalaria, ao tempo da conjuração de 1789 . Desempenhou 
corni;sões de" in1pnrt:i.ncia, ~ntrr" as quais a de auxiliar do sarg~nto--mór. Pedro Afons.o 
Galvão de Sâo-Martinbo num:t expedição mineralógica;, e fot o agnmensor da d1· 
visão da fazenda cbamada "Roci nha-drt-Negra ", onde adq u:riu uma sesmaria . Sôbre 
0 seu físico e o seu moral, C'llém rio muito que se encontra e~crito, cumpre ler a~ 
inform:l<:Ões de frei Raimundo de Pena forte ("Rev. do Inst. Htst. e Geogr. Bras.", 
tomo XLIV). 

(*) Oliveira Lopes era coronel e Toledo sargento-mór do regimento de .cava· 
Jaria auxiliar de São-João-de1·Rei. O segundo era irmão do padre Carlos Correta de 
Toledo e l\1:elo e do notável orador sacro frei Antônio de Santa·úrsula Rodovalho 
(Varnhagen, ob. cit., IV, pá.g. 404, eng:1nou-sc, dando êst;. pregador. como irmão 
do padre Rolim ). Como se verá da Sl'nten<:a da Alçada, figuraram amda !la ~on· 
juração e foram mártires dela: Salvador Carvalho do Amaral Gurl!el, _Jo~e Atr~s 
Gomes, Vicente Vieira da l\fota, João Dias da Mola, Fernando Jo; e Rtbetro, Joao 
da Costa Rodrigues e Vitoriano Gonçalves Veloso. 

I 
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Silva de Oliveira Rolim (nascido no arraial do Tijuco), 
este muito rico, por ser filho do opulento sargento-mór 
José da Silva de Oliveira, caixa principal do Distrito
Diamantino. Atribuiu-se comparticipação no planeja
mento do levante ao 
consagrado poeta lu
sitano Tomaz An
lcmio Gonzaga, ex
ouvidor de Vna-Rica, 
nomeado eníão de
sembargador da Re
lação da Baia. e que 
estava à espera da 
chegada el e licença 
•·égia pm·a casar com 
a sua tão celebra
ela "1\Iarília de Dir
ceu" ( d . Maria Do
rotéia .Joaquina de 
Seixas) ("). 

Depois de algumas 
reumoes, realizadas 
secretamente em Vi-
la-Rica, assentaram 

T omaz Antônio Gonzaga 

os conjurados no seguinte: o movimento armado esta
lada na mesma data 1narcada para a "derrama"; pro
clamar-se-ia a república, que teria para capital São
João-del-Rei (berço do Tiradentes); seria abolida a 
escravidão africana; instalar-se-ia uma universidade 

(*) Em prol da inocência de Gonzaga. além do qv . disse éle próprio (repetiao 
vor seu admirável advogado, que o era de todos os réus da conjuraç5.o, José de 
Oliveira FagunUes), veja·se a sólida argumentação que se encontra às págs, 211·231 
Je "MarÍlia de Dirceu" (Belo-Horizonte, 1932) de Tomaz Brandão. O ex-ouvidor de 
Vila-Rica estava à espera da licença régia, para efetuar o r._"U casamento, porquê 
ainda vigorava o alvará de l2 de novembro de 1610, que estabelecia tal exigência com 
rei ação aos magistrndos . 
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em Vila-Rica; e fundar-se-iam por toda parte fábricas 
importantes, tanto para a defesa, quanto para o enri
quecimento do país. A bandeira da nova nação teria 
por lema o hemistíquio virgiliano Libertas quae sera 
lamen ("liberdade, ainda que tardia") . 

Casa onde, segundo a tradição, se reuniam os conjurados, em VHa-Rica. 

A lraic'ão não tardou a cau~;ar o pronto e doloroso 
malogro d; tão belos planos. Jóaquim SiJvério dos Reis, 
reino! que devia forte soma aos cofres da metró
pole (*), levou ao visconde de Barbacena (achava-se 
êste em seu palácio de Cachoeira-do-Campo) uma de-

(*) Sõbre o judas da Conjuração Mineira (e que em tão ignóbil papel foi 
Jogo imitado por dois outros portugueses, o mcstre..Oe-campo T nácio Correia Pam
plona e o tenente-coronel Basílio de Brito ~falheiro do Lago), veja-se o documentado 
capitulo "Joaquim Silvério dos Reis - O delator da Conjuração lt1inei ra", que lhe 
consagrou Alberto Lamego, às págs. 7-36 das s~as "Mentiras _históricas". O_ traidor, 
que esteve algum tem po em Campos, foi termmar os seus dtas no }.1:araubao, ~ 17 
de fevereiro de 1819 . Quando cstanciou na citada cidade fluminense, passou a asstnar· 
11e Joaquim Silvério dos Reis ~1ontcnegro, e e5.te . segundo cognome (que ~ra o do 
pai) foi conservado por seus descendente~ brastlen'~OS. ~m d~cum~ntos coevos, . e.n· 
contram·se vários nomes, que lhe foram dados em senttdo peJo:ahv?, como Le,,.ta , 
Lei..W G .. ites e Saltério. Dos três Joaquins daquele momento h1st6nco, s6 ele, por 
interêsse material. manchou perpétuamente a sua memória. 
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la<,~ão coniplela de quanto havia colhido nos conciliá
bulos em que tomara parte, como conjurado. O gover
nador mandou não sómente suspender a "derrama", 
como também prender um a um e incomunicabilizar 
os implicados no movimento. O Tiradentes havia par
tido para o Rio-de-Janeiro, mediante licença que oh
tivera (seguido de Joaquim Silvério dos Reis, espião 
a serviço do visconde de Barbacena), com o intuito 
de obter novas adesões c recursos materiais para 
a realização do seu grandioso sonho patriótico. Foi 
preso em um sótão da rua dos Latoeiros (hoje Gon
çalves-Dias), a 10 de maio de 1789 . A 21 do mesmo mês, 
ordenou o governador de Minas-Gerais fossem captu
rados e postos em rigorosa incomunicabilidade os de
mais implicados no levante, o que foi imediatamente 
executado em Vila-Rica, não tardando a ser também 
metidos em ferros os que se haviam refugiado em 
outros pontos da cap~tania . 

A devassa, que se processou em Minas, juntou-se a 
do Rio-de-Janeiro, sobrepondo-se a ambas a feita por 
uma alçada especial, de ordem da soberana D. Maria I. 
depois de nomear os jurisconsultos que deviam vir 
compor, com outros daqui, o referido tribunal, en
tregou ao presidente do mesmo um. a "carta de cle
mência" (datada de 16 de outubro de 17HO), pela qual 
a pena de morte só seria aplicada ao verdadeiro ca
beça da intentada rebelião. Exceto Cláudio Manuel da 
Costa, que se suicidara na prisão (e não se falando 
no Tiradentes, cuja detenção se dera no Rio-de-Janei
ro), todos os demais réus da inconfidência vieram al
gemados para esta capital r recolhidos a diversas mas
morras. Depois dos muitos interrogatórios a que foram 
submetidos, acareações e demais trâmites da riluali-
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dade criminal da época, acharam-se finalmente reuni
dos, numa das grandes salas-prisões da Cadeia-Velha 
(hoje Câmara dos Deputados), a 18 de abril de 1792, 
para ouvir a leitura da sentença dessa data, a qual con
denava doze deles à pena capital. 

A sentença da alçada, sua execução e consequências 
- É tão longa a sentença da alçada (ocupa 52 páginas 
do vol. VII dos "Autos da devassa da Inconfidência 
:\1ineira", Rio, 1938), que o escrivão da mesma (desem
bargador Francisco Luiz Alves da Rocha) gastou nada 
menos de três horas para a ler pausadamente aos réus, 
infligindo a estes um duplo suplício, porquanto so
mente deveria fazer chegar ao conhecimento dos mes
mos o acórdão definitivo, isto é, o que resultasse da 
carta de clemcncia de d. Maria I. 

Assim, a primeira sentença (de 18 de abril de 1792) 
condenou à nwrte, não só ao Tiradentes, mas também 
a Francisco de Paula Freire de Andrade, José Álvares 
Maciel, Inácio José de Alvarenga, Domingos de Abreu 
Vieira, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Luiz Vaz 
de Toledo Piza, Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, 
José de Resende Costa, José de Resende Costa Filho e 
Domingos Vida! de Barbosa; a degredo perpétuo na 
África, Tomaz Antônio Gonzaga, Vicente Vieira da' 
Mola, José Aires Gomes, João da Costa Rodrigues e 
An Lônio de Oliveira Lopes; e a degredo por dez anos, 
João Dias da Mota. 

Mas, por acórdãos de 20 de abril e 2 de maio (ago
ra constituindo a decisão definitiva, em virtude da 
"carta de clemência" de d. Maria I), só Joaquim José 
da Silva Xavier foi julgado "indigno da real pieda
ile", e, por isso, enforcado, no campo de São-Domingos, 
a 21 de abril de 1792. Os réus anteriormente condena-
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dos à pena última tiveram a m.esma comutada para a de 
exílio perpétuo, pela forma seguinte: Francisco de Pau
la Freire de Andrade, para a Pedra-de-Ancoche (En-
coge); José Álvares :\Iaciel, para Maçangano; Inácio 
José de Alvarenga, para 
Ambaca; Luiz Vaz de To
lcdo Piza, para C:unbem
be (Cambambe); Francis
co Antônio de Oliveira Lo
pes, para Bié; Domingos 
de Abreu Vieira, para Ma
chimba (l\'luxima); Sal
vador Carvalho do Ama
ral Gurgel, para Cala la; 
José de Resende Costa, 
para Bissáu; José de lle
sende Costa Filho, para 
Cabo-Verde; Domingos , ~ 
Vida] de Barbosa, para a 'Z-7..-<':z<..~.a,.. 
ilha de São-Tiago. Afóra ~ ";,- ~ "..::::1: 
.José Aires Gomes, que de- o Tiradentes 

veria passar forçadamen-
te oito anos em Inhambana, foram condenados a dez 
anos de degredo os seguintes réus: Tomaz Antànio 
Gonzaga, para l\Ioçambique; Vicente Vieira da Mola, 
para o Hio-de-Sena; João da Costa Rodrigues, para Mo
çoril; Antônio de Oliveira Lopes, para Macáu; Vitoria
no Gonçalves Veloso, para Cabeceira-Grande; Fernan
do José Ribeiro, para Bcnguela; e João Dias da Mata, 
para Caxéu. 

Por motivo do fôro especial, de que gozavam, os 
clérigos envolvidos na Conjuração Mineira foram j ui
gados pelo respectivo tribunal eclesiástico, ignorando
se, entretanto, o Leor da sentença que os condenou . 
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Sabe-se apenas que foram deportados para Lisboa (se
guiram na fragata "GoWnho"), onde foram recolhidos 
à fortaleza de São-Julião, da qual partiram para diver
sos conventos (exceto o padre José Lopes de Oliveira. 
que morreu na dita prisão), ai cu,mprindo o castigo que 
J hes foi secretamente aplicado. Depois de mais de dez 
anos de degredo além-mar, obtiveram perdão c licença 
para o retorno à pátria; e, por isso, vieram lodos para 
o Brasil, inclusive o padre José da Silva de Oliveira Ro
lim, que conseguiu a liberdade, graças ao· embaixador 
francês Lannes. O padre Manuel Rodrigues da Costa 
ainda trabalhou em prol da nossa independência e re
presentou a sua província natal (Minas) na assembléia 
constituinte de 1823. 

Dos civis e militares, deportados para a :\.frica 
(e cujos ossos já vieram para a terra do be1•ç·o), sú um, 
José de H.esende Costa Filho, volveu ao seio carinhoso 
da pátria, a qual o elegeu deputado às côrtes de Lisboa 
e depois à nossa constituinte de 1823, assim como fl 
assembléia geral de 182fi-1829 ( •). 

As consequências da Conjuração Mineira de 1789 
foram econômicas e políticas. No primeiro caso, o go
vêrno da metrópole desistiu da cobrança da enorme 
quantia em que se achavam atrasados para com o erá
rio régio os habitantes da capitania e também aboliu 
o monopólio do sal, constituindo tudo isso o preço em 
que ficou a cabeça do Tiradentes. No segundo caso, n se-

(*) Influência da Revoluçiio Francesa no Rio-de-Janeiro e na Baia (1794 e 
1798) - a) A Sociedade Utrrá·ria e Científ!ca do Rio-de-_Jat~ciro - f'!' a_ capital. do 
B1a.lõJil em 1786 havia sido instalada uma Sociedade L1terana, com perm1ssao Ôo VICe
rei L~iz de Va;concetos e Sousa; mas o sucessor dêste, o conde de Resende (1790-
1801), dissolveu·a. receioso de que no seio dela fermentassem aspiraçõe~ polí 
ticas, análogas às da Conjuração ~1ineira. Não tardou, porém, a constituir-se 
particularmente outro grêmio, científico e literário, que f unciona .. va. na ~3:sa de 
residência do poeta 11anuel Inácio da Silva Alvareuga. seu autentiCO dtrig<'nte. 
l!:ste e seus companheiros (os médicos Jac into José da Silva e Vicente Gomes, o 
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mente lançad-a no solo brasileiro, regada pelo generoso 
sangue do mártir de 21 de abril de 1792, não tardou a 
transformar-se na pujante árvore da Liberdade,' cujas 
flores e cujos frutos desabrocharam c sazonaram ao sol 
de 7 de setembro de 1822 e de 15 de novembro de 
1889. 

professor de latim e notave) cientista João Manso Pereira, o professor de grego 
João Marques Pinto e o futuro ma rquês de Maricá, dr. Mariano José Pereira da 
Fo~seca), denunciados por Bernardo da Silva Frade, em fins de 1794, ctmo pro· 
séhtos da Revolução Francesa, foram imediatamente recolh idos à fortaleza da 
Conceição, sendo-lhes sequestrados todos os livros e papeis. Aberta a respectiva 
devassa, presidiu à mesma o desembargador Antonio Diniz da Cruz e Silva, 
que fizera parte da Alçada julgadora da Conjurac;ão. Mineira; e, em virtude do 
parecer dêste (18 de junho de 1797) , opinando que a longa prisão (cêrca ,}e 

dois anos e meio) dos novos conjurados já lhes havia castigado su(icién.temente 
a culposa ideologia política, ordenou o vice-rei fossem todos êles postos em liberdade. 

b) A Conjuração Baiana de 1798 - Inspirada certamente pelo movimento j:í 
então iniciado no Haiti e de que foi a alma o intrépido T.oussaint-Louverture, a 
Conjuração Baiana (tarubem conhecida por "conjuração dos alfaiates"), que visava 
à abolição do cativeiro dos negros e à proclamação da repúbJica, como se dedu z 
de alguns dos seus documentos, teve por principais responsáveis o alfaiate João 
de Deus do Nascimento (cabo·de·esquadra de milícias, cuja ideologia era seme· 
lhante à dos comunistas de agora, e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das 
Virgens. Não faltaram traidores ao projetado levante, que deveria irromper a 28 
de agosto de 1798. Governava a Baía d. Fernando José de Portugal e Castro 
(1788·1801), que conseguiu fazer aferrolhar em cárceres os denunciados promotores 
do movimento revolucionário, imedi..'ltamente submetidos a vrocesso. Em cumpri
mento da sentença proferida pela Relação da B aía, subiram à forca, na cidade 
do Salvador, a 8 de novembro de 1799, os referidos cabecilhas da malograda re· 
belião, aos quais se juntou, como companheiro de patíbulo, um liberto por nome 
M3nuel Faustino, que contava apenas 18 anos de idade . 

• J 



A REVOLUÇAO PERNAMBUCANA DE 1817 

Causas da revolução de 1817 -- A vinda da familia 
real para o Brasil, longe de diminuir, havia aumen
tado as rivalidades entre reinóis e mazombos, que tro
cavam epítetos injuriosos ("cabras" eram os brasileiros 
ch amados pelos l_)Ortugueses, enquanto estes recebiam 
dos nossos patricios os qualificativos de "galegos", 
"n1arinheiros ". "1narotos ", "pés-de-chu1nbo "). Para isso 
muito concorreu o melhor tratamento dado aos filhos 
da metrópole pelo soberano e por seus auxiliares, como 
acontecia principalmente no caso das forças armadas. 
Por outro lado, a influência da Revolução Francesa, 
da independência das colônias britânicas da América
do-Norte e dos movimentos para a emancipação políti
ca das nações hispano-americanas, não podia deixar de 
exercer-se numa das províncias mais adiantadas do 
Bra<;il. Realmente em Pernambuco sobejavam tradições 
de bravura e liberdade (com raizes na epopéia da ex
pulsão dos holandeses e na guerra dos "mascates"), 
ao mesmo tempo que muitos espíritos, particularmente 
os do~ edesiásticos, se encontravam mais iluminados 
do que ein qualquer outra parte do nosso país, graças 
no seminário ali fundado pelo sábio rl. José Joaquim 
da Cnnha de Azeredo Coutinho, casa rle ensino que 
veio a ser "a mais completa e perfeita escola de edu-
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cação secundária, que houve até então no Brasil" (*). 
Em nenhum outro· sector da nossa pátria houve tan
tas sociedades secretas, como alí, para a propaga-

I 

Areópago de Itambé (do livro d< Donatello Grieoo, "Napoleão e o B rasil", pág. 17). 

~ão das idéias poli licas . Surgira em fins do século 
XVIII o "Areópago de Itambé" (ao qual se atribuiu 
a conjuração de 1801, destinada a tornar Pernam
buc'o independente sob a pro teção de Bonapartc), a que 
se juntaram a · "Academia do Cabo" (1802), a "Loja 

(*) A expressiva frase é de Sebastião Vasconcelos G~Mo ( • Dicioná rio corg. 
l{ráfico, bist6rico e estatístico de Pernambuco", vol. 1, PóÍ&· 4Za}. 
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Res tauração" (1809), a "Academia do Paraíso", as lo
jas "Patriotismo", "Pernambuco do Ocidente", "Per
nambuco do Oriente" e a "Oficina de Iguaraçú", não 
falando na "Universidade Secreta" de Antônio 'carlos 
c na "Escola Secreta" de Vicente Ribeiro de Guima
rães Peixoto. O nativismo pernambucano, cujas raizes 
possantes cresceram desde a guerra dos "mascates", 
subiu ali a tal ;ponto, "que muitos chegavam a ex
cluir da mesa os produtos europeus, substituindo a fn
rinha de trigo p ela de mandioca e o vinho do Porto 
pela aguardente" (*). 

Pródromos da revolução - Governava Pernam
buco, desde 1804, Caetano Pinto de Miranda Monte
negro (depois marquês de Vila-Real-da-Praia-Grande) , 
o qual havia feito em Mato-Grosso, durante sele anos 
(1796-1803), excelente administração. A partir de 1808, 
a permanência da família real sobrecarregava o nosso 
povo de novos impostos, imprescindíveis à pompa da 
càrte bragantina. Era intenso o clamor dos pernambu
canos, quando alí chegou, vindo da Inglaterra, Do
mingos José Martins, culto e ardoroso prosélito da 
ideologia de Miranda, com quem havia convivido em 
Londres. Tornou-se logo o verdadeiro orientador do 
movimento revolucionário, que já fermentava em Per
nambuco, alimentado pelo conjunto de causas, que aca
bamos de apontar. Rico, foi em sua casa do Recife 
e em seu engenho do Cabo que se realizaram os ban
quetes c conciliábulos de que surgiu o movimento 

(*) Vicente Tbemudo, "A epopéia republicana de 1817 " . 

HISTÓRIA DO BRASIL 

I . 

2-!5 

'i 

o 
'O 

o 
'O 



246 BASÍLIO DE MAGALHÃES 

de 1817. Às províncias convizinhas e que sempre gi
raram em tôrno da órbita de Pernambuco, foram en
viados emissários em busca de adesões ao levante que 

/ 

Domingos José Martins 

se planejava. Nas lojas 
mucônicas eram iniciados 
no.:os adeptos por Jo t' 
Luiz de Mendonça e An
tonio Gonçalves da Cruz 
(" o-Cabugá "), enquan
to Antônio Carlos e Gui
m.arães Peixoto faziam 
franca disseminação da 
ideologia revolucionária. 
Em t o d a s as reuniões 
festivas, não só se levan
tavam vivas aos brasilei
ros e se davam morras aos 
portugueses, como ·até se 
chegou a -pedir às mulhe

r es brasileiras, casadas com reinóis, que não tivessem 
dúvidas "em matar os marinheiros, seus maridos". Em 
fevereiro de 1817, por ocasião da festa anual da Estân
cia, um oficial do regimento dos Henriques espancou 
um português, pelo fato de haver êste insultado os brasi
leiros. E o governado~·. que havia feito ouvidos moucos 
a várias denúncias anteriormente recebidas, resolveu, 
enfim, tomar providências no sentido de conter a onda 
revolucionária: a 4 de março de 1817, l'ecomendou em 
ordem-do-dia, aos oficiais e praças dos dois regimentos 
do Recife, andassem em paz uns com os outros e evi
tassem a convivência com "homens empes,.tados, que os 
procuravam enganar com falsas sugestões"; a 5, dirigiu 
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·aos pernambucanos uma proclamação, aconselhando
lhes paz e fralernidadc; e a 6 convocou uma sessão ma
tinal do conselho militar, em consequ ência da qual foi 
expedido o mandado de pr isão contra os principais sus
peitos. 

A revolução - Domingos :\Iartins foi logo recolhido 
ao cárcere. Dos seis militares, denunciados co1no coni
ventes com o proj e tado movimento revolucionário, um 
foi prontamente aferrolhado no forte das Cinco-Pontas 
(o ajudante Sousa Teixeira, per tencente ao batalhão do 
hrigadeiro Salasar); mas o brigadeiro Barbosa de Cas
tro, encarregado da prisão dos cinco restantes, que 
eram do seu regimento, apenas os fez reunir em sua 
presenc;a, começou a dirigir-lhes palavras insultuosas, 
primeirmi1ente a Domingos Teotônio, que lhas r e lrucou 
energicamente, nada mais podendo fazer, porque, de
sarmado, foi imedia tamente mandado conduzir para a 
sobredita fortaleza, e em seguida ao capitão José de 
Barros Lima (vulgarmente conhecido por "Leão-Co
roado", visto ser de insólita bravura e possuir uma cal
va em forma de coroa) . Este, além de repelir-lhe de 
viva voz as -injúrias, puxou rápido a espada e embe
beu-a no peito do general português, exclamando: -
"Pois morre, infame!". O tenente José Mariano, genro 
do "Leão-Coroado", secundou o golpe do sogro, de 
sorte que o brigadeiro Barbosa de Castro alí mesmo 
soltou o último suspiro. Os brasileiros ficaram senhores 
da situação naquele quartel , porquan lo os ofjciais 
lusitanos fugiram, indo um deles, a toda pressa, con
tar ao governador o suced i"do. Mandou Caetano Pinto 
para alí o seu ajudante-de-ordens, o lenente-coronel 
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Alexandre Tomaz, o qual foi recebido a tiros e caiu 
morto do cavalo que montava. Enquanto o go
vernador, apavorado, se refugiou no forte do 

Brum, os patriotas, que 
haviam sido presos, foram 
postos em liberdade. An
tes de organizar a nova 
ordem de coisas, trataram 
os vencedores de ver-se li
vres de Caetano Pinto, que 
capitulou a 7, dispondo-se 
a ser, desde logo, enviado 
para o Rio-de-Janeiro. 

A 8, já estava consti
tuído o govêrno republi
cano, que ficou assim 
composto: padre João Ri
beiro Pessoa, represen
tante da classe eclesiásti-

José Luiz de Menrlonça 
ca; José Luiz de Men

donça, pela justiça; Domingos Teotônio, pelo exército; 
Domingos José Martins, pelo comércio; e Manuel 
Correia de Araújo, pela agricultura. Essa nova adminis
tração de Pernambuco era assessorada por um conselho 
consultivo, também composto de cinco membros: An
tônio Carlos (o mais eloquente dos Andradas, então ou
vidor de Olinda); o famoso lexicógrafo Antônio de 
Morais Silva; o vigário-geral do bispado, deão Bernardo 
Portugal; o letrado lusitano Manuel José Pereira Cal
das; e o opu~ento comerciante Gervásio Pires Ferreira. 

A 9, deu-se a posse dos referidos dirigentes, que 
sem perda de tempo tomaram todas as medidas im-
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prescindíveis à radical mudança política, que líaviam 
conseguido. e que foi convenientemente fundamentada 
no dia seguinte pelo "Preciso", da lavra de José Luiz 
de Mendonça C). A 10, o ex-governador foi despachado 
numa sumaca para o Rio-de-Janeiro; e, nos dias ime
(fiatos, partiam para os Estados-Unidos, para a Ingla
terra e para Buenos-Aires o Cabugá, Koster e Félix José 
Tavares de Lima. O segundo levava credenciais para 

que Hipólito José da 
Costa, redator do " Cor
reio Brasiliense" em Lon
{h·es,' fosse o plenipoten
ciário da república per
nambucana perante o 
governo inglês, enquanto 
o terceiro ia entender-se 
com os republicanos do 
Prata em favor do Brasil 
e o primeiro levava a in
cumbência de obter ar
mas na nação yankee. 

Ideou-se uma nova 
bandeira, que foi logo 
hasteada no palácio do 

Conde dos Arcos governo e l10S quartéis e 
. . . _ fortalezas; redigiu-se um 

proJeto de conshtmçao, com o nome de "Lei orgânica", 
~m que se asseguravam a liberdade de imprensa, a 
tgualdade de todos perante a lei e a liberdade espi
ritual. 

<.*) O ':Preciso" foi im presso na ti pogra fi a fu ndada em 1815 no Recife pelo 
negoctant~ Rtcardo Fernandes Cat~uh.o, qt~ e f i.zera vir da Ing laterra um prelo, 
como se mfere da nota !;-III de Ohvetra Lt~a a 3• ed . da "História da revolução 
de Pernambuco em 1817 de F ra nctsoo Mun tz T avares. Não foi po-tanto Koster 
como se tem levianamentf' afirmado, quem introduziu a imprens~ e~1 Per'nambuco: 
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Não tardaram a aderir ao movimento revolucio
nário de Pernambuco a sua comarca meridional, de
pois província de Alagoas, a Paraíba, o Rio-Grande
do-Norte e o Ceará; o Maranhão, onde havia prosélitos 
da ideologia pernambucana, pronunciou-se pela lega
lid ade ; e a Baía, para a qual se delegara o "Padre 
Roma", e onrle contavam. os republicanos com alguns 
~impatizantes, foi contida pela energia do seu gover
nador, o conde dos Arcos. O emissário dos revoltosos 
de Pernambuco foi preso e arcabusadq, escapando com 
vida seu filho Luiz, q ue o acompanhara. Outro filho 
seu, depois muito notável, o general e historiador José 
Inácio de Abreu e Lima, assistiu-lhe à morte. 

A reação e a vitória da legalidade - Foi o conde 
dos Arcos, governador da Baía, quem iniciou o combate 
ao movimento pernambucano, organizando duas expedi
ções, uma naval (três navios mercantes, armados em 
guerra, e que, sob o comando do capi tão-tenente Rufino 
Batista, foram bloquear o Recife) e outra por terra 
(1. 500 homens, sob o comando do marechal Joaquim 
de Melo Leite Cogominho de Lacerda). À esquadrilha 
acima referida (chegada à capital de Pernambuco em 
10 de abril) não tardou a juntar-se a do vice-almirante 
Rodrigo Lobo (uma fragata, duas corvetas e uma es
cuna) , partida do Rio-de-Janeiro, e que, a 23 de abril, 
bordejava em frente do Recife. 

Apesar do imenso esforço desenvolvido pelos pa
triotas pernambucanos, que organizaram guerrilhas 
por toda parte, afjm de sustarem a marcha dos lecra. 
listas, não lhes foi possível impedir a contra-revolu~ão 
nas províncias que haviam aderido ao movimento · de 
6 de março, nem obstar a vitória do marechal Cocro
minho, tanto mais quanto a armada real lhes não p~r-
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mitia obter recursos pelo lado do mar. A 2 e 15 de maio, 
ocorreram os recontros de Ulinga e Pindobas e o com
bale do Trapiche-de-Ipojuca, nos quais a sorte nem 
sempre sorriu aos republicanos. Tendo resignado, a 
18, os seus cargos do govêrno provisório o padre João 
Hibeiro e José Luiz de Meuclonça, foi Domingos Teo
lànio aclamado dilaclor, que nada poude fazer de me
lhor elo que abandonar o Recife a 19, embora Livesse 
antes ameaçado a c.idade com uma tremenda destruicão 
a ferro e fogo . A 20 de maio, tremulava de novo· no 
palácio elo governo, nas fc>rtal ezas e quartéis da capital 
pernambucana, a bandeira da monarquia portuguesa. 

Os mártires da revolução pernambucana de 1817 
- ~xcetuados o "Padre Roma", cuja execução já re
fenmos, e o padre João Ribeiro, que se suicidou no 
Engenho-Paulista (e cujo cadáver foi exum ado c muti
l.~do, sendo as mãos enviadas para Goiana c a cabeça 
f meada num poste em Recife), os demais implicados na 
revolução não tardaram a receber a palma do martírio. 
Em três levas sucessivas, foram remetidos para a ci
dade do Salvador. Julgados no Recife por uma comis
são militar (presidida pelo capitão-general Luiz do 
~e~o) e depois na Baía por uma alçada especial (pre
sidida pelo rlesembargador Bernardo Teixeira), foram 
condenados à pena última e executados 12 cabecas do 
movimento (*), entre os quais 3 eclesiásticos (o Padre-

(_*) Os 1~ executados foram os seguintes, em ordem alfabética: An1aro Gomes 
Ja Sllva Cout1nb~ ~da Paraíba), Antônio Henriques Rehel<> (2o tenente de arti· 
lhan?), padre A:n~omo Pere1ra de Albuquerque (da Paraíba). Domingos José llfartins, 
Dom t_ngo_s Teotomo !orge Martu~s Pess.oa (capitão de artilharia), Francisco José 
da. ~1lveua (da Para1ba, mas havta nasctdo em Minas e foi avô de Aristides Lobo), 
!nac~o Leopold,? de A~buquerque. Maranhão (da Paraíba), José de Barros Lima (o 
.Le?o-Coroado , cap1tao de ar:1lharia). José. Luiz de Mendonça, José Peregrino 

Xav1er de Carv~lho (da Para1ba), padre l\llguel J oaquin de Almeida e Castro 
(o Padre·M1gueltnho) e padre Pedro de Sousa Tenório. Do ante·pcnúltimo assim 
<hz V1ce!:te Themudo (ob. cit., pág. 87) : . •· José Peregrino cc nstitue o mais simpático 
dos hero1s de sua terra. aliando a moc1dade e a bravura. Era uma precocidade . 
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1\ligueJinho, o vigário Pedro de Sousa Tenório c o padre 
Antônio Pereira de Albuquerque) . 

Em 1819, ainda gemiam nas prisões muitos dos im
plicados no levante, tanto que naquele ano foi que José 
Bonifacio deixou Portugal e veio promover no Brasil 
[< liberdade de seu irmão Antônio Carlos. v:•l'ios per
dões foram concedidos a um ou outro dos patdotas por 
d. João VI. A anistia geral, entretanto, só foi conce
dida em 1821 (para o que deve ter concorrido o mm·i
mento constitucionalista de 1820, no Porto). Dela, en
tretanto, foram excluídos dois dos réus, por serem cul
pados de homicídio: o capitão de artilharia Pedro da 
Silva Pedroso e José Mariano Cavalcanti de Albuquer
que (mais tarde deputado-geral, presidente do Cearú 
e de Santa-Catarina), que, remetidos para Lisboa, donde 
deveriam partir 'para o cumprimento da pena de de
gredo em presídios da Ásia, foram lá perdoados. 

Consequências Da imortal jornada de 1817. 
sôbre a qual resplendem as auréolas de tantos már
tires, resultaram consequências de alta relevância, duas 
das quais sallam imediatamente a nossos olhos: a sua 
influência no movimento que nos deu, cinco anos de
pois, a emancipação política, pois ela, como bem ob
servou Franklin Távora, foi a "montanha que cresceu 
entre Portugal ~ o Brasil, e os separou definitiva
mente"; e a floração, cada vez maior, dos ideais de li
berdade, quer na própria terra pernambucana (1824), 
quer no extremo-sul (Guerra-dos-Farrapos, 18:~5-18-1-5). 
tornados definiliva realidade pela radiosa aurora de 15 
ele novembro de 1889. 

Poi cadete aos 6 anos~ alferes aos 8 e tenente aos 17. Criado tenente-coronel na 
rtvolução, tornou-se o principal apóio de André de Albuqut ·rque no Rio-Grande~do
Xorte. Subiu ao cadafalso, St>ndo apenas um adolescente, coutanc.lo 18 anos. Só dez 
dias depois é que completaria os 19 ". 
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Influência da maçonaria nos dois movimentos si
multâneos de Portugal e do Brasil - Quatro meses, 
pouco mais ou menos, após a deflagração do movimento 
republicano de Pernambuco, descobria-se em Portugal 
a conjuração chefiada pelo tenente-general Gomes Frei
re de Andrada (da ilustre família do conde de Boba
dela), a qual tinha por intuito sacudir o jugo do ma
rechal Beresford e proclamar o regime constitucional. 
Descoberta pelo governador militar da terra de Afonso 
Henriques, foi prontamente afogada em sangue, pois 
que perderam a vida doze patriotas, quasi todos mi
litares. O chefe era o grão-mestre da maçonaria lusi
tana. Ora, não só Domingos Teotônio, mas também 
Domingos José Martins e outros notáveis pernambucanos 
da revolução de 1817 eram igualmente maçons. Isso 
deixa patente que a iniciativa de Miranda, o gran
de precursor da independência das nações ibero-ame
ricanas, de fazer da poderosa sociedade secreta o centro 
de irradiaç-ão das idéias de liberalismo, constitucio
nalismo e emancipação política, despertadas pela Re
volução Francesa de 1789, havia frutificado em Por
tugal e no Brasil. 

RlalOrJa do Bra~ll 3• Sé!·Je 



IX -A INDEPENDf!NCIA 

1) D. João VI no Brasil. 2) A regência de. d. Pe
dro· José Bonifácio. 3) O grito do Ipuanga. , 

i) D. JOÃO VI NO BRASIL 

A "inversão brasileira" como resultado da politica 
ibérica de Napoleão Bonaparte - Falecendo d. José 
em 1777, sucedeu-lhe d. Maria'!, a quem a morte arre
batou o esposo e o filho mais velho (d. Pedr? 111 ~ 
d. José, em 1786 e 1788). Tendo ela enlouquecido: fo1 
declarada interdita, sendo então chamado ao governo 
da monarquia lusitana seu segundo filho, d. João (ca
sado com Carlota-Joaquina, filha mais velha de 
Carlos IV da Espanha) . Exerceu aquele príncipe a re
gência por espaço de 17 anos (de 15 de julho _d e 
1799 a 20 de março de 1816). Ocupou d. João assnn 
inesperadamente o trono, quando lavrava em toda_ a 
Europa o avassalador incêndio da _Grande Revolnçao 
Francesa. Napoleão Bonaparte, aspirando ao restabe
lecimen to do antigo império romano do ocidente e que
rendo ferir com um golpe mortal a Grã-Bretanha (a 
única potência que até êsse momento ~he havia g~
lhardamente resistido), decretou em Berhm o bloqueio 
continental (1806), a que Portugal deixou de aderir, 
incorrendo, portanto, nas iras do vencedor do mundo. 
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Napoleão, que, já anteriormente, em 1801, havia 
incilado a Espanha contra Portugal, aliou-se de novo 
com aquela nação em 1807 e intimou o príncipe-regente 
da terra de Afonso Henriques a romper com a Ingla
terra. D. João, que, a princípio, 
respondera com evasivas, man
dando ao terrível corso presen
tes valiosos e propondo-lhe o 
casamento de d. Pedro com uma 
filha de Carolina Bonaparte, ce
deu, afinal. a tudo e, por dois 
decretos (de outubro e novem
bro de 1807), não só aderiu ao 
bloqueio continental, como tam
bém ordenou a prisão de súbdi
tos britânicos domiciliados em 
Portugal e a confiscação das 
propriedades dos mesmos. Em Junot 

consequência disso, os navios da 
Home Fleet bloquearam os portos continentais de Por
tugal e ocuparam a ilha da Madeira (*). 

Ignorava ainda d. João a existência e o teor do 
!ralado de Fontainebleau celebrado (a 27 de outubro 
de 1807) entre a França e a Espanha para a partilha 
de Portugal e suas possessões, e só veio a ter conheci-

(*) Tobias Monteiro, em sua "História do Império" (págs. 13·16) expõe com 
c1arc?.a o papel que em tud'J isso representou Rayneval, ntinistro da França em 
Lisbo::t. Sõbre o caráter de d. João, principc-regente e rei, além do que se c..:ncont ra 
em Oliveira Martins, há muito que ler e aproveitar no 6timo volume que T obias 
!\'fonteiro consagrcu à. u IIistória do Império - A elaboração ela Ülflependéncia" 
(Rio, 1927) . Joaquim de Vasconcelos, em "Os músicos portuguese~" {P.:.r\v, 1870), 
vol. II, pág. 127, deu ass~"nto ao !:tgffiii'fe'tl:tsquim CJ:~!:.!&d o filho de d. Maria T, 
de notória predileção p-elos hinos sacros: 

"Que fa;:cs, João?" 
•• Faço u que me dizem, 

C·.mo o que me d:i.o, 
E vou para 11fa f r a 
Cantar cantocl..tão". 

I 
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mento daquele pacto por intermédio do comandante 
da esquadra inglesa, sir Sidney Smith, ao mesmo tem
po que o tenente-coronel Carlos Frederico Lecór (de
pois, no Brasil, visconde de Laguna) lhe vinha anun
ciar que um grande exército francês, às ordens de 
Junot, marchava aceleradamente sôbre Lisboa. 

Para escapar à triste sorte que tiveram Carlos IV 
e Fernando VII, resolveu d. João refugiar-se no Brasil, 
com toda a sua família, e, em numerosa frota (15 na
vios), protegida por urna divisão naval inglesa, deixou 
apressadamente o Tejo a 29 de novembro de 1807. Con
fiou a direção do reino a uma regência, à qual não tar
dou a sobrepor-se o mando do marechal Beresford. 
No dia seguinte, entrava Junol em Lisboa, e ainda poude 
tomar un1 dos navios, a escuna "Curiosa", do comboio 
destinado às nossas plagas, a qual retornou ao Tej o. 

Foi assim que se operou a "inversão brasileira" (a 
expressão é de Sílvio Roméro), porquanto a nossa pá
tria passou a ser a metrópole e Portugal a colônia. O 
próprio príncipe-regente fugitivo, no manifesto de 1 o 

de maio de 1808, com que declarou guerra à França, 
disse que erguia a voz no seio do "novo império" que 
viera.criar. 

GOVERNO DE D. JOÃO (PRÍNCIPE-REGENTE E 
REI) NO BRASIL 

Era a primeira vez que, transpondo a vastidão do 
Atlântico, pisava terras americanas o chefe de uma di
nàslJa eurQp_éia. 

Dispersada e rre alto mar por tempQ!_·ais, enquanto 
uma parte da esquadra real portuguesa apõlia-'vaà baía 
de Guanabara, a outra parte, precisamente aquela em 
que vinha d. João, arribou à Baía em 22 de j aneh·o de 
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1808, desembarcando êle dois dias depois, em meio de 
jubilosas aclamações populares. Foi na cidade do Sal-
vador que assinou o prín- -- -
cipe-regente (por suges
tão do sábio professor 
baiano José da Silva Lis
boa) a carta-régia de 28 
de janeiro de 1808, pela 
qual ficavam abertos os 
portos do Brasil a todas 
as nações amigas, dai re
sultando, com a cessação 
da velha política de mo
nopólio, a intensificação 
do nosso intercâmbio 

marítimo, principalmente 
com a Grã-Bretanha (em 
razão dos tratados de 
1810) (*), e que o alvará 
de 4 de fevereiro de 1811 
ainda mais favoreceu. 

D. J oão VI 

Antes de deixar a Baia, criou ali o príncipe-regente uma 
Escola Médico-Cirúrgica (por aviso de 18 de fevereiro 
de 1808) , nomeando cinco dias depois José da Silva 
Lisboa (mais tarde visconde de Cairú) para reger uma 
aula pública de Ciência Econômica, mandada funcio
nar no Rio-de-Janeiro. 

(*) Graças ao prestigio de lord Strangford, conseguiu a Grã-Bretanha do 
príncipe-regente os tratados de 1810 (foram dois, um de aliança e o outro de co
mércio) , cujos anglicanismos lhes patenteiam a redação originária. A abertura dos 
]'aOrtas do Brasil só foi util, por muito tempo, à Inglaterra, que logo estabelrecu 
uma linha dirr ta de paquetes entre Liverpool e o R io. A capital do Brasil recebeu 
então muitos súbditos britânicos, que se estabeleceram aqui com casas e empresas 
mercantis. Só depois da queda de Napoleã-o Donapartc foi que começou a vin.!a 
de franceses para o Rio, onde já eram perto de 3.000 em 1820. Entregaram·~e 
C'c;;tes a alguns ramos de comércio, assim como ao ensino particular, e os indivíduos 
do sexo femii~ino, com a graça e gentileza características,. e..xplorararu preferente-. 
mente as modas e outros tratos da beleza das cariocas. 
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Partindo da Baía a 26 de fevereiro, em 7 de março 
chegava d. João à baía de Guanabara. Durar~m nove 
dias consecutivos as festas realizadas no Rw-de-J a
neiro em homenagem ao soberano, não obstante haver 
sido forçada uma boa parte da população a abandonar 
as suas casas ao séquito da família real, o qual se com
punha de bem mais de 10.000 pessoas (*). 

Organizou logo o príncipe-regente o seu ministé
rio, que ficou constituído pelo marquês de Aguiar 
( d. Fernando José de Portugal e Castro, ex-vice-rei do 
Brasil), pelo conde de Anadia e pelo conde de Unhares. 
Foi êste último o braço direito de d. João, e a êle é 
que deve a nossa pátria os mais assinalados benefícios, 
pois teve de lutar com. as idéias retrógradas dos seus 
colegas, para poder introduzir no Brasil alguns me
lhoramentos indispensáveis. Dentre os atos mais 
importantes dêsse gabinete, destaca-se o que permitiu 
todo gênero de indústrias (alvará de 1 o de abril de 
1809) e a abertura de estradas no interior do Brasil, 
revogando-se as leis proibitivas de d. Maria I; cuidou
se logo de um Jardim Botânko e de desenvolver o 

plantio do chá; e na capital da Baía, foi criado um 
Curso de Agricultura (25 de junho de 1812). 

(*) Como se vê de uma longa nota de Rodolío Garcia, à pág. 1.23 do v~l. 
V da "História geral do Brasil" de Varnhagen, a esquadra que part1u do TeJo 
com a família real portuguesa, em direção ao Brasil, compunha-se de 15 naus, 
das quais uma única. a escuna. u~uriosa''! ni1o chegou aquí. ~~lcula-:c ger~l~en!,e 
em cêrca d~ 15.000 pessoas o seqtuto do dtnasta que efetuou a mversao hr_a~tletra . 
Usando do direito da chamada ''nposentadoria real 11

, o soberano requtsttou as 
casas do Rio-de-Janeiro, que jul~:ou indispensáveis ao aloj~ruento da sua enorme 
comitiva. Para isso bastava se afixasse à porta do prédto um papel com duas 
letras "P. R.", que' o povo carioca, já então pródigo de ironia escurril, ao invés 
de traduzir pela exata expressão "Príncipe-Regt>nte ", dizia significar ":f!onha-se na 
rua". Um português rico, Elias Antônio Lopes, deu ao príncipe bragantino o ·bel~ 
presente da Quinta-cla-llõa · \'"ista, a qnal foi adaptada para servir de paço rest
dencial, ficando o paço da cidade para as recepções e festas. 
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Não tardaram a funcionar regularmente as novas 
repartições, imprescindíveis à gestão governamental 
(Conselho de Estado, Intendência Geral da Polícia, 
Junta do Comércio, l\Iesa da Consciência e Ordens, 
Conselho da Fazenda), 
substituindo-se a antiga 
Relação por uma Casa 
de Suplicação, a que se 
anexou o Desembargo 
do Paço. Criaram-se o 
Banco do Brasil, a Im
pressão Régia, a Bi
blioteca Pública, a Fá
brica de Pólvora e um 
novo teatro (chamado 
de São-João). Reorga~ 
nizaram-se os arsenais 
e . o Hospital Militar, 
logo aparecendo um 
Laboratório Químico e 
um Instituto Vacínico, 
necessários à Escola de \-isconde de Cairú 

Medicina, instituída em 
5 de novembro de 1808. Finalmente, foram inauau
radas a Academia de Marinha, a Academia de A~Li
lharia e a Escola Real de Ciência, Artes e Ofícios, con
tratando-se para esta uma seleta missão francesa, aqui 
chegada em 1816. Na justiça, foram posteriormente 
criadas mais duas relações ao norte do Brasil, uma em 
Pernambuco e outra no Maranhão; e, na administra
ção, autonomizou-se a capitania do Espírito-Santo 
(1810), sendo pouco depois cónstituidas em províncias 
as capitanias subordinadas, ou da coroa, de Santa- Ca
tarina, Alagoas, Rio-Grande-do-Norte e Sergipe (1817). 
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Ainda como príncipe-regente, conquistou d. João 
a Guiana Francesa e iniciou a anexação do Uruguai ao 
Brasil. Esta, entretanto, só foi ultimada em 1821, depois 
que o referido dinasta passara a d . João VI, pelo fa
lecimento de d. Maria I, nesta capital, a 20 de março 
de 1816. 

Durou 13 anos a "inversão brasileira", pois a re
volução constitucionalista do Porto (1820) coagiu 
rl. João VI a voltar para Portugal, deixando pesaroso a 
nossa pátria. 

Ocupação da Guiana Francesa - A 1° de maio de 
1808, dirigiu o príncipe-regente um manifesto ao mun
do, expondo os motivos que o haviam forçado a pro
curar refúgio no Brasil, no "novo impé!"io " que viera 
criar, e terminando-o por uma declaraçao de guerra a 
Napoleão I. E, afim de juntar os atos às palavras, re
solveu efetuar a ocupação da Guiana Francesa. 

A exp edit:ão, organizada no Pará, compunha-se 
de 700 homens, sob o comando do tenente-coronel Ma
nuel Marques ( *), e de uma. flotilha, em que a melhor 
belonave er a a corveta inglesa Confiance, do comodoro 
James Lucas Yeo, a quem coube a direção suprema da 
forca naval. 

· Só a 1 o de dezembro foi que desembarcou a nos
sa tropa no território inimigo, nele fincando a bandeira 
lusa, para assinalar a ocupação. O primeiro. combate 
deu-se a 15, às margens do Approuague, e fm trav~do 
entre os marujos de Yeo e os franceses que defendiam 
aquele rio. Depois de apresadas duas escunas ini-

( * ) Muitos dos nosso~ historiadores. _acrescenta~·Lhe "d'Elvas , Portugal", 
cognome s6 usado por seu ftlbo, também mtbtar , FranciSCO Marq ues d Elvas P or· 
tugal. Veia·se o que no " J ornal do Brasil" (n. de 10 de agosto de 193'5) escre
veu Afonso Celso, sôbre "El ucidação de um nome ". 
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migas, os doi s camandantes da expedição portuguesa, 
reunidos a 25 de dezembro, deliberaram atacar os três 
postos fortificados p elos franceses à margem esquerda 
do Maroní e que er mn ch a mados Diam an t, Degrad-des
Canncs e Tr io, os quais for am sucessivam en te lom adof', 
em acesas p elejas, 
a 6, 7 e 8 de janei
ro de 1809. Tendo 
a s nossas tropas 
ocupado Beaure
gard, interceptando 
assim as comunica
ções da capital com 
o interior, não lar
dou que o governa
dor Victor Hugh es 
aceitasse os termos 
da capitulação que 
lhe fôra proposta, 
afim d e e vi t a r 
maior e improfk n o 
derramamento de 
sangue. Assinada 
ela em Borda, a 12 
de janeiro, dois dias 
depois entravam as nossas tropas em Caiena (•). Ao ca
pitão-de-fragata Luiz da Cunha Moreira (depois viscon
de de Cabo-Frio), um dos bravos d a exp edi ção de 1808-
1809, pois foi ferido n a cabeça, quando do desembarque 

( * ) Em seu excelente trabalho "Nossas campanhas navais - A conqui sta de 
Cairna" (Rio, 1939), o competente oficial de marinha Lucas Boi teux refere que 
d. João não só concedeu acesso de rosto a todos os oficiais que tornaram parte na 
expedição da Gu iana Frances:t, como também mandou cunhar em Londres uma 
artística medalha de prata, em cujo anverso f igurava êle coroado de louros, vi ndo 
110 revers~ a data, 14 - I - 1809, e a inscr ição, Cayn1a tomada aos f ranceses . 
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no Approuague, coube conduzir para a França, no bri
gue Infante-Dom-Pedro, ao governador vencido. 

Organizada definitivamente a administração do 
território conquistado, foi nomeado para superinten
dê-la João Severiano Maciel da Costa 1 (depois marquês 
de Queluz), a quem os próprios franceses não regatea
ram encômios, pela habilidade com que regeu os des
tinos daquela região, durante cêrca de oito anos. Si da 
Guiana Francesa já nos tinha vindo o cafeeiro (dali 
trazido pelo paraense Francisco de Melo Palheta, em 
1727), ao mesmo se juntaram, para aumentarem a ri
queza do nosso sólo, graças à iniciativa de João Se
veriano Maciel da Costa, a noz-mascada, o cravo-da-Ín
dia, a fruta-pão, a nogueira, a canforeira, o abacateiro, 
a toranja (grape-fruit) e a cana-caiana (cana de Caie
na, superior às que possuía então o Brasil) . 

Pelo ato final do congresso de Viena (9 de junho 
de 1815), teve Portugal que restituir a referida con
quista, estipulando-se que o limite entre ela e o Brasil 
seria o rio Oiapoc. A 21 de novembro de 1817, João 
Severiano Maciel . da Costa entregou o governo da 
Guiana Francesa ao general conde de Carra Saint-Cyr, 
nomeado por Luiz XVIII. 

A elevação do Brasil a reino e a pretensão de Car
lota Joaquina ao império do Prata - A d. João e a 
seus ministros havia escapado uma providência, essen
cial ao decôro político da nova séde da monarquia por
tuguesa. O Brasil, quando aqui chegou a família real 
de Bragança, era vice-reino. Como é, porém, que, ten
do passado a ser metrópole, pela inesperada "inversão" 
de 1808, poderia continuar êste dominio luso em tal 
calegoria? Por sugestão vinda do congresso de Viena, 
onde Portugal tomou parte na remodelação do mapa 
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da Europa, elevou d. João o Brasil à categoria de rei
no (decreto de 16 de dezembro de 1815), unido aos de 
Portugal e Algarves e inscrito entre êstes dois (*). 

Carlota J oaquina, -por 
ser a filha mais velha de 
Carlos IV e irmã de Fernan
do VII, aos quais Napoleão I 
havia tomado a coroa da 
Espanha, afim de colocá-la 
na cabeça de seu irmão Jo
sé Bonaparte,- nutriu duas 
altas pretensões, que não 
eonseguiu realizar, em ra
zão dos obstáculos que a 
ambas opôs a política bd
tânica: a primeira foi a re
gência da Espanha; e a se
gunda foi o celro de um im-
pério a constituir-se no Rio- D. Carlota Joaquina 

da-Prata. 
Para a formacão dessa monarquia platina foi que 

empregou ela o 0"1elhor dos seus esforços, desde que 
chegou ao Brasil, e contando, a princípio, com o apôio 
do marido. Fiada nisso e na adesão de alguns argen
tinos prestigiosos (Manuel Belgrano, Pueyrredón e Sa
turnino Pefia), mandou emissários e cartas aos chefes 
políticos de vários países americanos, acabando por 
lançar a todos os fiéis vassalos do rei da Espanha 

nestas partes do Novo-Mundo, uma proclmnaç·ão, na 
qual, depois de lústoriar a abdicação forçada de Carlos 

(*) Sempre atrasado em tudo, d. João VI s6 por decreto d• 9 de janeiro ele 
1817 foi que ruudoü o título de "principe do Brasil", dado ao hcr,Iciro presuntivo 
da coroa lusitana, para "príncipe real do reino-unido de Portugal, Brasil e Algar· 
ves ". Note-se que, aléo1 da sua elevação à categoria de reino, a no~sa pátria foi 
colocadz. acima do dos Algarves, não ohstante a antiguidade dês te. 

• 
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IV e Fernando VII, assegurava achar-se obrigada a 
manter a autoridade, de que haviam sido despojados 
seu pai e seu irmão, visto ser ela o mais próximo re
presentante dêles nas colônias; se fosse aclamada re
gente, comprometia-se a organizar o novo impeno, 
assim como a sustentá lo e defendê-lo afim de poder 
conservá-lo íntegro para seu irmão Fernando VII, ou 
para si própria e sua descendência. 

Iria d. Carlota Joaquina a Buenos-Aires, onde sua 
presença talvez modificasse o curso dos acontecimen
tos políticos, se não lhe houvesse negado permissão 
o marido, o qual, segundo ela, "nesses negócios tinha 
sempre duas caras", porém que, em realidade, não poude 

deixar de atender aos conse
lhos de lord Strangford (re
presentante da Grã-Bretanha) 
e do conde de Linhares (a 
quem aquela princesa dava a 
alcunha de El-Torbellino). 

Desfez-se, dessa maneira, 
o segundo grande sonho de 
Carlota Joaquina, principal
mente depois que se organizou 
em Buenos-Aires a junta pro
visória de 25 de maio de 1810, 

Artigas embora o Paraguai se procla-
masse independente, em sepa

rado, no ano seguinte, e o Uruguai se mantivesse fiel 
à melrópole . 

Foi em virtude de loda essa complicada situação 
que o príncipe-regente resolveu intervir na Banda
Oriental. Nesla havia dois partidos: o lealista, que 
prestava apôio a Francisco Javier Elío, pouco antes 
nomeado vice-rei do Rio-da-Prata; e o separatista-re-
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publicano, que tinha por principal caudilho a José Ger
vasio Artigas (*). Este e seus prosélitos cercaram Mon
levidéo e estavam por pouco a tomar a capital uruguaia, 
quando d. João interveio ali militarmente. 

URUGlJ 

Teve duas fases essa interferência luso-brasileira 
na Banda-Oriental: a prim.eira durou de 1810 a 181~; 
e a segunda se extendeu de 1817 a 1821. 

Na primeira, além do pretexto de penetrarem por 
vezes as tropas de Artigas em território brasileiro, o 
próprio vice-rei Elío impetrou o auxílio de d. João. 

(*) Sõhre o tenaz e ,·alente cat:dil ho u ruguaio, vencido em 1820 pelas armas 
luso-bras ileiras, e que foi refug iar-se na capital do Paraguai, onde expirou em 
meiados do sécu!o X TX , existe uma obra preciosa em três volumes, devida a 
Setewbrino E. Pereda, "Ar tigas - 1784-18~0" ( Montev idt'o, 1930) . 
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Este, havendo mandado para fronteira dois corpos de 
exército, determinou a d. Diogo de Sousa que assumis
se a chefia daquelas tropas e com elas marchasse em 
socorro de Montevidéo . Tais foram as vantagens rá
pidamente alcançadas pelas forças luso-brasileiras con
tra Artigas e seu maior caudilho, Rondeau, que lord 
Slrangford e o representante da Espanha no Rio-de-J a
neiro, alarmados, conseguiram de d. João a imediata 
suspensão das hostilidades. A Espanha não fJUeria per
der o Uruguai e a Inglaterra preferia-o independente a 
simples domínio do imperialismo luso-bra-,ileiro. As
sim, foi uma verdadeira vitória britânica o armistício 
de 26 de maio de 1812, que pôs termo a essa primei r a 
I·ase. 

Proclamada a república na Argentina pelo con
gresso de Tucumán (9 de julho de 1816), não tardou a 
travar-se a luta entre os unitários e os federalistas, so
bressaiQ.do entre estes últimos o bravo e perseverante 
José Gervasio Arligas, que, dispondo de considerável 
influência entre os gaúchos de Entre-Rios e Corrien tes, 
pelejou heroicamente em prol da independência do 
Uruguai. Como êle e os seus subchefes causassem em 
nosso território depredações, oriundas dos frequentes 
assaltos que uns aos outros se faziam os elementos em 
porfia, deliberou d. João VI ocupar o Uruguai (decla
rando, falaciosamente, que o qu,eria salvar, afim de 
poder entregá-lo depois a seu cunhado Fernando VII, 
já restabelecido no trono espanhol), extendendo até 
no estuário do Prata a<: fronteiras do Brasil. 

De tão importante objetivo encarregou a dois fortes 
exércitos (*),que, operando simullâneamente em vários 

(•) Eram respectivamente comandado!-\ por Joaquim Xavier Curado (depois 
barão e conde de São-João-das·Uu:'\~·Barra~ ) c Cados Frederico Lecor (mais tarde 
barão e v1scoude de: Laguna) . 
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pontos, ganharam grandes e sangrentas vitórias (São
Borja, Ibirocaí, Carumbé, India-l\Iuerta, Catalán, Ita
curubí, Ibirapuitã e Taquarembó (*). 

A 21 de julho de 1821 (d. João VI já havia, pouco 
antes, retornado a Portugal), a Banda-Oriental unia-se 
ao Brasil, do qual passou a ser a Província-Cisplatina. 
Atingira, assim, a nossa pátria ao seu limite natural no 
sul, o rio da Prata, aquisição que a desastrosa política de 
Pedro I nos fez infortunosamente perder em 1828, como 
veremos adiante. 

(*) Eis as datas dLosas importautes batalhas: São·Borja, Ibiroca! e Carumbé, 
onde Artigas foi sucessivamente derrotadi) l'Or José \1,. Abreu (depoi~ barão do 
Serro-Largo) , :lfena Barreto c Oliveira Aharcs (todos três do exército de Curado), 
a 3, 19 e 27 de outubro de 1816; lndia.:lluerla (ganha pelo general Sebast1ao 
Pinto de Araújo Correia, do exercito Jc Lccor), 19 de novem~ro de 1816; Catalán. a 
4 de janei ro de 1817; ltacurubí e l~inl'u'tiõ, (, de junho e 14 de dezembro de 1819· 
e Taquaremhó (a decisiva), 22 de janeiro de 1830. ' 



2) A REG~NCIA DE D. PEDRO; JOSÉ BONIFÁCIO 

O movimento constitucionalista de 1820 em Por
tugal e sua repercussão no Brasil - A permanência da 
família real no Brasil, o incremento das idéias liberais 
difundidas por toda a Europa ocidental pela Revolução 
Francesa, os prejuízos causados ao comércio de Por
tugal pela abertura dos portos brasileiros e a restauração 
da carta constitucional de 1812 na Espanha, em conse
quência da sublevação armada de lo de janeiro de 1820, 
- · tudo isso deu causa à revolução de 24 de agosto de 
1820, estalada no Porto, afim de pôr termo ao regime 
absoluto da monarquia lusitana, e que foi um verda
deiro complemento da cc;>njuraç'ão de 1817, acaudilhada 
por Gomes Freire de Andrada. 

Dirigiram êsse movimento o desembargador Fer
nandes Tomaz e o ouvidor-geral Silva Carvalho. Fo
ram imediatamente convocadas côrtes, destinadas à ela
boração do pacto constitucional. A sublevação pro
pagou-se por todo o reino e chegou logo a Lisboa, onde 
os ânimos estavam mais do que preparados para es
posá-la, pois a capital lusa experimentava contínuos ve
xames sob a ditadura do marechal Beresford, que go
vernava militarmente Portugal, e pouco antes, em 1817, 
como vimos, havia sufocado a conspiração acima re
ferida. Assim, o exército e o povo, em solidária co
munhão patriótica, depuseram a regência e proclama
ram uma constituição provisória, modelada pela Espa
nha, até que fosse redigida a definitiva. Beresford, que 

I 
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Linha vindo ao Rio-de-Janeiro receber ordens de d. João 
VI, foi impedido de desembarcar eln Lisboa, quando re
tornou a Portugal, e seguiu, por isso, para a Inglaterra. 

A primeira província brasileira a que chegou a no
tícia da revolução do Porto foi a do Grão-Pará, que a 
recebeu com aplausos. E o mesmo aconteceu nas de
mais do norte, alé à Baía, onde, a 10 de fevereiro de 
1821, o governador, conde de Palma, foi coagi~o. a. dei
xar o poder e substituído por uma junta prov1sona. 

Dez dias depois, chegava a nova ao Rio-de-Janeiro. 
O monarca, para prevenir os acontecimentos, fez logo 
publicar um decreto, anunciando a ida do príncipe 
c1. Pedro para Portugal. 1\Ias isso não satisfez às tropas 
lusitanas, as quais, reunidas revolucionariamente no 
largo do Rocío (hoje praça Tiradentes): a 26 ~e fe
veiro de 1821, exigiram do soberano medidas ma1s de
cisivas. Não poude d. João VI deixar de atender a se
melhante imposição, porém antedatou o decreto de 24 
de fevereiro de 1821, pelo qual resolveu aprovar prévia
mente a constituição que estava sendo elaborada pelas 
côrtes reunidas em Lisboa, e que foi logo jurada por 
êle e pelo resto da família real. A isso se seguiu a subs
tituição do ministério por outro mais propenso às 
idéias liberais, bem como a convocação, por ato de 7 
de março, de eleitores que deviam escolher os seus re
presentantes no congresso político de Lisboa. 

Por essa ocasião, não somente começaram a apa
recer vários órgãos de publicidade, como também a 
formar-se grêmios, em todos os quais não tardou a ser 
discutida a possibilidade de vir o Brasil a tornar-se in
dependente de Portugal. 

Foi tumultuosa a reunião dos eleitores, no edifício 
da Praca do Comércio, a 20 de abril. Exigiram, antes 
de mai~ nada, que d . João VI jurasse a constituiç·ão 
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espanhola de 1812, e expediram ordens às fortalezas da 
barra para que não deixassem sair a família real, sinão 
depois de restituídos aos seus lugares os cofres contendo 
dinheiro do Brasil. Apesar do soberano, pelo decreto 
de 21 de abril de 1821, mandar que vigorasse em nosso 
país a referida constituição espanhola de 1812 e de de
clarar que os ditos cofres não haviam saído dos seus 
lugares, a desordem generalizou-se ainda mais, daí re
sultando a dissolução do colégio eleitoral (às lrês horas 
da madrugada) por uma companhia do regimento de 
caçadores do marechal Caula, tendo sido mortos 3 e 
feridos 20 dos eleitores brasileiros. 

Prevalecendo-se da depressão que semelhante vio
lência causou na massa popular, dantes tão agitada, 
anulou d. João VI todos os decretos, que fôra coagido 
a expedir, e limitou-se a nomear d. Pedro para regente 
do reino do Brasil, dando-lhe as precisas instruções c 
escolhendo-lhe os auxiliares do govêrno. 

O regresso da famflia real e a tentativa de reco
lonlzação da nossa pátria pelo soberano congresso de 
Lisboa -Na tarde de 24 de abril, embarcou-se o mo
narca, com toda a sua família, exceto apenas d. Pedro, 
na nau "D .-João-VI", que somente abriu velas para 
Portugal a 26. Em uma de suas cartas ao pai, conta 
d. Pedro que êste, dois dias antes do embarque, cha
mando-o ao seu aposento na Quinta-da-Boa-Vista, assim 
lhe dissera: - "Pedro, si o Brasil se separar, antes 
seja para ti, que me hás de respeitar, do que para al
gum dêsses aventureiros" (*). 

(*) DrS<lr o publicação da ohra de E11gl:ne dr :11onglave, "Corresponrlance de 
don Pt'..dre I, <:mpereur constitutionnel du Bré-sil, avec le feu roi de Plortugal, rlon 
Jean VI, son pêre, durant les trouhles du Brésil" (París, 1827), t<>rnou·se indes· 
culpáYel o êrro, constante d0s comptnrJio5 cJmuns, de que a célebre frase de 
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A 15 e 16 de maio, realizaram-se as eleiçõés dos 
deputados brasileiros às Côrtes Gerais e Cons.tituint~s 
da Nacão Portuguesa. Dos 70 diplomados, mmtos dei
xaram· de ir tomar assento no congresso lusitano (dos 
12 de Minas, por exemplo, só compareceu José Elói 
Olloni); mas cumpre-nos confessar que a escolha re-

José Bonifácio·O·Patriarca ~. Pedro I 

caiu em alguns homens capazes de bom desempenho 
do mandato, como o demonstraram Antônio Carlos, 
Feijó, Cipriano Barata, José Lino Coutinho e ou
tros ( *). 

d. João VI foi proferida a bor lo, no momento da partida. Augusto de Lima ~úni~r 
prestou mais um bom serviço às nossas letras hist~ricas, ~om a r:ce~te pnbhcaç_a~ 
das "Cartas de d. Pedm I a d. João VI - Relativas à mdependencta do Bras•! 
(R•o, 1941), por êlc coligidas e anotad.as. Às p!tgs. 65·66 dessa coletânea, encontra· 
se a comprovação do que dis!'iemos ac1ma. , . 

r •) Para que se ajuize com segurança, do procedimento dos nossos patnc•oc:; 
no s~berano congresso de Po;·tugal, cumpre ler o prohidoso e exaustivo trabalho de 
]\f. E. Gomes de Carvalho, "Subsídios para a história do Br~sil - ,Os dep.utados 
brasileiros nas côrtes gerais de 1821" (Porto, 1912). Afora mUitos epiSÓdiOs 
u1emoráveis, que atestam o p:ltriotismo rle Antônio Carlos, Feij6 e alguns outros, conta 
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Nisto, chegou ao Rio (em 2 de junho) a noticia de 
haverem sido proclamadas em Lisboa, a 9 de marco, 
as bases da constituição, as quais, por falta de comu~i
cação oficial, deixaram de ser logo adotadas pelo Bra
sil, a conselho do conde dos Arcos. Ante a manifesta
ção das tropas portuguesas, das quais era comandant e 

Joaquim Gonçalves Lédo José Clemente P ereira 

.Jorge de Avilez Juzarte de Souza Tavares, reunidas a 
5 de junho no largo do Rocío, viu-se d . Pedro coagido, 
não só a substituir no gabinete o conde dos Arcos pelo 
desembargador Pedro Álvares Diniz, como a j nrar as 
sobreditas bases cons tilucionais . 

Gomes de Carvalho que (págs. 394-395) "Arr11da Câmara jamais compar eceu, "em 
enviou diploma, julgando inútil, sinão ridícula, a sua presença em concelho que 
nlio atend ia aos votos da pát ria ; e o padre Virgínio Rodrigues Campelo, desemba rcado 
em L isboa no meiado de agosto, nunca se apr esentou nas cõrtes, a despeito de 
Sill icitado com instância, por nfio j urar o pacto social , que não convinha ao reino 
ultramarino " . 
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Apesar da boa admini stração do príncipe-regente 
em nosso país, as côrtes de Lisboa encetaram sem lar
danca uma série de m edidas para a recolonização do 
Bra~il. Assim, em 24 de abr.il de 1821, declararam in
dependentes do Rio-de-Janeiro lodos os governos pro· 
vinciais, e, a 29 de se tembro do m esmo ano, não só su
primiram os tribunais aqui estabelecidos por d. João, 
como ainda ordenaram a d . Pedro r egressasse à terra 
natal (afim de aprimorar a sua educação na Europa, 
pois era o herdeiro presuntivo da coroa lusitana) , de
vendo transferir o govêrno do Brasil a uma junla , a 
qual obedeceria dire tamente ao soberano congresso li s
boeta. 

Os patriotas, que viam no filho de d. João VI un1 
elemento imprescindível à conquista do partido por
tuguês para a causa da independência do Brasil, tra
taram de. aproveitar-se do ensejo, para captar a adesão 
de d. Pedro à nossa definitiva emancipação políti ca. 
Mediante o prestigioso auxílio da maçonaria (d. Pedro, 
a conselhos de José Bonifácio, então grão-mestre da 
ordem, nesta se filiara, tomando o nome de "Guali
mozim "), foram imediatamente enviados emissários a 
São-Paulo e a Minas-Gerais, cuja adesão foi pronta
mente obtida e expressa em eloquentes representações 
(a de São-Paulo foi redigida pelo Patriarca d a Inde
pendência), remetidas, sem perda de tempo, ao prín
cipe-regente. 

~ste havia feito ao pai, em carta de 4 de outubro 
de 1821 ( •), o juramento, escrito com seu próprio san-

(•) Eis o que d isse êle ao pai, em carta de 4 de outubro de 182 1 (vej a-se a 
citada coletânea publicada por Augusto de Lima Júnior, pág. 30): - " A inde
pendência tem-se querido cobrir comigo e com a tropa; com nenhum conseguiu nem 
oonseguirá, porquê a minha honra e a dela é maior que todo o Brasil: queriam-me, 
e d izem que me querem aclamar imperador; protesto a vossa magcstade que nunra 
serei perjuro, que nunca lbe sert!i fa lso, e que eles farão essa loucura, mas ser~ 



I . 

BASÍLfO DE MAGALHÃES 

gue, de fidelidade integral; e, por isso, hesitou, a prin
cípio, entre a ordem recebida das côrtes e o desejo dos 
brasileiros, o qual não discordava do conselho paterno, 
que ouvira a 22 de abril, na Quinta-da-Boa-Vista. Afi
nal, d. Pedro se decidiu a ficar. Para receber a re
presentação dos patriotas brasileiros, designou o dia 
!) de janeiro de 1822. Entregou-lha (continha ela mais 
de 8.000 assinaturas) o presidente do senado da câ
mara, José Clemente Pereira, cujo discurso prognosti
cava a separação inevitável, si d. Pedro se resolvesse 
a cumprir a ordem das côrtes de Lisboa. A resposta do 
príncipe-regente, tal qual apareceu (no dia imediato) 
no edital da municipalidade carioca, foi a seguin te: 
- "Como é para bem de todos e felicidade geral da 
nação, estou pronto: diga ao povo que fico". 

Semelhante resolução constituíu uma aliança for
mal do herdeiro presuntivo da coroa portuguesa com 
os separatistas brasileiros: foi, indubitavelmente, o pri
m eiro passo firmemente dado para o definilivo rom
pimento dos elos que prendiam a nossa pátria à me-
1l'ópole de além-Atlântico. 

José Bonifácio-o-Patriarca - O imortal Andrada, 
organizador da série de medidas que culminaram com 
o brado do Ipiranga, foi também o verdadeiro constru
tor da nacionalidade brasileira, sob a forma de império. 
Essa denominacão, a bandeira auriverde, as armas e 
brasões, as ordÊms nobiliárquicas, bem como o envio 

depois de eu e todos os portugueses estarem feitos em postas; é o que juro a vossa 
magestade, escrevendo nesta com o meu sangue estas seguintes palavras: "Juro 
sempre ser fiel a vossa magestade, d nação e d constituição portuguesau. Dêste 
documento se infere também que d. Pedro precisava, em primeiro lugar, de aprimo
rar os seus conhecimentos de gramática, afim de não mais escrever proposições 
erradas como as duas acima transcritas: 14 3 minha honra e a dela é maior", "eu e 
todos os portugueses estarem". 
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de plenipotenciários idôneos para o reconhecimento da 
nova ordem de coisas e o aparelhamento de forças para 
a guerra da independência, - tudo isso foi obra de 
! os é Bonifácio ( *) . 

Mas ideais políticos separaram, desde logo, os glo
riosos parédros da independência. Alguns, como Joa
quim Gonçalves Lédo, José Clemente Pereira, Januá
rio da Cunha Barbosa e Luiz Pereira da Nóbrega Cou
tinho, eram adeptos de maior soma de franquias e que
riam um governo ultra-liberal; outros, como os Andra
das e seus amigos, queriam mais moderação nos falos 
e na organização constitucional. Na luta travada em 
torno dessas ideologias, lendo tido nela parte mui to im
portante o Grande-Oriente e o Apostolado (**), saira111 
a princípio vencedores os que detinham o poder, sendo 
exilados os seus adversários. Mas José Bonifácio e seus 
irmãos não tardaram a conhecer o ostracismo, do qual 
não resultou a liberdade almejada por seus antago
nistas, mas a semi-ditadura a que chegou e em que ten
tou conservar-se Pedro T. 

Enquanto, por um lado, cogitava o Brasil de obter 
o reconhecimento da sua soberania pelos governos da 
América e da Europa, - para o que foram enviados 

(*) Para tudo quanto diz respeito à construção da monarquia brasileira até 
ao reconhecimento da nossa jndepcndência, cumpre ler as ~'Anotações de Antônio de 
Meneses Vasconcelos de Drummond à sua b10grafia" (Rio, 1890), onde bil também 
inúmeros epis6dios anedóticos, não constantes dos compêndios comuns. O con· 
selheiro Drummond, testemunha e parte de muitqs dos acontecimentos daquela época, 
foi amigo íntimo dos Andradas. 

(**) Tendo Joaquim Gonçalves Lédo conseguido sobrepujar, no Grande Oriente, 
a influência de José Bon ifácio, fundou êste o "Apostolado", sociedade secreta em 
que houve certa revivescência do arcontado helênico, e em que foi traçada por An
tônio Carlos, sob a orientação do Patriarca, a constitu.ição política que devia reger 
os destinos do Brasil. Quando Pedro I, a 16 de julho de 1823, fechou violenta· 
mente o Apostolado (no dia seguinte, caíam os Andradas no ostracismo), arrebatou 
de lá a urna em Que se guardavam todos os documentos daquela associac:ão secreta, 
achandG-se agora a mesma no museu do Instituto Histórico e Geográfico Drasileiro, 
onde tivemos ocasião de ler e exatninar, mais de uma vez, os importantes papeis 
nel:l encerrados. 

, 
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JQsé Silvestre Rebelo aos Estados-Unidos, Felisberlo 
Caldeira Brant Pontes (depois marquês de Barbacena) 
à Inglaterra, Antônio Teles da Silva (depois marquês 
de Resende) à Áustria e Manuel Rodrigues Gameiro 
Pessoa (depois visconde de Itabaiana) à França, - por 
outro lado, aliciava soldados europeus (alemães e ir
landeses) c contratava os serviços de lord Cochraile, 
afim de jugular a oposição das tropas portuguesas, 
senhoras ainda de algumas províncias do norte, assim 
como da Cisplatina. 

3) O GRITO DO IPIRANGA 

Às lropas lusitanas, que guarneciam o Rio-de-Ja
neiro, não agradou o gesto de d. Pedro, desobedecendo 
francamente ao soberano congresso (*), do qual d. 
João VI não passava, então, de um títere. 

Jorge de Avilez, comandante-em-chefe delas, con
certou o plano de apoderar-se do príncipe-regente c 
sua família, no momento de saírem do teatro, levando
os para a fazenda de Santa-Cruz e embarcando-os em 
seguida na fragata "União", surta no porto, em de
manda de Lisboa. Como, porém, se malograsse êsse 
trama, o general lusitano, postando-se com a sua Di
visão de Voluntários Reais no morro do Castelo, in
timou a d. Pedro o cumprimento do mandado do con · 
gresso lisboeta. Ocorreu isso no dia seguinte ao do 
Fico, isto é, a 1 O de janeiro. D. Pedro pediu imedia
tamente socorros a São-Paulo e Minas, e, antes que os 
mesmos chegassem, não hesitou em reunir todas as 
fôrças de que dispunha, à frente das quais obrigou 
Jorge de Avilez a capitular e a retirar-se para o outro 
lado da baia, donde, a 15 de fevereiro, seguiu para Por
tugal, com toda a sua gente armada. 

(•) E m consequência do F ico, houve grande agitação nas cõr tes de Lisboa . 
Alguns dos mais ardorosos representantes da nossa pátria naquele congresso, como 
Feijó, Antônio Ca rlos, Cipriano Barata, José Ricardo da Costa Aguiar de An· 
drada e outros (foram 7, aro todo), retiraram-se para a Inglater ra (onde publi
caram um manifesto, justificando a sua atitude) , e datí retornaram ao Bras i1 , vindo 
trazer o seu valioso concurso à causa da nossa definitiva emancipação política . 

/ 
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Poucos dias depois dêsses acontecimentos, formou 
d. Pedro (a 16 de janeiro) um novo nünistério, che
fiado por José Bonifácio de Andrada e Silva (os outros 
membros eram Joaquim de Oliveira Álvares, Caetano 
Pinto de Miranda Montenegro e Manuel Antônio Fari
nha, conde de Sousel) . Entre as primeiras medidas to
madas por êsse gabinete, - que foi o "gabinete da in
dependência", - devem ser mencionados dois im
portantes decretos: o de 16 de fevereiro, que convocou 
um conselho de procuradores gerais das províncias, a . 
reunir-se no Rio-de-Janeiro três meses depois; e o de 
21 do mesmo mês, pelo qual nenhuma ordem ou lei das 
côrles de Lisboa seria executada no Bra~>il, seu1 .:;er pri· 
meiro aprovada pelo príncipe-regente. 

A 9 de março, entrava na baía de Guanabara uma 
expedição portuguesa, comandada por Francisco Ma
ximiliano de Sousa, e que vinha buscar d. Pedro, em 
cumprimento da ordem do soberano congresso. Mas o 
príncipe-regente não só se apossou de uma das fr-a
gatas da esquadrilha, a "Carolina", como ainda con
seguiu que a expedição, ao retirar-se no dia 23, lhe dei
xasse 400 homens, qtte voluntarian1ente se alistaram ao 
serviço do Brasil, além de muitos outros fugidos de 
horda. · 

Embora várias das províncias setentrionais se mos
trassem pouco inclinadas à separaç·ão política, a maior 
preocupação de d. Pedro e de seus ministros era com · 
relação a São-Paulo e Minas, sem o apôio das quais 
não era viável o plano da independência. 

A 25 de março, seguiu o príncipe-regente para 
Minas, onde foi recebido com grande e sincero entu
siasmo do povo montanhês. Ao regressar dali, foi-lhe 
oferecido (a 13 de maio) o título de "Defensor perpé
tuo do Brasil"; e, como não tivesse produzido o efeito 
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almejado a convocação do conselho de procuradores 
gerais das províncias, foi expedido o decreto de 3 de 
junho de 1822 (sugerido por José Bonifácio a d. Pedro), 
convocando para o Rio-de-Janeiro uma Assembléia 
Constituinte Brasileira. Esta medida, por si só, indi
cava que a nossa emancipação política eslava iniludi
velmente declarada. 

Os patriotas, especialmente no seio das lojas ma
çônicas, trabalhavam com afinco para que se rompes
sem o mais depressa possível os laços que nos pren
diam a Portugal. Como em São-Paulo fosse ainda bas
tante forte o elemento lusitano contrário à nossa in
dependência, para lá seguiu o príncipe, a 11 de agosto; 
c, enquanto êlc conciliava os ânimos dos seus patrícios 
e conquistãva as simpatias dos descendentes dos ban
deirantes, chegavam ao Rio-de-Janeiro novos decretos 
das côrtes de Lisboa, Ao tomar conhecimen Lo dêsses 
a los legislativos ( *) que, por ordem de José Bonifácio, 
de a~ordo com d. Leopoldina, lhe foran1 levados a 
toda a pressa, d. Pedro, que, na ocasião, voltava de 
Santos para a capital paulista, lá, no alto do Ipiranga, 
soltou o célebre grito: "Independência ou morte!" 

(*) l':sses decretos, datados de fins de junho e começos de julho, foram trazidos 
peJo navio ''Três-Corações", aqui entrado a 28 de agos'u. Foram entregues ao 
principe-regente pelo major Antônio Ramos Cordeiro, que os tomou das mãos do 
correio Paulo Bregaro . Varnhagcn, em sua "I-Iistória da independência do nrasil" 
(Rio, 1917), coordenada e anotada por uma comissão do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, da qual foi relator Basílio de liagalhães, mencion~ os quatro 
decretos das côrtes (págs. 182), que eram os seguintes: o primeiro mandava instalar 
juntas de govêrno nas províncias, onde ainda não as houvesse, e nomeava novo mi
nistério para o príncipe-regente; o segundo orde-nava uma investigação criminal contra 
os que tivessem contribuído a evitar que seguissem para Lisboa os deputados eleito, 
por ?l,iinas-Gerais; o terceiro declarava h·rito e nulo o decreto de 16 de fevereiro 
de 1822, pelo qual d. Pedro havia convocado um conselho de procuradores gerais 
das províncias; e o quarto, finalmente, além de responsabilizar o ministério, sob a 
presidência de José Bonifácio, por êsse e outros atos, ainda determinava que fossem 
process:1dos os membros da junta de São-Paulo, signatários da representaç5o de 24 
de dezembro de 1831 (para o Fico), bem como os quatro emissários ela capital pau
lista, qne haviam subscrito a representação rm que se pedira ao príncipe-regente que 
desobedecesse ao chamado do soberano congresso. 
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Foi isso a 7 de setembro de 1822 (*) , data em que 
se romperam para sempre os elos de subordinação po
lítica que nos jungiam à terra de Afonso Hemiques. 

Realizada a independência, d. Pedro partiu de São
Paulo, a 10 de setembro, chegando oito dias depois ao 
Rio-de-Janeiro, onde a 12 de outubro foi aclamado so
lenemente imperador constitucional, efetuando-se a 
sua sagração a 1° de dezembro. 

(' ) Como se póde ver às páJ:"s. 39-40 da "Exposição hist6ric? do maçonaria 
no B rasil" (Rio, !857), raro c precioso trabalho de Manuel J oaq tllm . ~e 1\leneseo, 
a nossa emancipação politica já havia sido proclamada pela assembleJa 2'f'ral do 
Grande-Oriente do Brasil, realizada a 20 de ngosto de 1822. 

r 

AP~NDICES 

i) SOBERANOS DE PORTUGAL E DA UNIAO 
IBÉRICA; SEUS PRINCIPAIS PREPOSTOS 

NO BRASIL COLONIAL 

~beranos - D . Manuel (1495-1521); d. João III 
(1521-1557); d. Sebastião (1557-1578), tendo sido regen
Les, durante a menoridade do mesmo, d. Catarina-da
Áustria e o cardial d. Henrique (1557-1568); d. Henrique 
(1578-1580); os três Filipes, li, III e IV da Espanha, que 
foram I, li e UI de Portugal (1580-1598, 1598-1621 e 
1621-1640); d. João IV (1640-1656); d. Afonso VI (1656-
1667); d. Pedro li (1667-1706), tendo sido apenas prín
cipe-regente até à morte do irmão, ocorrida em 1683; d. 
João V (1706-1750); d. José (1750-1777); d. Maria I 
(1777-1792); e d. João VI (1792-1826), tendo governado 
a monarquia portuguesa em nome da mãe, de 10 de 
fevereiro de 1792 a 15 de julho de 1799, assumindo então 
o título de príncipe-regenle, o qual conservou até ao fa
lecimento de d. Maria I, ocorrido aqui a 20 de março 
de 1816. 

Governadores-gerais com séde na Baía - Tomé de 
Sousa (1549-1553); d . Duarte da Costa (1553-1558); 
Mem de Sá (1558-1572); Luiz de Brito e Almeida (1573-
1578); Lourenço da Veiga (1578-1581); Manuel Teles 
Barreto (1583-1587); d. Francisco de Sousa (1591-1602); 
Diogo Botelho (1602-1607); d. Diogo de Meneses (1607-
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1613); Gaspar de Sousa (1613-1616); d. Luiz de Sousa 
(1616-1622); Diogo de l\lendonça Furtado (1~22-1621~; 
d. Francisco de l\Ioura Rolim (1625-1626); Dwgo Lmz 
de Oliveira (1626-1635); Pedro da Silva, "o-Duro" (1635-
1639); d. Fernando Mascarenhas, conde da Torre (1639-
1640) ; Antônio Teles da Silva (1642-1647); Antônio de 
Sousa de Meneses (1647-1650); João Rodrigues de Vas
concelos e Sousa (1650-1651); d. Jerônimo de Alaídc, 
conde de Atouguia (165!-1657); Francisco Barreto de 
l\leneses (1657-1663); Alexandre de Sousa Freire (1667-
1ü71); Afonso Furtado de Mendonça Castro do Rio c 
l\Ieneses (1671-1G'i'5); Roque da Costa Barreto (1678-
1682); Antônio de Sousa de Meneses (1682-168:); d. 
An tônio Luiz de Sousa Teles de Meneses, marques das 
l\linas (168-l-1687); Matias da Cunha (1687); Antôn io 
Luiz Goncalves da Câmara Coutinho (1690-1694); d. 
João de Lencastro (1691-1702); d. Rodrigo da Costa 
(1702-1705); Luiz César de Meneses (170:5-1710); d . 
Lourenço de Almada (1710-1711); d . Pedro de Vas
concelos de Sousa, conde de Castelo-Melhor (1711-
1711) ; c d. Sancho de Faro e Sousa, conde de Vimieiro 
(1718-1719). 

Vice-reis com séde na Baia - D. Jorge de Masca
renhas, marquês de Monlalvão (1640-1611); d . Vasco 
de Mascarenhas, conde de Úbidos (1663-1667); d. Pedro 
Antônio de Noronha, marqub de Angeja (1714-1718) ; 
Vasco Fernandes César de Meneses, conde de Sabugosa 
(1720-1735); André de l\Iclo c Castro, conde das Galveias 
(1735-1749); d. Luiz Pedro Peregrino de Carvalho Me
neses de Ataide, conde de Atouguia (1749-1755); d. 
Mar cos de Noronha, conde dos Arcos (1756-1760); e d. 
Antônio de Almeida Soares Portugal, conde de Avinlcs 
(1760) . 
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Vice-reis com séde no Rio-de-Janeiro Gomes 
Freire de Andrada, conde de Bobadela (1762-1763); d. 
Antonio Alvares da Cunha, conde da Cunha (1763-1767); 
d . Antônio Rolim de Moura Tavares, conde de Azam
buja (1767-1769); d. Luiz de Almeida Portugal Soares 
de Eça Melo Silva e Mascarenhas, marquês de Lavradio 
(1769-1779); d. Luiz de Vasconcelos e Sousa (1779-
1790); d. José de Castro, conde de Resende (1790-
1801); d. Fernando José de Portugal e Castro, depois 
conde de Aguiar (1801-1806); e d. 1\Ia.rcos de Noronha 
c Bl'ilo, conde dos Arcos (1806-1808). 

2) PAPAS; BISPOS DO BRASIL E ARCEBISPOS 
DA BAÍA, NO PERÍODO COLONIAL 

Papas - Alexandre VI (1492-1503); Pio lll (1503); 
.Júlio II (1503-1513); Leão X (1513-1522); Adriano VI 
(1522-1523); Clemente VII (1523-1534); Paulo III (1534-
1550); Júlio 111 (1550-1555); Marcelo li (1555); Paulo 
IV (1555-1559); Pio IV (1559-1566); São Pio V (1566-
1572); Gregório XIII (1572-1585); Xis to V (1585-1590); 
Urbano VII (1590); Gregório XIV (1590-1591) ; Inocêncio 
IX (1591-1592); Clemente VIII (1592-1605); Leão XI 
(1605); Paulo V (1605-1621); Gregório XV (1621-1623) ; 
Urbano VIII (1623-1644); Inocêncio X (16M-1655); Ale
xandre VII (1655-1667); Clemente IX (1667-1670); Cle
mente X (1670-1676); Inocêncio XI (1676-1689); Alexan
dre VIII (1689-1691); Inocêncio XII (1691-1700) ; Cle
mente XI (1700-1721); Inocêncio XIII (1721-1724); Bento 
XIII (1724-1730); Clemente XII (1730-1740) ; Ben to XIV 
(1740-1758); Clemente XIII (1758-1769) ; Clemente XIV 
(1769-1775); Pio VI (1775-1800); Pio VII (1800-1823); 
Leão XII 1823-1829); Pio VIII (1829-1831); Gr egório 
XVI (1831-1846); Pio IX (1846-1878); Leão XIII (1878-
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1903); Pio X (1903-1914); Bento XV (1914-1922); Pio 
XI (1922-1939); e Pio XII (1939). 

Bispos do Brasil - D. Pero Fernandes (1552-1556); 
d. Pero Leitão (1559-1575); d. Antônio Barreiros (1576-
1594); d. Constantino Barradas (1600-1618); d. Marcos 
Teixeira (1622-1624); d. Pedro da Silva e Sampaio 
(1634-1649); e d. Estevão dos Santos (1672). Foram no
meados, não tendo vindo exercer pessoalmente o car
go: d. Miguel Pereira, d. Alvaro Soares de Castro e 
d. fr. Constantino de Sampaio. 

Arcebispos da Baía - D. fr. João da Madre-de-Deus 
(1683-1686); d. fr. Manuel da Ressurreição (1688-1691); 
d. João Franco de Oliveira (1692-1700); d. Sebastião 
Monteiro da Vide (1702-1722); d. Luiz Alvares de Fi
gueiredo (1725-1735); d. fr. José Fialho (1739); d. José 
Bolelho de Matos (1741-1761); d. fr. Manuel de Santa
Inês (1762-1771); d. Joaquim Borges de Figueiroa (1773-
1780); d. fr. Antônio Correia (1781-1802); d. fr. José 
de Santa-Escolástica (1805-1814); e d. fr. Francisco de 
São-Dâmaso de Abreu Vieira (1814). Nomeados, dei
xaram de vir para a nossa primeira arquidiocese: d. 
Gaspar Barata de Mendonça e d . fr. Anlouio de 
São-José. 

3) VOCABULÁRIO DE ALGUNS TOPÔNIMOS E AN
TROPÔNIMOS DE ORIGEM TUPi-GUARANi (EMPRE

GADOS NESTE COMPÊNDIO) 

Acajutlbiró - " O cajú espremido ou sem castanha" (T. 
Sampaio). Encontra-se em alguns autores a forma errada de 
A cejutibiró. É o nome indígena da baia da Tt·aição. 

Aimbiré e Aimol'é - C:orruptelas rle amber é, "a lagar
tixa, o 1agarteto" (T. Sampaio). 
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Anhangabaú - "Rio das diabruras". Curso de água da 
capital paulista. 

Anhembí - "Hio abaixo", si corrupleJa de inl!emby · 
"r~o . ~as perdizes", si procedente de inhambti-y. É o nom~ 
prmut1vo do atual 'l'ielê, rio paulisla. 

Aracajú - "Cajú ou cajueiro dos papagaios". Nome da 
~apitai de Set·gipe. 

. A~açuaí - "Hio do chapéu ou do cocar de plumas" (T. 
SampaiO). Curso de água em :\linas-Gerais. 

Arapei - "Hio das batas, ou dos lambaris" (T. Sumpaio). 

Araraí - "Arara pequena". Nome de um chefe indígena. 

Ararigboia - CoiTnptcla de amyg-bóya, "a cobra de tem-
pestade ou do mau tempo" (T. Sampaio). Nome do chefe tc
miminó (batizado com o nome de Martim Afonso Ara
l'igboia), escrito Araygboia por Anchieta c depois geral
n1cn te Amriyboia. 

~al'til'a - Corruptela de Ivo lira ou Polira, "flor", nome 
da ftlha do chefe indígena Tibireçá, desposada por João .Ra
malho, segundo a tradição. 

Be_rtioga - . Conuptela de Paralí-óca, "casa, refúgio ou 
paradeu·~ das t ~llnhas " (T. Sampaio). Denominação do canal 
e.ntre a Ilha de Santo-Amaro e a tena-firme, no litoral pau
lista. 

Boipeba "Cobra chala". Nome de um chefe indígena 
de Sergipe, também escrito Baepeba. 

Caatlba - "Matagal": de caá, "mato"; c liba ou luba, 
"rnuito" . 

Caeté - ":\1ato verdadeiro, mato virgem". Denominação 
de uma tribu existente outrora no intel'ior de Alagoas c de 
Pernambuco e nome de uma cidade mineira. 

Caf - "Rio da mala", si corruptela de caá-y; "rio do 
macaco caí ( "cebus Azara e"), si contração de caí-y. É curso 
de água do Rio-Grande-do-Sul. 

I 
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Caiubf - "Mato verde" , pois é corruptela de caá-obí. No
me de um chefe indígena do litoral paulista. 

Cametá - "Ornamento tirado do mato", si corruptela de 
caá-melara. Nome de uma localidade paraense. 

Camocim - "Vaso de água, pote, cânta ro, tina" (Bali ~
ta Caetano). Localidade cearense. Em São-Paulo, há um topô
nimo com a variante Cambucí. 

Caramurú - "Homem branco molhado" (T. Sampaio), si 
corruptela de cal'aí-murú; "morêia" (peixe da famí li a dos 
muraenideos), si composto de cará (por acará) e murú. No 
texto, há nota mais desenvolvida. 

Carapanatuba - "Lugar onde há muitos carapanãs, is
to é, "pe1·nilongos" . Rio da Guiana Brasileit·a. 

Carioca - "Casa do homem branco", si COITuptela de 
caraí-óca; "casa, morada ou pat·adeiro dos cascudos (peixes 
da famíli a dos loricariídeos)", si composto de acarí e óca. 

Carumbé - "A tartaruga. Designa um cesto raso" (T. 
Sampaio) . 

Ceará - "Canta ou fala do papagaio, que Alencar tradu
ziu livremente ca12lo da jandáia" (T. Sampaio). 

Chuf - Corruptela de clwé-y, "arroio da tartaruga", de
signaç--ão equivalente a " arroio manso". 

Comendaituba - Corruptela de Comandalu/Ja (como se 
encontra no "Dicionário" de l\lilliet de Saint-Adolphc), "fei
.ioal", de comandá, "feijão", e tu ba, "muito". 

Cotim - "A língua branca, o pano lrinngular que se rve 
de vela às embarcações" (T. Sampaio). Hio da Guiana Brasi
leira. Há tam bém Co l inga, ilha paulista, fronteira a Pm·a
naguá, e Colindiba 'OU Cotinguiba ("o mastro, a úrvon: ou pau 
da vela", segundo T. Sampaio) , rio sergipano. 

Cumã - "A foligem, o negro fumo" (T. Sampaio). Lo
calidade maranhense. 
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Cunhambéba - Língua que corre rasteira, alu são ae in
divíduo que arrasta no fa lar" (T. Sampaio). Nome de d0is 
chefes ~ndígenas da zona litorânea mel'idional. 

Curitiba - "Pinhal". Nome da capital do Paraná, que !.· 
a nossa Araucarilândia (como bem o epiletou F. Hoehne). 

Curupacé - "Ponta do banco ele cascalh o" (T. Sampaio ). 

Cururipe - "No rio dos sapos", si corruptela de cururú· 
y-pe. 

Cururupeba - "Sapo chato". 

Guaianaz - Corruptela de mzauanã (como grafou An
chieta), "indivíduo parente, povo da mesma raça, t ratamenlo, 
de certo, dos tupis do litoral para com os elo campo ele Pira
tininga" (T. Sampaio). 

Guaicuí - Corruplela de Guaimií. "o rio das velhas". to
pônimo que se adotou alé agora, em lugar do pr.i mitivo vocúbulo 
indígena. 

Guairá - "O intransitá,·el (passar não há de)" (Batis
ta Caetano). Topônimo do salto das Sele-Quedas. 

Guajará - Arvore amazônica, uma variedade do abío 
(luceima caimi l o), Cünforme T. Sampaio. 

Guanabara - Corrup tela de Guanabará, "o seio seme
lhante ao mar, ou r io da baía, alusão à barta do grande laga
mar" (T. Sampaio). 

Guapituba - Corruptela ele Aguapé luba, "lugar onde há 
muito aguapé ou guapé (nymphoea) ". 

Guararapes - "Nos tambores". Montes de Pernambuco. 

Guaratiba - "As garças em abundnncia, o garça!" (T. 
Sampaio). Há ainda Gczaratu ba. Topônimos fluminense e pa
ranaense. 

Guaxenduba - "O vassoura] de guaximas" (T. Sampaiol. 
Enseada maranhense. 

lbiapaba - '·o escarpado ou alcantilado" (T. Sampaio). 
Serrania entre o Ceará e o Piauí. 
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lbirapuitã _ Corruptela de ibirá-pilanga, "madeira ver
melha", isto é, o pau-brasil. 

lbiroçai - "0 rio dos potreiros ou dos currais'' (T. Sam
paio). 

lgaraçú - "Canoa grande". Topônimo exisle~le c~1. P~r
nambuco. Também se encontra a forma l guaraçu, ma1s f• <' 
quente do que a outra. 

lguaçú - "Grande seio de água, grande bacia fluvial"· 

lguape - "No lagamar, na bacia fluvi?l" (T. Sampa io)· 
Topônimos existentes em São-Paulo c na Ba 1a. 

lperof - "Rio do tubarão". Grafava-se antigamente Ipe-
roig. 

lpiranga "Rio vermel ho". Em São-Paulo. 

'P 1' de pedra". Nome de um ltacú-mirim - ' equcna lllgua 
rio baiano, depois chamado Mularí. 

Itamaracá _ "Maracá ou chocalho de metal, o sino, a 
campa" (T. Sampaio). Ilha pernambucana. 

ltamarandiba - "O local de pedras desordenadas, o pc
drouço" (T. Sampaio). 

ltanhaêm _ "Bacia de pedra, vaso de metal, panela de 
ferro" (T. Sampaio). Localidade paulista. 

U.aparica _ Aportuguesamento de ilaparí, "cercado de 
pedras". Ilha baiana. 

ltapecurú - "A !age d~ cascall~o" . (T. Sa~p~io). H~ 
também as variantes Jlapicuru c _Taplcw·u. ~sta ultima for 
ma (segundo Rodolfo Garcia) aphca-sc tarnbem a duas aves 
da família ibidae. 

lt i 'm "La"e pequena" si corrup tela de ilapé-apem r1 - o ' • · · T • · 
mirim; "caminho pequeno", si prótese de. tape-mznm. opon •-
mos existentes no Espírito-Santo e na Bma. 
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Jaguanharõ - "O cão bravo, a onça brava". Nome de 
um chefe indígena. Jaguarâo é, p•·ovávelmenle, um a contração 
de Jaguanharõ. 

Jaguarlbe - "No rio da onça" (T. Sampaio). É o mes
mo que Jaguaripe. Topônimos do Ceará e da Baía. 

Jamundá - "Aquele qur furta, gente ladra , povo de la
drões" (T. Sampaio). Nome de um rio paraense. 

Jaraguá - "Vale ou baixada do Senhor, enseada ou an
gra do Senhm·, ponta ou dedo de Deus, ponta proeminente" 
(T. Sampaio). Topônimos existentes em São-Paulo, Goiaz c 
Alagoas. 

Jequitinhonha - "O covo me rgu lh ado ou assen tado na 
água" si corruptela de Jiqui-fynhonhe ' (como pensa T. Sam
paio); "o covo falso", si composto alt erado ele Jequi-le•1lzea 
("Voe. na língua b•·asilica", 377). 

Jerecuacuara - Corrupte la de jni'IICl.zã-cuara, "paradei
ro, buraco ou refúgio das tartarugas" (T. Sampaio). Enseada 
no litoral cea •·ense. Também se encontra .JaricuacLwra. 

Jeticaí - "Rio das batatas". Nome indígena do Rio-Gran
de, que serve de limite entre São-Paulo e Minas. 

Macaé - "A macal.Ja doce", conforme T. Sampaio. :\Ias 
'l forma primitiva por que se chamou a localid ade fluminense, 
assim como o rio que a banha, Miquié, faz crer que o vocá
bulo tenha outra signifi cação e seja goitacá, pois era esta a 
lribu ali então dominante. 

IViacapá - "A estância das macabas, o pa lm ar de ma
cabas" (T. Sampa io). Localidade pa•·aense. 

Managé - "A reunião de povo, o ajuntamento" (T. Sam~ 
paio). 

Maracajá - O galo montês ({elis pardalis). Nome de uma 
t1·ibu que morou na i lh a ora chamada do Governador. 

Marajó - "Tii·ado do mar e também o tapa-mar" (T. 
Sampaio). Topônimo da grande ilha da foz do Amazonas. 

Maranguape - '':-\o vale da batalha ou da lula" (T. Sam
paio) . Topônimo cearense. 
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Mearim - "O rio do povo, onde a gente navegava". No
me de um curso de água do :\Iaranhão. 

Moçoró - Corruptela de rnõ-çoró c, " fazer nrpluras, o 
que rasga, rompe ou abre fe"das" (T. Sampaio). Topôni;no 
norte-riograndense. 

Mucurí - "Rio do gambá". Mucurí é também uma 1\r
vore frutífera silves tre. .l1 ucuri pe quer dizer "nos mucuris". 
Topônimos da Baía e do Ceará. 

Mundaú - "Rio dos laços ou armadilhas", pois é c:or
ruptela de mondé-y. 

Niterói - Corrupt ela de nbê- lerô-y, "água em seio abri
gada, baía segura" (T. Sampa io). 

Pará - "O m ar, o rio volumoso". Dele vem Paraná 
(corruptela prosódica de Paranã), "semelhante ao mar". 

Paraíba - "Rio ruim , imprestável ou inavegável" (T. 
Sampaio). 

Paranapiacaba - "Vista do mar, do nde se vê o mar, 
miramar". Serra de São-Paulo. 

Paranapuã e Paranapucú - Paranapuã ("mar redon
do") foi o nome indígena da a lua! ilha do Governador, cu'jo 
povoado inicial se chamou Parwwpucú, isto é, "mar compri
do ou braço de mar". 

Patipe - "No r·io da palmeira patí (syagrus bolryo
phora) ", conforme T. Sampaio. 

Pernambuco - Corrupt ela de Paranã-poc ou Paranã
buca, "mar arrebentado". 

Peruíbe ou Peruípe 
paio), 

"No do elo tubarão" (T. Sarn-

Piauí - "Rio dos piáus". Piáu é o mesmo grande pei
xe leporino , chamado "aracú" na Amazônia e "piaba" no 
Brasil meridional. 

Piquirobí - "Peixi nh o verde". Nome de um chefe in
dígena do lil oral paulista. 
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Piratininga - "O peixe a secar ou o séca-pcixc" (T. 
Sampaio). Variantes: Piratinin e Piraliny. 

Potengí - Conuptcla de Poly-gy, " l'io d os camarões". 

Poxim ·- Corruptela de poxií, "feio, m au, ruim" (T. 
Sampaio). Topônimo encontrado em Alagoas, Baia c Sergipe. 

Reritiba - " Ostras em abundância, a os treira" (T. Sam
paio). Hoje, cidade de Anchieta, no Espíri to-Santo. 

Sabará - Corl'Llp tcla de /laberaba, "pedra brilh::mlc" . 
Daí proveiu a lenda ele Sabarabuçú. 

Sergipe - Corruptela de sirigipc, "no rio dos siris" (T. 
Sampaio). 

Serinhaêm - "A panel P. dos srns, a bacia onde êles se 
refugiam, o viveiro dos siris" (T. Sampaio). 

Taboca - "A haste furada, t ronco ôco, grmninác(·a (g ua
dna macroslachya) que deu nome ao monte das Tabocas, em 
Pernambuco. 

Tcmanduatef - "O r-io do tamanduá grande". Cursa de 
úgua na capital paulista. 

Tapajoz - Corruptela de labajó, "procedente das al
deias, vindo das poYoac;-ões, nome de uma tríbu selvagem, 
donde procede o do grande rio, afluente do Amazonas" (T. 
Sampaio). 

Tapes - "l\'as aldeias, nos p ovoados: nome de uma na
ção selvagem do Rio-G ranrl e-do-Sul" (T. Sampaio) . 

Taquarembó - "O fio da taquara, a fibra têx til da ta
quara. Pode ser também o riacho das taquaras" (T. Sampaio). 

Tibireçá - "O vigia ou inspet or da r egião, o maioral ou 
principal" (T. Sampaio). Nome de um chefe indígena paulista, 
que, batizado, passou a chamar-se Martim Afonso Tibircçá. 

Tietê - "Curso de água verdadeiro, caudal considerá
vel" (T. Sampaio). 

Tijuca - Corru ptela d e ly-yuca, "o brejo , a lama, o tre
medal" (T. Sampaio). Daí vem Tijucopapo (topônimo pcrnam-

i 
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bucano), "a estância ou sítio dos brejos, o lamaç.al, o lameiro, 
o atoleiro". 

Tinharé - "O que tende a entrar na água, o que se adian
ta na água" (T. Sampaio) . Topônimo baiano. 

Tocantins - Corruptela de lu cã-lin, " nariz de tucano, 
ponta de tucano, nome de uma tdbu selvagem que deu seu 
apelido a êsse rio" (T. Sampaio). 

Uruburetama - "A região ou país dos urubús" (T. Sam
paio). Topônimo cearense. 

Uruçú-mirlm - "Pequena abelha uruçú (lrígona sub
lerranea) ". Nome de um forte erguido pelos franceses na 
baia de Guanabara, o qual também se encontm sob a fo1·ma de 
Biroaçú-mirim. 

Vupabuçú - Corruptela de ypab-uçú, " lagoa grande". 
Topônimo que se enco nt1·a até em " O caçador de esmerald as" 
de Bilac \ .. Poesias", pág. 258). 
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