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PROGRAMA DE HISTORIA DO BRASIL 

PRIMEIRA SÉRIE GINASIAL 

Unidade I: O DESCOBJ}IMENTO. - 1) As grandes nave
gações.- 2) Pedro Alvares Cabral e o descobrimento 
do Brasil. - 3) As primeiras expedições exploradoras. 
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Unidade IV: A EXPANSÃO GEOGRÁFICA.- 1) As regiões 
setentrionais. - 2) As entradas c as bandeiras. -
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Unidade V: A DEFESA DO TERRITÓRIO E O SENTIMENTO 
NACIONAL. - 1) O domínio espanhol; as invasões 
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3) Manifestações natívistas. 

Unidade VI: Os VICE-REIS E o BRASIL-REINO. 
1) Os vice-reis na Bahia c no Rio de Janeiro. 
A transferência da côrte portuguêsa para o Brasil. 
- 3) Elevação do Brasil à categoria de reino. 

Unidade VII: A INDEPENDflNCIA. - 1) Os movimentos 
prercursores.- 2) A regência de D . Pedro. - 3) O 
Grito do Ipiranga. 

Unidade VIII: O IMPÉRIO. - 1) O primeiro reinado.-
2) Governos regencia is. - 3) O segundo reinado. 

Unidade IX: A REPÚRLICA. - 1) A propaganda re
publicana. - 2) A Proclamação. - 3) Os governos 
republicanos. 

Unidade X: O BRASIL CON1'EMPORÂNEO.- 1) O Brasil 
entre as nações. - 2) O progresso nacional na fase 
contemporânea. - 3) D esenvolvimento cultural. 



UNIDADE I 

O DESCOBRIMENTO 

1) As grandes navcgaçÕC'fl. 
2) Pedro Álvares Cabral c o descobrimento do 

Brasil. 
3) As primeiras expedições explorudorafl. 

/ 

I. As grandes navegações . 

DATAS PRINCIPAIS 

1385 - Inauguração da dinastia dC' A viz. 
1488 - Passagem do cabo das TormE'ntas. 
1492 - Início do pontificado de Akxandre VI. 
1494 - Tratado de Tordcsilhas. 
1495 - Morte de D. João II c a~ccnsii.o de 

D. l\fanuel I ao trono de Portugal. 
1498 - Chegada de Vasco da Gama a Calicu1, 

na Índia. 

O Reino de Portugal. -Até o dia 5 ele outubro cl€ 1910, 
data em que se proclamou a República em nossa Mãe-Pátria, 
reinaram em Portugal monarcas pertencentes às quatw se
guintes dinastias: 

1) BoRGONHA, iniciada no século XII por Afonso li enri
ques, fil.ho de D. Henrique, príncipe da casa ele 
Borgonha e descendente de Ilugo Capelo, rei da 
França que em 987 havia ai dado início a uma 
dinastia nova. 

2) Av1z, inaugurada em 1385 por D. João I, mestre da 
Ordem de Aviz. 

3) ÁUSTRIA, durante a qual Portugal estêve sob o domínio 
da Espanha, por sua vez governada por soberanos 
da casa d' Áustria (1580-1640). 
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4) BRAGANÇA, que principia com D. João IV, antes duque 
de Bragança, e dura até o curto reinado de D. 
Manuel li (1908-1910). A esta última dinastia 
pertenceram também os dois únicos imperadores 
do Brasil, D. Pedro I e D. P ed1:o li. 

Quando Portugal dá 
inicio à sua grandeza no 
mar, assunto de que vamos 
tratar nesta primeira lição, 
e tava no trono a dina tia 
de Aviz. 

A Escola de Sagres. 
- O homem a quem a 
nação portuguêsa deve o 
comêço do seu podério ma
rítimo foi o infante D. 
H enrique, filho de D. João 
I , monarca com o qual e 
inaugurou , como vimo , a 
gloriosa dinastia de A viz. 

Afonso Henriques Fundou 0 infante D. 

Henrique em Sagres, no sul de Portugal, uma .escola de náuti
ca, de onde saíram grandes navegadores, que Iam aos po.ucos, 

com o descobrimento de novas terras, fazendo a glóna da 
nação portuguêsa e elevando cada vez mais o prestigio da casa 

reinante. 
A e cola de Sagres não era uma escola no entido r~goroso 

da palavra, mas sim um centro e!ll que o~ portugueses se 
iniciavam na arte de navegar, instrumdo-se pnnCipalmente nos 
conhecimentos geográficos dos mest res italianos e árabes. 

A via o-em de Bartolomeu Dias. - No século XV e 

no principi~ do século XVI o mundo se dilatou l?ara os europeus, 
surgindo novas terras, novos povos, novos cammhos marítimos. 

Coube principalmente a navegantes a serviço da Espanha 

e de Portugal a revelação aos povo~ do V e lho Mundo ~e quase 
tôda as t erra do nosso globo ainda não exploradas, ta1s como : 
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a África meridional, as regiões da Ásia às margens do Oceano 
Índico e, finalmente, um continente novo, a América. 

A causa principal dos grande descobrimentos foi o desejo 
de encontrar um caminho marítimo para as Índias. De lá 
vinham as especiarias e vários outros produtos que, antes de 
chegarem ao seu destino, passavam por numerosos intermediá
rios, ficando assim por peço elevadíssimo. Se fôsse descoberto 
um caminho que torna se po sivel aos europeus ir diretamente 
às Índias em busca dêsses produtos, o lum·o seria enorme. 

O aperfeiçoamento da bússola e os progressos das constru
ções de navios tornn,ram possíveis as grandes navegações. 

Os portuguêses procuraram o caminho das Índias pelo 
este. A África lhes impedia a passagem. Pensaram então em 
contorná-la para conseguir alcançar o objetivo almejado. 
Navegando pelo litoral africano do norte para o sul, várias 
ilhas foram por êles descobertas. 

Em 1488, reinando em Portugal D. João li , o Principe 

Pe1jeito, o navegantc Bartolomeu Dias chegou ao extremo sul 
da África, passando o cabo das Tormentas, depois denominado 
da Boa Esperança, potque, dizia o rei: "agora temos boa 
esperança de chegar até a Índia" 

Questões de límites entre Portugal c a Espanha. -

- D. João II reinou em Portugal até 1495. Nos últimos anos 
de seu govêrno começaram a surgir q ucstões entre Portugal 

e a Espanha sôbre as t erra descobertas e por descobrir pelos 
navegantes a serviço de uma ou de outra dessas nações. 
Cristóvão Colombo, genovês que hn,via conseguido de I sabel, 

rainha de Castela, e de seu marido Fernando, rei de Aragão, 
os recursos que não obtivera do rei de Portugal, empreendera 
em 1492 uma viagem de que resultou o descobrimento da, 
América. Est ava, êle convencido da redondeza da Terra e 
julgava poder chegar à Índias navegando empre para o 
ocidente. Acreditava Colombo que eram muito próximos o 
pontos extremos do ocidente europeu e do oriente asiático. 

Julgando o rei de P ortugal que as ilhas de cobertas por 
Colombo fic avam no caminho das Índias, pensn,va ter direito 

a elas em vista do que sôbre assunto haviam decidido vários 
papas tendo em mim a, catequese elos nativos. Isabel c Fer-
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nando solicita.ram, no entanto, de Alexandre V! , que em 1492 
subiu a,o trono pontificio ucedendo a I nocêncw VIII, a posse 
das terras já descobertas e por descobrir na direção de oeste. 

Expediu o papa várias 
bulas sôbre a questão. 
D. João II não se confor
mou com a linha de 
demarcação determinada 
pelo pontifice. O tratado 
de Tordesilhas, celebrado 
em junho de 1494 entre 
Portugal e a E panha, 
estabelecia finalmente, 
modificando os limites 
determinados por Ale
xandre VI, que a linha 
divisora correria a 370 
léguas a oeste de Cabo 
Verde, pertencendo a Por
tugal tôdas as terras Vasco da Gama 

situadas a leste dessa linha e cabendo à Espanha as situadas 
a oeste. A linha de demarcação iria passar, no Brasil, mais 
ou menos desde onde hoje fica Belém, no P ará, até Laguna, 
em Santa Catarina. 

Veremos em outro lugar dêste livro as causas que deter-
minaram o recuo do meridiano de Tordesilhas. 

Vasco da Gama. - Depois de D. João II reinou em 
Porturral D. Manuel I · (1495-1521). Tratou o novo rei de 
prosse"'guir na obra dos descobrime~tos _maritimos e foi n_:~is 
tarde chamado "o Venturoso". Dele d1sse o poeta CAMOES: 

Manuel que a J oane sucedeu 
No rei-do e nos altivos pensamentos, 
Logo como tomou do reino cargo, 
Tomou mais a conqui~ta do mar largo. 

Em 1497 entregava, D. Manuel a Vasco da Gama o coman
do de uma esquadrilha de quatro navios, que iria solucionar 
o problema do caminho maritimo das Índias. Nenhuma das 

Hi s tória do Brasil 

naus excedia de cento e vinte 
toneladas. V asco da Gama, 
seu irmão Paulo da Gama e 
Nicolau Coelho comandavam 
respectivamente os navios: 
São Gabriel, São Rafael e 
Berrio. Gonçalo Nunes dirigia 
a nau dos mantiment0s: São 
M iguel. 

Zarpando do Tejo, a 
esquadrilha de V asco da 
Gama transpôs o cabo de 
Boa Esperança tocou em 
Moçambique,) Mombaça e 
Melinde, de onde, dirigin
do-se para nordeste, chegou 
em maio de 1498, a Cali cut,. 
na costa da Índia. 

No ano seguinte reen- n . Manuel r 

13 

trava Vasco da Gama no 
Tejo. Recebeu êle várias honrari as: foi _feit,~ conde_ da Vid~
gueira, teve uma pensão de trezentos IUJl rms anuais, permJ
tiu-se-lhe acrescentar ao escudo ele suas armas uma peça 
das armas reais. 

Ainda no reinado de D . Manuel o fjdalgo Pedro Álvares 
Cabral aumentava a glória dos portuguêses com o descobri
mento do Brasil (1500) (1), assunto que desenvolveremos na 
lição a seguir. 

Conseqüências econômicas dos descobrim.cntos: -
Os descobrimentos maritimos, como era de esperar, produziram 
desde logo transformações econômicas importante~ . O mOJ?-O
pólio do comércio das especiaria , antes perten_cente à rep~bh ca 
de Veneza, passava para Portugal. O mar Mediterrâneo de1xav:a 
de ser o centro da economia ocidental, que então se transfena 

(1) As ,;,rrens dos castelhanos Vicente Yniiez Pinzo_n e Dicgo de Lcpc, pouco 
anteriores ~\ Ue Cabral, tên1 caráter mera.rncnle aCidental e nao a.prescutam o mterê~'ie da 
que realizou ê•se fidalgo português, que tornou ·posse da terra descoberta e comuntcou o 
fato ao rei de l'ortugal. 
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para o Atlântico. Os portuguêses, que podiam agora importar 

diretamente os produtos das Índias, cortaram a navegação dos 

intermediários pelo mar Vermelho e isolaram o Egito das 

Índias. A Península Ibérica, com o comércio das especiarias 

da Ásia c com o ouro e a prata da América, tornava-se o centro 

de maior riqueza do mundo. Os grandes comerciantes Ja 

época, logo depois das viagens de Vasco da Gama e de Colombo, 

instalaram naquela península seus estabelecimentos. Amoldam

se à nova situação importantes banqueiros da Alemanha, como 

os Fugger e os lVelser, que firmam definitivamente o seu pres

tigio. O sistema de comércio até então existente se transforma 

por completo, dando lugar ao nascimento da verdadeira ciência 

financeira moderna (1) . 

QUESTIONÁRIO 

1 - Qual o primeiro rei de Portugal ? 

2 - Que dinastia inaugurou D. João I? 

3 - Que sabe sôbre as outra que depois vieram? 

4 - Como se notabilizou o infante D. Henrique? 

5 - Qual a razão da idéia de procurar um caminho marítimo para as 

Índias? 
6 - Que fêz de importante Bartolomeu Dias? 

7 - Quem reinava então em Portugal c qual o seu sucessor no trono? 

8 - Que demarcação de limites estabelecia o tratado de Tordcsilhas c 

quais os antecedentes dêsse tratado? 

9 - De quantos navios se compunha a esquadrilha de Vasco da Gama 

e quais os seus comandantes ? 

10 - Qual o itinerário seguido por essa esquadrilha? 

11 - Que honrar ias recebeu Vasco da Gama? 

12 - Como podemos resumir as conseqüências econômicas elos descobri

meu tos mar! Li mos ? 

(1) As viagens de ~olis, de Fernão de Magalhães c outr.- serão osturlndas na 2.• série 

ginasial. 

H i s t ó 1· i a d o B r a s i l 

LEITURA 

AS ÍNDIAS 

Se a atração da ventura os sonhos te arrebata, 
Conquistador, ao largo! A tua alma sedenta 
Quer a glória, a conquista, o perigo, a tormenta? 
Ao largo! saciarás a ambição que te mata! 

Bela, verá surgir, da água azul que a retrata, 
Catai, a cujos pés o mar em flor rebenta; 
E Cipango verás, fabulosa c opulenta, 
Apunhalando o céu com as Lôrrcs de ouro e prata. 

Pisarás com desprêzo as pérolas mais belas! 
D e mirra, de marfim, de incenso carregadas, 
Se arrastdrão, adando, as tuas caravelas. 

E, a aclamar-te Senhor das Terras c dos Mares, 
Os régulos c os reis das ilhas conquistadas 
Se humilharão, beijando o solo que pisares . .. 

OLAvo Brr.Ac 

. 
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2. Ped1·o Alvares Cabral e o Descoh1·imento do 

Brasil. 

DATAS PRINCIPAIS 

9 de março de 1500 - Partida de Cabral do 
Tojo. 

22 de abril de 1500 -Descobrimento do monte 
Pascoal. 

26 de abril de 1500 -Primeira missa no Brasil. 

A viagem de Cabral. - A fim de prosseguir na conquista 

do comércio elo Oriente partia elo Tejo, no dia 9 de março 

ele 1500, uma esquadra composto de treze navios, à frente da 

qual vinha Pedro Álvares Cabral. 
Entre as pessoas que em companhia de Cabral deman

davam a Índia estavam Bartolomeu Dias, o descobridor do 

cabo da Boa E perança, e Nicolau Coelho, companheiro de 

V asco da Gama. 
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A frota pa gava no dia 14 entre as Canárias; a 22 avistou 

São Nicolau, uma das ilhas de Cabo Verde. Afastando-se do 

rumo habitual, distanciou-se Cabral das costas africanas e a 

21 de abril percebeu sinais ele terra próxima. o dia seguinte 

foi avi taclo um monte, a...que deu êle o nome ele Pascoal, por 

causa da solenidade da Páscoa. 
Cabral tomou posse ch terra em nome elo rei ele Portugal. 

Nega-se hoje geralmente a casualidade elo descobrimento( I). 

Frei Henrique de Coimbra. - Frei Hemique Soares, 

de Coimbra, foi quem celebrou a primeira mi ·sa no Brasil , 

em um ilhéu (26 de abril, domingo de Pascoela). Era êle o 

superior dos missionários da ordem de São Francisco que 

vinham na armada de Cabral. 
Outra mis. a disse frei Henrique no dia 1." de maio, em 

terra firme c na presença de muitos indígenas. Uelehrou-a ao 

pé de uma grande cruz, em que estavam pregadas as armas 

e a divisa do rei de Portugal. 
No dia imediato, 2 de maio, eguia para a Índia a frota 

de Cabral, deixando na terra descoberta dois degredados. 

Vera Cruz, Santa Cruz e B1·asil. - O c crivão da 

armada, Pero Vaz de Caminha, redigiu uma carta que foi 

mandada a D. Manuel e que era datada 

"dêste Pôrto Seguro da vossa ilha de Vera Cruz, 

hoje, sexta-feira, primeiro dia ele maio de 1500" . 

V era Cmz e Santa Cruz foram os primeiros nomes dados 

às novas regiões, que depois tomaram o de Brasil por causa 

da abundância, no país, de uma excelente madeira para tintu

raria, o pau-brasil . 
O nome de Santa Cruz deu motivo a que se pensasse, 

durante muito tempo, que o Brasil fôra descoberto no dia 

3 de maio, em que a Igreja comemora a I nvenção da Santa 

Cruz, isto é, o descobrimento, por Santa Helena, da cruz em 

que Cristo sofreu o martírio. Uma vez encontrada a carta de 

(I) ;:;u o desconhecimento da história naval portuguêsa- dix Max Flcuss- pode 

atribuir a exploração cio Brasil por Álvare~ Cabral a um efPito do acaso, ao cego impulso 

das correntes martíima.s ou a algum temporal, de que não hft. prova histórica fidedigna. 

História do B rasi l 17 

Caminha, ficou esclarecido que a data verdadeiramente his

tórica do descobrimento foi o dia 22 de abri l. Neste dia- diz 

Caminha: 
"houvemos vista de terra! Primeiramente de grande 

monte, mui alto c redondo ... " 

Foi Gaspar ele Lemos o portador da carta de Caminha 

ao rei. esse documento, só divulgado no século pas ado, o 

autor da missiva, depois de narrar a imprcs ão de grandeza 

que sentiu da terra, de aludir aos ares, 

"a im frios e temperados como os entre Doiro e 

Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como 

os de lá", 

e ele falar das águas, que " ão muitas infindas", declara: 

"Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me 

parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a 

principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. 

E que aí não houvesse mai que ter aqui esta pousada 

para esta navegação de Calicut, isto bastaria. Quanto 

mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa 

Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa 

santa fé". 

A notícia do descobrimento causou enorme alegria em 

Portugal: acreditava-se que uma estação de c cala para o 

caminho do Oriente fôra descoberta. 

QUESTIO r ÁRIO 

1 - Quando partiu do Tejo a esquadra de Cabral? 

2 - Que navegantes ilustres vinham em sua companhia? 

3 - Como decorám a viagem? 
4 - Quando e por quem foram celebradas as duas primeiras missas no 

Brasil? 
5 - Quais os nomes dados ao nosso país antes· do de Brasil? 

6 - Por que motivo Be julgava, antes de divulgação da carta de Caminha, 

ter sido o Brasil descoberto a 3 de maio? 

7 - Quem levou essa carta ao rei D. Manuel? 

8 - Como foi recebida em Portugal a notícia do descobrimento? 

' 
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LEITURA 

A EXPEDIÇÃO DE PEDR'ALVES 

Para a expedição de Peclr' Alves, muito contribuiu Bartolo F lorentino, 
que representava, em Lisboa, Lourenço de Médicis. Bar·tolo t inha um 
agente na Índia, de nome Leonardo Nardi, c gozava de tanto conceito que 
Af.o~so de Albuquerque dizia, numa carta a El-Rei, que acreditasse mais 
nas mformações de Bartolo do que na dos seus próprios feitores da Índia . 

O nascimento do Brasil ocorreu, pois, sob bons auspícios. Portugal 
c Florença deram-se as mãos ·ôbre o seu berço. 

A história das navegações portuguêsas apaixona como um romance 
de aventuras. Os seus mistérios apenas há pouco começam a ser descobertos, 
graças em grande parte aos relatórios dos espiões genoveses c venez iano·. 
Todo êssc período nasceu do sonho do Infante D. Henrique c da Escola 
de Sagrcs. D. Henrique está tão acima de Vasco da Gama Fernão Maga
lhãc. c Pedr' Alves como a cabeça do braço, como o arquitet~ do construtor. 
Foi êle quem viu que os destinos de Portugal estavam no mar. Foi êle 
quem fêz do Atlântico o Mediterrâneo português. É o símbolo do Portugal
maior. E , como o Portugal-maior compreende, étnicamcnte, o Brasil, 
segue-se que D. Henrique é uma figura que também nos pertence. 

BATISTA PEREIRA - O Brasil e a Raça. 

3. As primeiras expedições exploradoras. 

DATAS PRINCIPAIS 

Maio do 1501 - Partida da primeira expedição 
exploradora. 

1503 - Expedição de Gonçalo Coelho. 
1521 - Início do reinado de D. J oão III. 
Fins de 1530 - Partida de Martim Afonso para 

o Brasil. 
J anoiro de 1532 - Fundação da vila de São 

Vicente. 

A cxpcdi~ão de 1501. - Quase um ano se passou entre 
a chegada a Lisboa da noticia do descobrimento realizado por 
Cabral e a partida da primeira expedição para obter melhores 
informações sôbre a terra descoberta. -

A flotilha enviada em 1501 pelo rei de Portugal era com
posta de três navios, não havendo muita certeza quanto ao 
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nome do comandante dessa expedição. 1~ prov:i~el que a es
colha tenha recaido em Gaspar de Lemo , o capitão que levara 
a P ortugal a nova do descobrimento. Vinha a bordo um piloto 
florentino, América Vespúcio, que por várias vêzes estê.ve no 
continente americano, tendo deixado noticias de suas viagens 
em cartas que constituem preciosos documentos históricos. 

Partindo de Lisboa na primeira quinzena de maio de 1501, 
a expedição, depois de fazer escala e~1 Bezenegue, na ~frica, 
alcançou a costa brasileira em agôsto, em um ponto s1tuado 
a cinco graus de latitude. 

Percorreram os navegantes a seguir o litoral brasileiro de 
norte para o sul. Os lugares por onde passavam iam recebendo 
os nomes dos santos do dia: 

28 de agôsto - Cabo de Santo A gostinho. 
29 . de setembro- Rio de São Miguel. 
30 -de setembro - Rio de São J er6nimo. 

4 do outubro - Rio de São Francisco. 
1 ·de novembro - Baía de Todos os Santos. 

21 de dezembro - Cabo de São Tomé. 
25 ·de dezembro - Baia do Salvado1·. 

6 de- janeiro (1502) - Angra dos Reis. 
20 ele janeiro - Ilha de São Sebastião. 
22 de janeiro - P6rto de São Vicente. 

Em setembro de 1502 regressava a expedição a Li boa. 
As noticias sôbre as novas terras nada tinham de animadora : 
não haviam os navegantes encontrado, dizia Vespúcio, minério 
algum . 

Expedição de 1503. - Em 1503 outra frota era enviada. 
- Comandava-a Gonçalo Coelho e dela fazia parte América 
V espúcio. 

Entre os objetivos da expedição figurava o ele encontrar 
uma nova passagem pelo sul para atingir Malaca. 

Perto de Fernando de m·onha a esquadra se de. membrou: 
o navio de Américo Vespúcio e mais um outro se dirigiram 
para a Bahia. Após permanecerem ui por algum temp0, se
guiram os navegantes para o sul, tocando em vários portos 
até alcançarem Cabo Frio. Voltm·am êlcs a Portugal, depois 
de um a exploração até quarenta Léguas para dentro do sertão, 
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tendo fundado em Cabo Frio uma feitoria, onde deixaram 
24 homens de guarnição. Os dois navios iam carregados de 
pau brasil. 

Cristóvão Jaques. - Os portuguêses, preocupado com 
a Índia, não trataram logo de colonizar o Brasil. Pa savam 
pela. nossa t erra várias armadas que se dirigiam às Índias. 
P ara aqui vinham também alguns portuguêses, rendeiros de 
monopólios, as im como mercadores franceses e de outras 
nações européias, os quais, atraídos pelo pau-brasil e por vários 
produtos, chegavam ao litoral e conseguiam entabolar nego
ciaçõe com os indígenas, estabelecendo um comércio lucrativo, 
com absoluto menosprêzo pelo monopólio de Portugal. Ainda 
no reinado de D . M anuel foi envi ada uma expedição, destinada 
desta vez à defesa do litoral. Coube o comando a Cristóvão 
J aques. Chegou êle, ao que parece, até o Rio da Prata. 

D. João III, que reinou a seguir em Pm-tugal (1521-1557), 
mandou nova expedição, com o mesmo caráter defensivo. O 
comando foi ainda confiado a Cristovão J aques, que, alcançou, 
em fins de 1526, as costas de P ernambuco. 

Martim Afonso. - A expedição comandada por M artim 
Afonso de Sousa tinha objetivos mais amplos que as enviadas 
anteriormente pelos reis de Portugal. Compunham-na cinco 
navios, trazendo umas quatrocentas pessoas. 

Vinha Mm·tim Afonso investido de grandes poderes, tais 
como : tomar posse de todo o território até a linha de demar
cação que, por meio de um tratado, fôra convencionada com 
a Espanha; prover os cargos que viesse a criar; assinar datas 
de terra de sesmarias a quem as pedisse; exercer inteira juris
dição civil e criminal, até o di reito de vida e de morte, salvo 
quanto aos fidalgos, os quais, em caso de crime, deveriam ser 
enviados para Portugal. 

A frota de Martim Afonso partiu de Portugal em fins 
de 1530, chegando ao Brasil em janeiro do ano seguinte. Vinha 
na expedição um irmão de Martim Afonso , de nome Pero Lopes 
de Sousa., que escreveu Llm Diário de Navegação, em que 
nana tôda a viagem. 
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Logo que atingiu as costas ele P ernambuco, Martim Af~nso 
começou a dar caça a navios franceses aí encontrados . . Dw~o 
Leite foi despachado, com duas caravelas, para descobnr o no 
Maranhão que "era del Rei nosso Sfír, e dentro de sua de
marcação.' Percorreu êle a costa setentrional, chegando até a 
baía de Gurupi ou "abra de Diogo Leite". 

A frota de Martim Afonso velejou pelo litoral, elo cabo 
de Santo Ago tinho para o sul. a embocadura do rio da 
Prata a nau capitânia naufragou. Martim Afonso mandou 
Pero Lope , em dois bergantins com 30 homens, a_ explorar o 
rio da Prata e tomar posse das terras. :E:ste, depo1s de haver 
cumprido o seu mandato, reuniu-se aos companheiro e nave
.,.aram todo para o norte. Em 22 de janeiro de 1532 era 
fundada a vila de São Vicente, iniciando-se assim a colonização 
regular do Brasil. Pouco mais tarde surgiu um~ s~g~.mda 
colônia, a de Santo André, na borda do campo de P1ratmmga. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Quando partiu de Lisboa a primeira expedição enviada depois do 
descobrimento para obter melhores informações sôbre a terra? 

2 - Há certeza quanto ao nome de seu comandante ? 

3 - Quem era Américo V espúcio? 
4 - Qual o itinerário da primeira expedição? 
5 - Como decorreu a viagem da fr·ota enviada em 1503? 

6 - Que sabe sôbre Cristóvão J aques ? 
7 - De que poderes vinha investido Martim Afonso? 

8 - Qual o cronista da sua expedição ? 
9 - Que fêz Martim Afonso logo que atingiu as co tas de Pernambuco?' 

10 - Por quem foi explorado o rio da Prata ? 

11 - Quando se deu a fundação de S. Vicente ? 
12 - Que outra colônia sw·giu pouco mais tarde? 
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LEITURA 

PORQUE SE CONSERVOU A CONQUISTA 

E, contudo, não era admissível se abandonasse o Brasil. 
Posição flanqueadora do caminho oceânico para a Índia, em tôrno 

do Cabo da Boa-EsperaJl.Ça, poderia valor como proteção e como ponto 
de refresco das naus da Asia. Por outro lado, já havia começado, na costa 
do Pacífico, a revelação das fabulosas riquezas do Peru, após os Lcsou1·os 
saqueados, no México, de seus imperadores, seus nobres e sou templos. 
Opin_ava a upcrstição da época ser o Oriente superior ao Poente: o Brasil, 
portanto encerraria maiores devícias ocultas do que a contracosta. O tratado 
de Tordesilhas, ao dividir a América, lesara Portugal, e êssc olhava para 
o futuro, dêste esperando wn possível arranjo que lhe melhorasse a fronteira 
divisora: primeiro passo para tal fim seria estabelecer-se bem e sõlidamente 
no litoral oriental. 

Lisboa e Madri não se hostilizavam. Laços do família e intorêsses 
comun,s consolidavam as relações entre as duas côrtes, embora na América 
estivessem divididas e agissem em rumos opostos. 

Finalmente, Francisco I de Fran.ça era adversário de ambas as sobera
nias ibéricas. Contestava as prcten ·õos do ambas a uma pos e comum 
do mundo exterior à Europa, e declarava nunca ter visto a cláusula do 
testamento de Adão que concedia tal império exclusivamente a D. 1\Ianuol 
o a Carlos V. 

Ademais, o pau-brasil era gênero de valor, embora em escala menor 
do que os produtos indiano . Corsários franceses costumavam cruzar entre 
os Açores, Cabo-Verde e Portugal, cortando a rota do. barcos quo da 
América do Sul voltavam à metrópole, e apoderavam-se tanto dos lenhos 
como das guarnições o dos carregamentos. As perdas da península pro
venientes de tais captlll'as eram pc adíssimas, o causavam longas o difíceis 
controvérsias di~lomáti.cas em Paris* par~ aí levada~ pelas partes prejudi
cadas. Nada vaham tais esforços. I< rancisco prometia não conceder cartas 
de corso, e ass im dizia of~cialmentc; su b-rcpticiamente, porém, as concc ·sõos 
tinham lugar, e as prêsas continuavam como dantes. 

Tão longe foram, que por 1530 seria motivo de hesitação responder 
se o Brasil se tornaria francês ou permaneceria lusitano, tão forte era a 
pressão exercida pelos primeiros sôbro os segundos. 

Com o intuito ele melhorar a situação e olvor vários dêsses problemas, 
D. João III enviou algumas caravelas sob comando capaz, com ordens 
e tringontes para afundar os barcos entrelopos estrangeiros. Cristóvão 
Jaques, almirante da esquadra de combato, destroçou-os; a êlo o devo 
ter, por prazo curto, refreado a atividade ilegal dos contrabandistas. Os 
meio. próprios, porém, de enfrentar a contenda consistiram em fixar ao 
longo da costa atlântica núcleo permanentes de população. 

J. PANDlÁ CAT,ÓG"HAS - Formação llist6rica do Brasil. 

.. 

UNIDADE li 

OÍNCOLA 
1) Usos e costumes. 
2) Principai nações o t!'ibos. . . 
3) O selvagem brasileiro c seus pnmoJros con

tatos com os europeus. 

I. Usos e costumes. 

A po}mlação indígena; - Qu~ntos índio hav,eria no 
Brasil logo que os portugueses aq~1 cl~eg~ram? ~-Ia ~ue~ 
julgue que o número seria de uns tr~s. n;nlhoes. O l~Jsto:Jador 
Pôrto Seguro diz que, quando se !lllCJOU a colomzaçao, os 
índi os não chegavam a um milhão. . 

Não é fácil o cálculo da população mdigena atualmen~e 
existente em território brasileiro. O general Ron~on avaha 
em 1.500.000 os nossos índios. Outros acham que nao passam 
de uns 400.000. É provável que êles representem, no computo 
do número total de habitantes do pai , uma porcentagem 

de 2o/c . G 
A não ser nos Estado do Amazonas, Mato rosso e 

Goiás, a população indígena subsiste ap~_nas em pequer:_os 
grupos espalhados aqui e ali por alguma~ reg~oes do nosso serta~~ 

A mescla indígena, em grande numero ~e países ameu 
canos, se apresenta em proporções .muito ma1?res do qne ,.no 
Brasil. Numer0sos são ainda os índws no México, na Aménca 
Central, nos países andinos. 

A p1·otcção aos índios. - Mais adiante ir~mos estudar 
como se deu o início da catequese dos n.ossos indws e o papel 
que nesse particular coube à Compa~h1a de .Jesus. . 

Missionários religiosos de ordens diversas exercem até hoJe 
importante ação junto aos nos. ?S selvagens. , 

Tidos como incapazes relativamente a c~r~os ~to~ o~ a 
maneira de os exercerem pelo nosso Código C1vJ l, d1spoe esse 
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diploT?a que êles ficarão sujeitos ao regime tutelar estabelecido 
em lms e regulamentos especiais, o qual cessará à medida que 
se forem adaptando à civi lização do país. 

Depois do Código Civil (janeiro de 1916) várias leis c 
d~cr~tos tê~ surgido sôbre situação dos índios perante o nosso 
Du·eito. Dispõe a Constituição, em seu artigo 216, que 

"será respeitada aos silvícolas a posse das terras em 
que se achem permanentemente localizados com a condição 
de não a transferi rem". ' 

~ Serviço de Proteção aos Índios, criado em 1910 e re
orgamz~do em 1939, é atualmente subordinado ao Ministério 
da Agncultura e tem sua sede na Capital Federal. 

. Situação econômica. - Os tupis tinham uma agricultura 
rudim.cntar. As .mulheres t~·atavam da cultura do milho, da 
ma~dwca. e fabncavam farmha. Outros encargos ainda lhes 
cabiam: f1a~· o algodão, confeccionar objetos de barro para 0 
uso ?oméstJCo, tratar de algum as aves que os indígenas do
mestJCavam, como o papagaio. 

Os. homens se ocupavam da guerra, da caça ou da pesca. 
Fora. disso, po~cos eram os seus serviços: roçavam o mato 
bravio, constrUJam as tabas, faziam tôscas embarcações. 

A Lend.a de Zomé. - Além do culto ao Sol (Guaraci) 
e, à L~ a (J ac~) e da cre.nça na manifestação de um Ente superior 
(Tupa) ~través do raw e do trovão, havia entre os indígenas 
do Bras1.l o temor de espíritos maléficos, como Anhangá ou 
Jurupart . 

Uma lenda contava que Zomé (Sumé), acompanhado de 
um outro homem, santo como êle, tinha aparecido em uma 
época remota para en inar aos homens a cultivar a terra 
mostrando especialmente como se plantava a mandioca e ~ 
u.so que dela. se podia fazer. Os homens, contava a lenda não 
tiveram gra~Jdão para com êsses seus bemfeitores: perseguiram
nos a agrediram-nos a flechadas. As flechas voltavam entre
tanto, vindo a ferir aquêles mesmos que as lançavam, mo~trando 
Zomé desta forma o seu poder sobrenatural. Obrigado a fugir, 

.. 
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prometeu êle que, apesar da ingratidão dos homens, mais tarde 
haveria de regressar. 

Já houve quem visse em Zomé o apóstolo São Tomé, pata 
quem "foi a missão no Brasil uma merecida expiação, pois que 
havia, com obstinada descrença, duvidado da ressureição de 
Cristo e, dai, lhe haver competido converter os povos mais 
endurecidos e decrescentes do mundo". 

O roubo e a hospitalidade. - Uma ou mais tabas com
punham as aldeias indígenas. 

Nas diversas aldeias de cada tribo reinava tal fraternidade 
que "nenhum comia ou bebia sem que fizesse os outros parti
cipantes. Assim mal podiam negociar; e bem que alguns 
indícios de comércio antigo encontremos no Amazonas, parece 
antes devido à influência do trato com os Quichuas vizinhos, 
e por ventura o uso se generalizou mais com as necessidades 
que trouxe o trato da Europa. Os Mau és do Rio Negro faziam 
negócios em canoas, e armas, e preparavam guaraná ; os 
Mundrucus em ornatos de penas; e uns e outros vendiam aos 
brancos farinha e salsaparrilha. A idéia do roubo era quase 
desconhecida, e muitas vêzes tirar o que outro sem usar possuía 
nem se considerava delito. Os parentes tinham direito de 
retal~ação. Na hospitalidade e generosidade não havia limites, 
até para os mesmos inimigo , a quem, só depois de ser conce
dida, se tomavam as contas de se o eram efetivamente ou 
não" (1). 

A importância da língua. - O estado cultural dos 
índios brasileiros variava muito de tribo para tribo. Mesmo 
em nossos dias se observam diferenças com respeito à civilizãção 
dos indígenas que ainda existem no Brasil. 

Notável foi a ação dos missionários cristãos junto aos 
selvagens do nosso país. Um c critor estudioso dos sertões 
brasileiros e das línguas indígenas, José Vieira Couto de Maga
lhães, mostra no seu interessante livro "O Selvagem", depois 
de várias considerações sôbre a língua do silvícola, que assim 
como "aquêle que fala a sua língua, êle reputa de seu sangue, 
e, como tal, seu amigo, assim também julga que é inimigo 

(1) Pôrto Seguro (llist~ria Geral do Brasil). 
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aquêle que não a fala". Foi partindo dêsse importante fato, 
diz êle, que os jesuítas, em menos de 50 anos, tinham amansado 
quase todos os selvagens da co ta do Brasil. Seu segredo único 
foi assentar a sua catequese na base do intérprete, base esque
cida pelos catequistas modernos, que por isso tão pouco hão 
conseguido. 

O cacique e o pagé. - Os indígenas do Brasil não po -
suíarn noção definida de organização política. 

Como viviam constantemente em guerras, tinham nece si 
dado de rleger um chefe a quem obedecessem nos combates. 
Era o cacique, também chamado morubixaba. Escolhiam-no 
entre os guerreiros mais valentes. 

Embora o cacique influísse nos negócios da tribo durante 
as várias ocasiões de paz, não era êle quem resolvia os casos 
mais difíceis, como as declarações de guerra e as transmigrações. 
Cabiam essas decisões a uma assembléia, a nhernongaba. 

A autoridade religiosa estava o cargo do pajé, sacerdote, 
curandeiro e adivinho da tribo. 

A família. - A poligamia existia entre os nosso indígenas, 
embora de forma atenuada. A e pôsa mais antiga tinha uma 
situação de superioridades sôbre as outras. 

A condição da mulher era a de completa submis ã0 ao 
marido, a quem às vêzcs acompanhava nas guerras. 

Diz Pôrto Seguro: 

"A geração se regulava pela do pai, em opo ição com 
o que se nota em alguns povos bárbaros da África". 

"O pai denominava o filho taira ou "o procedente do 
seu sangue"; e a. mãe chamava-lhe rnernbir-a, "o procedente 
do seu seio" . Assim a escravas que tomavam os tupis por 
mulheres não eram somenos das demais, e a0s filhos delas só 
pa sava a condição do pai.- Filho de escravo ficaria escravo: o 
se o pai havia sido inimigo, ainda que a mãe fôsse filha de um 
principal, havia de ser . acrificado. Assim, exceto os cativos de 
guena o eus filhos, e ns estranhos que escravizavam por causas 
acidentais o tambén1 os eus fi lhos, todos na8ciam livres, ou go
zavam de liberdade individual,- com sujeição aos mais fortes. 

História do Brasil 27 

Os laços de família, mais fortes em determinadas tribos, 
como a dos chambiods, eram bastante frouxos em algumas 
outras, como a dos c"aiapós. 

Artes. - Muito primitiva era a música indígena bra i
leira, que tinha como instrumentos musicais: o maracd, espécie 
de chocalho; a inúbia (buzina); o boré (trombeta); o rnernbi 
(flauta de osso). Usavam os indígenas os seus instrumentos 
musicais n0s combates e nas festas. Nestas havia dan a e 
cantos. 

A cerâmica do Marajó e do baixo Amazonas, atribuída 
aos índios aruaques, é interessantíssima pelo gôsto artístico 
que se nota nos objetos encontrados. 

Armas e utensílios. - Andavam os nossos silvícolas 
quase nus. Usavam pequenas tangas e enfeites de penas c 
colares. 

As armas eram o arco, a flecha, a clava (tacape ou tanga
pema). 

Faziam os índios vários instrumentos de pedra (martelos, 
faca , ralos, etc.). Com o barro preparavam panelas e outros 
objetos de uso. De taquara faziam balaios, jacás, etc. 

A influência indígena. -A influência indígena se mani
festa em nossa raça e em nossa civilização de maneira bastante 
sensível. 

Quanto à língua, existem no léxico brasileiro muitos nomes 
de rios, animais, lugares, plantas e objetos provenientes do 
tupi e de seus dialetos: Paraná (rio enorme), Itu (cachoeira), 
tamanduá, jaguar, mandioca, abacate, abacaxi, embira, cipó, etc. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Que podemos dizer do número de indígenas existentes no Brasil por 
ocasião do descobrimento? 

2 - Quais os Estados do Bra il onde a população indígena é maior? 
3 - Que sabe sôbre a situação dos índios perante o nosso Direito? 
4 - Quais os serviços com que se ocupavam as mulheres indígenas? 
5 - Em que con istia a lenda de Zomé? 
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6 - Que mais sabe sôbre as crenças dos nossos silvícolas? 
7 - C' o mo podemos explicar os indfr ios de c·omércio ant igo enrontradol'! 

no Amazonas? 
8 - Tinham os indígenas idéia do roubo? 
9 - Como agiam com respeito à hospitalidade ? 

10 - Como se refere Couto Magalhães à ação dos jesuítas junto aos 
ínclios? 

11 

12 
13 

Qual o nome por que também era conhecido o cacique? 
A quem cabia a autoridade religiosa nas tr ibos indígenas do Brasil? 
Que era a nbemongaba? 

14 - Que sabe a respei to da organização da famí lia entre os no sos sei-· 
vagens? 

15 - Quais os instrumentos musicais que possuíam os índios ? 
16 - Que mais podemos dizer sôbrc a arte indígena brasileira? 
17 - D e que armas se serviam os selvagens? 

18 - D e que modo se fêz sentir a influência indígena na formação do 
nosso léxico ? 

LEITURA 

DECRETO N.o 10 652, DE 16 DE OUTUBRO DE 1942 

.A.rt. ~·· - O ~crviço ele Proteção aos Índios (S.P.I. ), reorganizado 
no Mm1 'téno da Agn culLura, pelos decretos-leis n.•s 1.736 de 3 de novembro 
de 1939 e 1.88~, de 15 de dezembro de 1939, tem a u'a sede na CapiLal 
Fcdm:al, é du·e1tamentc . ubordinada ao Ministro da Agri cultura c tem 
por fun: 

a) Pr~star ao índio proteção c assisLência, amparando-lhe a vida, a 
liberdade e propncdade, dcf.cndendo-o d o extermínio resguar
d~J:ndo-o da opre são c cll;\ espo.liação, bem como abrig~ndo-o da 
m~séna, edu cando-o c m stnundo-o, quer viva a lde iado em 
t nbos, ou proml cuamentc com civilizado · ' 

b) garantir a efetividade da po~sc das terras o:upadas pelo índio· 
c) utilizar os meios mais eficazes para evitar que os civilizado in~ 

vadam as terras do índio; 

d) co~scrvar e. fa?cr respeitar. a organização intem a das triboR, sua 
~~dcpenclenma, seus háb1tos, línguas e instiLuiçõcs, não inter
ym~o para alLerá-los, a não ser que ofenda m a moral ou pr·c
JUclrquem os iní.erês e elo índio ou de terceiros; 

e) promover a puniç:lo dos crimes que se cometerem contra o fnclio; 
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f ) garant ir o respeito à família indígena, promovendo a punição elos 
que a violarem ou tentarem violar; 

g) procurar e tabelecer a paz entre as t ribos, impedindo hostilidades 
ent re as mesmas; 

h) dar ao índio ensinamentos úteis, proclll'anclo despertar nêle os 
sentimentos nobres, incutir-lhe a idéia de que faz parte da 
nação brasileira c, ao mesmo tempo, prestigiar as suas próprias 
t radições e manter nêlc, bem vivo, o orgulho de sua raça e de 
sua tribo; 

i) criar um ambiente de respeito recíproco enLre o índio e o civilizado; 
j) exercer sôbre o índio, de qualquer categoria, na forma da legislação 

vigente, a tutela que lhe deve ser prestada pelo Estado, zelando 
pela preservação, conservação e desenvolvimento de seu patJ·i
mônio; 

l ) envidar esforços por melhorar as condições materiais da vida 
indígena, despertando o gôsto elo índio para a agri cultura c 
indústrias rlll'a is; 

m) promover, em colaboração com os órgãos próprios, a exploração 
das riquezas naturais, elas indústrias ext rat ivas ou de quais
quer outras fontes de rendimento, relacionadas com o patr i
mônio indígena ou dêle provcnienLcs, no sentido de assegurar, 
quando oportuno, a emancipação econômica das tribos; 

n ) proceder aos estudo e investigação das origens, línguas, ri tos, 
tradiçõc , hábito c costumes elo ínclio brasileiro, bem como 
efetuar o levantamento da estatística geral das populações in
dígenas; 

o) e. tudar as regiões onde honvcr tribos, elo ponto de vista geográfico 
c econômico, c fazer a demarcação das terras pertencenLes ao 
índio, conforme determina o art. 216 da Const ituição; 

p) criar postos, vi anelo atrair o índio c fixá-lo pela cul tura sistemáti ca 
da tcna c estabel<'cimcn! o das indústrias rudimentares mais 
necessárias. 

Parágrafo único. - Para pleno dcscmprnlYO de SUfls finalidades, 
poderá o S.P.I. rcqpisiLar das au toridades f<'clrra is,, estaduais c municipa is 
auxí lios que se tornarem neccR. árioR, inclusive fôrças mili Larcs, pa ra manu
tenção da ordem ou captura dos que co meterem del ito contra o ínclio ou 
sua propr iedade. 

2. Principais nações e tribos . 

Antiga classificação dos indígenas . - Os primeiros 
colonizadores do no so país julgavam que as populações in
dígenas se dividiam em dois grupos: o dos tupis e o dos tapuias. 
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A vida dos índios 

Ao primeiro grupo pertenciam os potiguares, tupiniquins, 
caetés, lupinambas, goitacds, tamôios, guaianás, guaranis, cari
jós, etc. 

Os aimorés, timbiras, botocudos, caiapós, xavantes faziam 
parte do segundo grupo. 

Esta classificação não apresenta fundamento científico. 

Modernas classificações. - Sõmente no século passado 
foram obtidos alguns resultados positivos com respeito a 
uma verdadeira classificação dos nossos índios. 

O naturalista M arüus estaheleceu oito grupos em que 
devem ser incluídos os indígenas brasileiros. 
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Von den Steinen também estabeleceu oito grupos, sem 
haver, contudo, coincidência entre a sua ela sificação e a de 
Martius. Mais tarde, em uma nova expedição ao Brasil, em 
companhia de Ehremeich, preferiu reduzir para quatro os 
grupos principais. 

É esta a classificação de von deu Steinen.-Ehremeich: 
1. 0 grupo tupi; 
2. 0 grupo tapuia ou jê; 
3. 0 grupo nu-aruaque; 
4. 0 grupo caraíba ou cariba. 

A ê ses grupos principais, outros se acrescentam, de menor 
importância. 

Tribos indígenas existem, entretanto, no Brasil, que não 
podem ser classificadas em nenhum dêsses grupos, mostrando
nos assim que ainda não foi dado à ciência dizer a última 
palavra sôbre o assunto. 

Do cruzamento do europeu com o índio resultou o tipo 
caboclo ou mameluco. Da fusão entre a raça negra e os índios 
provêm os cajusos. 

QUESTIONÁRIO 

- Quais os dois grandes grupos em que os primeiros colonizadores divi-
diam as populações indígenas do nosso país? 

2 - A qual dêsses grupos pertenciam os tamoios? 
3 - E os timbiras? 
4 - E os caiapós ? 
5 - Quantos grupos estabeleceu Martius? 
6 - Coincide a sua classificação com a de von den Steinen? 
7 - Quais os grupos da classificação de von clen Steinen-Ehrenrcich? 
8 - Que mais sabe sôbre a classificação dos nossos silvícolas ? 

LEITURA 

O I JD ÍGE A DO BRASIL NA ÉPOCA DO 
DESCOBRIMENTO 

Aproximava-se o tempo em que o novo mundo, por tantos séculos 
ignorado ia como surgir do meio das ondas o aparecer rico de tôda a juven
tude da 'natureza em suas louçania· aos olhos elos mortais assombrados. 
Colombo acrescentaria um mundo novo ao mundo antigo e.Pedro Álvares, 
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afastado da ua derrota, e impelido pelas grandes correntes do Oceano, 
vinha aportar às terras ele Santa Cruz, c com a sua descoberta provar à 
humanidade vaidosa de suas anteriores conquistas, com esta que não é 
de tôdas a somenos, que o acaso, o de tino, a fatalidade valem mai muitas 
vôzes do que a fôrças tôdas da inteligência combinadas com os c forços 
da c~ragcm, ela perseverança c da mag;uanimidacle. 

No entanto a linha marítima formada pelos invasores tupis estendia-se 
por todo o litoral: a invasão tinha ch gado ao cu têrmo c todavia o movi
mento comunicado a essas mas as ele tribos divididas continuava na mesma 
direção, como para provar de que ponto h~viam partido. Pará, l\íaranhão, 
Ceará só mais tarde foram visitados dos europeus. Do Rio Grande dos 
Tapui~s para o Sul ficavam os Pot iguares, demorando os limites das suas 
terras, entre êstc rio e a bata da Traição na Paraíba, por êlcs chamada 
Acajutibiro (1); mas sua c rrerias passavam Itamaracá c chegavam até 
Pernambuco. "Povoado ê e rio (da Paraíba), escreveu o autor d' ;t Notícia 
do Brasil ficam ·cguros o engenhos ela capitania ele Itamaracá c alguns da 
ele Pern~mbu co, que não bvmm com temor dos Pitaguarcs". 

"Faziam guerra não só aos Tabajar::u;- acrescenta Jaboatão -
ma.J · também aos Cactés que tiveram de ceder-Ih s o campo mL Paraíba", 
até que foram ambos l~nçados de Goiana c Itamaracá, c d(•pois também 
de Olinda de Pernambuco, e "nisto (diz o autor) mostravam ser guerreiros 
atrevido c ambiciosos". 

Os Cactés porém batidos pelos Potiguares na Paraíba, continham os 
Tabajaras em' Perna~buco, chegavam até o rio de São !'rancisco, ~uja 
margem esquerda lhes pertencia; obedecendo ao mesmo Impu!. o faziam 
guerra aos Tupinambás, que ficavam da ou.tra banda cl? rio. Em canoas 
ele pcri-peri, atadas com timbós, que não tmha~ cap~Cidade para conter 
mais de dez ou doze pessoa , atravessavam o no e vmham ao longo da 
costa assaltar os Tupinambás. DêstrR, diz J abotão que traziam guerra 
com os Cactés, mas só quando procurados por êlcs. E suposto se jacta~ em 
ele ser os primeiros povoadores da costa, o mesmo autor. opõe-lhes Igual 
pretensão da parte elos Tabajaras, pretensão que reputa mais bem fundada. 

Os Tupiniquins demoravam além do Tupinambás para o Sul, come
çando o seu território em Cana~éia c acabando em. Pôrto .Seguro. S~ os 
não vemos apertados pelos Tupmambá , é p.orquc Já os Aimorés haviam 
descido de suas terras o os tinham em conLínuo alarme; no entretanto, para 
prova de que também ôles caminhavam na direção Nortc-SLil, Lact ~os 
refere que os Tupiniquins, estabelecidos ali havia muitos anos, t inham sido 
expulsos de Pernambuco. 

Entre os Tupiniquins e os Tamoios c entre êstes últimos c os Carijós, 
há como uma solução de continuidade; as tribos que mais os ho tilizavam 
vinham do interior e tomavam portanto, direção diferente: caminhavam 
do ocaso para o oriente e, chcg~ndo ao litoral, tomavam indiferentemente 
um ou outro rumo, para o Norte ou para o Sul. . 

Os Tupiniquins ligaram-se com os portuguêses contra os Tamoios .do 
R io de Cabo-Frio. Os Papanazes, que ficavam entre Pôrto Seguro e Espínto 

(1) Acaju, fruto; tiba, ~~ohundí\ncia; r'y, rio, 
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Santo, retiraram- e diante dêles, até confinarem com os Goitacazcs, que 
se estendiam desde Rerigtiva (qu inze léguas ao Sul do Espírito Santo) at.é 
a Paraíba do Sul. Da Paraíba até Angra estavam os Tamoios e depois 
dêlcs vinham os Goianaze , que confinavam por um lado com os ar ijós 
c por outro t.inham gucna com os Tamoios, mas só quando provocados. 

Os Carijós, no entanto, continuando na sua emigmção, faziam'pelo 
lado do Prata uma corrente contrária à que pouco tempo depois se ob ·crvou 
no Amazonas. Enquanto os Tupinambaranas desciam êstc rio e se esta
beleciam no Madeira, fugindo, segundo se escreveu (1), à recordação do 
in,sulto que um dos seu tinha recebido dos espanhóis, sendo açoitado pelo 
fmto de uma vaca, - os Guaranis, sob a denominação de Chiriguanos, 
chegavam até os Andes, cuja desmarcada altura não era obstáculo seguro 
às suas correrias c depredações. 

Se a pressão dos indígenas do norte para o sul - pressão que ainda 
podemos observar, bem que a ociedadc Tupi já tive se tido um comêço 
de desmoronamento, se isto, digo, não é por si só prova bastante da direção 
que em sua marcha deverão ter levado os conquistadores Tupis, serve ao 
menos de auxiliar c, porque as im o digamos, de completar as outras provas 
que em outros lugares apresentamos. 

Tal era, aproximadamente, a distribuição elos grupos indígenas do 
Brasil, quando o acaso dilatou, ele um modo tão inesperado, os domínios 
já tão extensos do felicíssimo rei de Portugal. 

GoNÇALvgs DIAS 

3. O sevalgem brasileiro e seus primeiros con
tatos com o s eu ropeu s . 

P rodutos de origem vegetal utilizados pelos indí
genas . - Entre os produtos que os indígena utilizavam e 
que os portuguêses aqui encontraram por ocasião do descobri 
mento, muitos ainda constituem excelentes fontes de riqueza 
para o Brasil. A mandioca, o milho, o 1nhame, entre as féculas 
e grãos; o algodão e outras fibras; o guaraná c a erva-mate; 
as frutas, como: o abacaxi, o caju, o maracujá, o jenipapo, 
tudo isso já existia antes da colonização lusitana. O cacau 
encontrava-se em estado selvagem no Amazonas e no Pará; 
o fumo era cultivado pelos indígenas, que o usavam em seus 
ritos reli giosos. 

O comércio do pau -brasil. - O corné1~cio do pan-brasil 
foi o primeiro pelo qual a metrópole mostrou interêssc logo 
após o descobrimento. 

(l) GOMBERVlLLPJ, Relatio11 de la 1'ivi~re des Amqzo~~es, 



34 A lcindo Muniz de Souza 

A fase do pau-brasil, que antecedeu à do açúcar, vai durar 
até o estabelecimento regular da colonização. 

As feitorias, primeiros núcleos de povoação européia em 
nossa terra, surgiram em razão do comério dessa madeira de 
tinturaria. O pau-brasil atraía para o litoral Lrasileiro merca
dores franceses e de outras nacionalidades, que conseguiam 
entrar em contato com os indígenas, disso tirando proveito para 
o estabelecimento de um comércio bastante lucratjvo, sem dar 
atençã0 ao monopólio de Portugal. Para manter êsse rnouo
p_ólio combatem valorosamente pelo seu rei alguns portuguêses 
que se cobrem de glória no mar e em terra. As primeiras 
ligações com os nativos se estabelecem desde então e os funda
mentos da conquista estão lançados. 

Demos notícias, em lição anterior, da fundação da feitoria 
de Cabo Frio. Pernambuco c Rio de Janeiro também figuram 
entre os estabelecimentos dêssc tipo que apresentam maior 
interêsse nos primeiros tempos do Brasil colonial. 

Diogo Alva1·es e João R amalh o. -Entre os primeiros 
portuguêses que se estabeleceram no Brasil figuram Diogo 
Álvares e João Ramalho. 

DroGo ÁLVARES, tendo conseguido sobreviver a um nau
frágio na ilha de Itaparica (1510), desposou a índia Paragnaçu 
e tornou-se poderoso entre os índios da Bahia, onde viveu 
ate 1557. Foi êle um elemento precioso como auxiliar dos 
primeiros colonos portuguêses. Conhecida lenda existente a 
seu respeito forneceu a. sunto para o poema épico "0 Cara
mmu", do religioso agostinho frei Santa Rita Durão, publicado 
em 1781. Na sua epopéia descreve o autor os fatos que se 
passaram na colônia desde o descobrimento da Bahia até a 
expulsão do· estrangeiros do no so solo, declarando no prefácio 
que 

"os sucesso do Brasil não mereciam menos um 
poema que os da Índia". 

JoÃo RAMALHO, que se fixou em Piratininga pouco depois 
do naufrágio de Diogo Alvares em ltaparica, conseguiu agradar 
ao chefe indjgena Tibiriçd, que lhe concedeu a filha em casa
mento. Prestou eficiente colaboração a Martim Afonso. 
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. ~eferindo-se a João Ramalho, assim se exprime o nosso 
pnmmro governador-geral, em carta dirigida a D. João III 
em 1553, logo depois de haver confirmado a elevação de Santo 
An~ré da Borda do Campo à categoria de vila por decisão do 
cap1tão-mor Antônio de Oliveira, loco tenente de'Martim Afonso: 

· ~ord~nei outra villa no comêço do campo desta vila 
?e Sao V1~ente de mor_adorcs que estavam espalhados por 
ele e os f1z cercar e aJuntar para se poderem aproveitar 
tôdas as povoações dêste campo e se chama a vila de 
Santo André porque onde a situei estava uma ermida 
dêste apóst lo e fiz capitão dela a João Ramalho natural 
do têrmo de Coimbra, que Martim Afonso já achou nesta 
terra quando cá veio. Tem tantos filhos e netos c bisnetos ... 
não tem cãs na cabeça nem no rosto e anda nove léguas 
a pé antes de jantar . . . " 

QUESTIONÁRIO 

1 - Quais os principais produtos de origem vegetal utilizados pelos in-
dígenas? 

2 - A que fase antecedeu a do pau-brasil e até quando vai durar ela? 
3 - Que sabe sôbrc as feitorias fundadas em nossa terra? 
4 - Quem era Paraguaçu? 
5 - Como se salientou frei Santa Rita Durão? 
6 - Onde se fixou João Ramalho c com quem se casou êlc? 
7 - Que mais sabe sôbre êsse povoador do Bra il? 

LEITURA 

O século XVI, como nenhum outro da nossa história, foi o sóculo 
dos grandes índios. 

Naquele primeiro embate da civilização européia as figuras dos chefes 
c.~boclos tomam às vêzes uma. preeminência que surpreende e comove. 
F1ca-sc de alguma fOI:m:;t a duVIdar que, num período tão remoto, numa 
quadra de plena selvaJana, pudesse haver os vultos indígenas que a história 
nos apresenta com foros de verdade. 

Quem. quiser estu_dar os traços rt'ais dos índios dos primeiros dias 
da nossa v1da Lerá mmto que fazer. A legenda desfigurou-o completa-
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mente, envolvendo-os num balo ora de esplendor trágico, ora de uma 
nobreza transportadora e grande. 

Catar a exatidão no meio de t udo isso é trabalho que não paga o 
esfôrço c que pouco adianta à história. O melhor é deixá-los ta~ qual che
garam a nós, esplêndidos, heróicos, com certo tom de clevaçao que, se 
choca a verdade, enobrece a raça. 

Um dos primeiros chefes selvagens de que há notícia nas crôni.ca~ 
do tempo é aquêle índio formidável de Pernambuco q~c ~e chamou Tab11·a. 
Dão-nos notícia do seu valor o padre Lorcto Couto c S1mao de Vasconcelos. 

Tabira é patriarca dos tabajams. Ao chegar D. Duarte Coelho a 
Pernambuco consegue-lhe a aliança. O índio coloca-se francamente ao 
lado dos coÍonizadorc . As outras t ribos levantam-se revoltadas, c são 
guerra sucedendo a guerras. 

A figura de Tabira a sume então um rcl~vo aterrador . Não há, nem 
para o norte nem para o sul, um braço gucrrcm~ de ma1s valor qt~e .o ~eu. 
É o ciclone em figura humana. Basta que, no mc1o elo combate, os m1m1gos 
lhe ouçam a voz, para que abandonem o c:;t-mpo c as _armas. . 

J\Ias um dia as nações indígenas cohgam-sc. E necessáno, para: a 
paz de todos, que a vida do índio fam~so seja .destrufda. Um cxér~1.to 
imenso de selvagens marcha para as aldc1as tabaJaras a pr~vocar Tabua. 
É le recebe o desafio junto à paliçada de sua taba. O cxérc1to que o vc~ 
combater é dez ou doze vêzcs maior que o seu, mas o nome de T abn·a nao 
pode ser apontado no rol dos covardes. Aceita a luta. Esta começa ao 
amanhecer c dura até à tarde. 

Como a descrevem os croni ta da época é ele uma violência homtírica 
que só a pode comportar um vasto círculo ele legenda. 

Tabira atira-se à sanha dos contrários. 
É o Átila caboclo. 
Onde passa, os cantinhos se abrem aos golp?s. cl~ seu tacapc c é sôbre 

cadáveres, pisando-os, que êlc avança contra o '~'!mgos. O combate está 
no seu momento culminante. Uma flecha voa Sibilando c vem cravar-se 
em um elos olhos de Tabira . O grande chefe clvagcm vai tomba:r. Mas 
não. Segura a flecha, arranca-a da órbita com ôlho c tudo, at11·a-a ao 
longe, c grita para os guerreiros da sua tribo: 

- Para vencer os inimigos Tabira ainda tem um ôlho. 
E continua a lutar . E vence. 
A história do Brasil daquela quadra está cheia de lances desta: ordem. 

As figuras de Piragiba, Pindaguassu, Tapiroaba, lbiti.nga, Po~1guassu, 
Arunaré e outros representam o heroismo trágico das tnbos nort1stas. 

No sul o vulto ele Tibiriçá enche o cenário elos primeiros dramas ela 
colonização paulista ... 

VmTA 'i'O ConREA 

UNIDADE III 

A COLONIZAÇÃO 

1) As capitanias hereditárias. 
2) O Govêrno Geral. 
3) A escravidão e o início da catequese. 

1. As Capitanias Hereditárias. 

DATAS PRINCIPAIS 

1521-1557 - Reinado de D. João III. 
1534 - Primeiros títulos concedidos por D. 

João III aos donatários elas capitanias. 

O sistema de Capitanias He1·editárias. - Desejando 
D. João III colonizar o Brasil sem grandes despesas resolveu . ' recorrer a um sistema que já dera bons resul tados na Madeira 
e nos Açôres: o das capitanias hereditárias. Fôra lembrado 
pri:nei ramente por Cristóvão J aques, que estivera naquelas 
reg1ões antes de suas viagens à nossa terra. Propunha êle ao 
govêrno de Portugal: 

":l1;ste repartiria, como antes aquelas terras o conti
nente sul-americano entre donatários hereditário; os quais 
então, por suas próprias mãos e à própria custa deveriam 
colonizá-lo". ' 

A idéia ele Cristóvão J aques foi apoiada pelo sábio por
tuguês Diog? ~~ Gouveia, um dos espíritos mais cultos da época. 
Em ca:-ta clmgicla ao soberano, as im se expressava Diogo de 
Gouveia: 

"A verdade era dar, Senhor, as terras a vossos vassalos 
que três anos há que se as Vossa Alteza dera aos dois d~ 
que vos falei, a saber, do irmão elo capitão ela ilha de 
São Miguel, que queria ir com dois mil moradores Já a 
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povoar, e de Cristóvão J aques com mil, já agora houvera 

quatro ou cinco mil crianças nascidas, e outros moradores 

da terra casados com os nossos, e é certo que após êstes 

houveram de ix outros moradores. Quando vossos vassalos 

forem ricos, os reinos não se perdem por isso, mas se 

ganham. . . porque quando lá houver sete ou oito povoa

ções, êstes serão bastantes para defenderem aos da terra 

que não vendam o Brasil a ninguém e não 0 vendendo, 

as naus não hão de querer lá ir para virem de vazio. 

Depois disto aproveitarão a terra, na qual não se sabe se 

há minas de metais como deve haver, e converterão a 

gente à fé, que é o principal intento que deve de ser de 
Vossa Alteza ... " 

A divisão do territól'io. - Os títulos de doação foram 

concedidos a partir rle 1534, havendo, entretanto, desde o 

tempo de D. Manuel, a capitania hereditária da ilha de Fer
nando de Noronha. 

Dividido o território brasileiro em 15 lotes, são êstes 

doados a· 12 donatários, cada um dêles independente em sua 

capitania, podendo receber impostos, nomear funcionários e 

distribuir a justiça. O rei exigia para si alguns privilégios, 

tais como: o monopólio do pau brasil, o quinto dos metais e 

pedras preciosas e o dízimo de todos os produtos. 

A divisão era a seguinte: 

Pero Lopes de Sousa . . . . . . 3 lot.es (Santana, Santo Amaro e It.a
maracá). 

Martim Afonso de Sousa. . . 2 lotes (São Vicente). 

Pero Góis da Silveira ...... São Tomé (depois denominada Paraíba 
do Sul) . 

Vasco Fernandes Coutinho . E pírito Santo. 

Pero do Campo Tourinho . . Pôrt.o Seguro. 

Jorge ele Figueiredo Correia Ilhéus. 

Francisco Pereira Coutinho. Bahia. 

Duarte Coelho Pereira . . . . . Pernambuco. 

Antônio Cardoso de Barros . . Ceará. 

João de Barros, Aires ela Cunha 

e Fernão Álvares de Andrade 3lotes. 
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São Vicente e Pernambuco. - São Vicente e P ernam
buco foram as capitanias que prosperaram. Na primeira Brds 
Cubas lançou o fundamento ela vila de Santos, que, "Taças 
a seu pôrto l0go começou a florescer. Na segunda o donatário 
fundou Oli~da, construiu edifícios c soube conquistar a amizade 
do. indi0s tabajaras, que o ajudaram a vencer os caetés. 

Nas primeiras povoações fundadas ergueram-se muros e 
fortificações, pois a preocupac;ão dominante era a defesa contra 
os prováveis ataques dos elvagens ou de invasores de qualquer 
origem. 

Análise do sistema de capitanias. - Causas várias 
contribuíram para que o rei D. J oão III se convencesse de que 
o sistema de colonização por meia de capitanias hereditárias 
precisava sofrer importantes correções. Podemos assim rcsu.mir 
essas causas: as capitanias eram independentes e não podiam 
prestar auxílio umas às outras quando atacadas pelos indígenas 
ou por corsários estrangeiros; havia dificuldade de encontrar 
colonos· não existia coordenação nos esforços feitos aqui e 
ali par~ colonizar o país; finalmente, alguns donatários se 
mostraram desleixados. 

Com todos os defeitos que foram observado na distribuição 
politica e administrativa do Brasil em capitanias, . e~sa distri
buição imprimiu ao nosso país o rumo das suas diVIsões ~os
teriores em Províncias e mais tarde em Estados. Os donatános, 
quando outro papel não houvessem representado, serviram de 
11sentinelas e depositários dos domínios coloniais" portuguêses. 

Q UES TIONÁRIO 

1 - Por que razão decidiu o rei D . J oão III dividir o Brasi l em capitan ias? 
2 - Quem fo i o primeiro a ugcrir ial divisão? 
3 - Qual era a opinião de Diogo de Gouveia? 
4 - Em quantos lotes foi dividido o território brasileiro? 
5 - Quais os donatários c seus respectivos lotes? 
6 - Quais os direitos e os deveres dos donatários 7 
7 - Que capitanias prosperaram 7 
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8 - Que fêz de importante Brás Cubas? 

9 - Quais os índios que ajudaram Duarte Coelho Pereira a vencer os 
caetés? 

10 - Quais os defeitos do istcma ele capitanias hereditárias? 
11 - Que mais pode dizer ~ôbrc ês. c sis lcma? 

LEITURA 

Em Santos a inda se conserva lembrança, de que Brás Cubas foi seu 
fundador,. cujaA traç!ição confirmam vários documentos; porém bastará, 
que eu Cite tres. E le Cubas doou aos Religiosos de Nos a Senhora do 
Carmo ~tm pedaço de terra jtlnto à 'apela ele Nossa Senhora da Graça 
para cdi f~carem o seu Convento, que pretendiam levantar naquele sítio, 
e na escn tlU'a, lavrada em Santos, ao 31 agôsto de 1589 diz o tabeli ão 
Ana tásio da Mota: ' 

"Nesta Vila do Pôrto de Santo , que êle Brás Cubas povoou 
de fogo mor to, sendo o sítio qesta dita Vila tudo mato". 

. . O mesm~ Brás Cubas, se1~do-lh e _necessário mostrar, que o caminho 
prumttvo de Santos para S. VICente, 1a por junto a S. J erônimo e era 
pouco !nais ~u menos o próprio, por onde hoje se entra para Jab~quara, 
produziu vánas testemunhas na Vi la de S. Vicente no ano de 1581 c a 
segunda Diogo Dias jW'ou da maneira seguinte: ' 

"O primeiro homem, que povoou em a Vila de Santos, fo i 
Pascoal Fernandes, c o Senhor Brás Cubas, daí c fêz a Vila de antos". 

.Cubas _foi sepultado na Capela-mor da Igreja da Misericórdia, hoje 
Matnz da Vt!a de Santos, c no pavimento sôbre a sua sepultura colocaram 
uma campa, que agora existe no Presbitério, onde se vê gravado o , cu 
epitáfio do teor seguinte: 

"S.• de Brás Cubas Cavaleiro Fidalgo ela Casa d'El-Rei. Fundou 
e fêz esta Vila sendo Capitão, c Casa da Misericórdia anos de 1543 
descobriu ouro e metais ano de 60 fêz Fortaleza por mandado d'E l-Rei 
D. João III. Faleceu no ano de 1592 a". 

Frei GASPAR DA MADRE DE DEus 
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2. O Govêrno Geral. 

DATAS PRINCIPAIS 

Março de 1549 - Chegada de Tomó de Sousa 
ao Brasil. 

1553-1557 - Govêrno de D. Duarte da Costa. 
25 de janeiro de 1554 - Primeira missa no 

colégio que recebeu o nome de São Paulo. 
1563 - Armistício de Iperoig. 
Março de 1572 - Morte de i\Iem de Sá. 
Fins de 1572 - Divisão elo Brasil em dois 

governos. 
1581 - Fim elo govêrno_de._Lourenço da Veiga. 

A Carta Régia de 7 de janeiro de 1549. - A coroa 
portuguêsa resolveu, afinal, interessar-se seriamente pela colo
nização do Brasil, tanto mais que se tomava patente· a possi
bilidade de aumento anual da produção a.gricola da:<·colônia. 

A principio D. João III pensou apenas em mandar mais 
alguns navios com provisões e colonos, conceder a uma com
panhia de comerciantes o monopólio do pau-brasil, etc. Logo, 
porém, atendendo a várias sugestões, entre as quais a de Luis 
de Góis, irmão de Pero de Góis, tomou o soberano medida de 
maior vulto: ficou resolvido que a própria coroa criaria na 
colônia uma capitania real, capaz de fornecer às outras o 
auxilio e a proteção de que necessitassem. Para isso foi ad
quirida, por compra, aos herdeiros de Francisco Pereira Cou
tinho, a capitania da Bahia, onde seria instalada a sede do 
govêrno geral do Brasil. 

Como primeiro governador geral veio Tomé de Sousa, que 
já se havia distinguido na África e na Ásia. 

Da Carta Régia de 7 de janeiro de 15-19, em que D. João III 
estabelece um govêrno sob cuja juri dição ficariam tôdas as 
capitanias e manda fundar uma fortaleza e povoação na Bahia 
de Todos os Santos, constam estas palavras dando nova organi
zação à colônia: 

" ... vendo em quanto cumpre a serviço de Deus e 
meu conservar e enobrecer as capitanias e povoações que 
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tenho nas minhas terras do Brasil, ordenei ora de mandar 
uma fortaleza e povoação grande e forte na Bahia de 
Todos os Santos por ser para isso o mais conveniente luO'ar 
que há nas ditas terras elo Brasil para dali se dar fa;or 
e ajuda às outras povoações e se ministrar justiça e prover 
nas coisas que cumprem a meu serviço e aos negócio 
de minha fazenda e a bem das partes e pela muita 
confiança que tenho em Tomé de Souza, fidalgo ele minha 
casa que nas coisas de que o encarr~gar me saberá bem 
servir e o fará com cuidado e diligência que se dêle espera 
e como o até aqui tem feito nas coi as do meu serviço 
ele que foi encarregado. Hei por bem e me apraz de lhe 
fazer mercê elos cargos de capitão da povoação e terras 
da dita Bahia de Todos os Santos e de governador geral 
da dita capitania e elas outras capitanias e terras elo dito 
Brasil por tempo de três anos e com 400.000 reais de 
ordenado em cada um ano pagos à custa de minha fazenda 
ao tesoureiro de minhas rendas e direitos que há de e tar 
na povoação da dita Bahia por carta somente que será 
registrada no livro ele sua despesa pelo escrivão de seu 
cargo e pelo traslado dela e conhecimento do dito Tomé 
de Sousa mando que lhe sejam levados em conta os ditos 
400.000 reais que assim pagar em cada um ano. Notifico 
assim a todos os capitães e governadores das ditas terras 
do Brasil ou a quem seus carregos tiverem e aos oficiais 
de justiça e ele minha fazenda em elas e aos moradores 
das ditas t erras e a todos em geral e a cada um em especial 
man~am que hajam ao dito Tomé de Sousa por capitão 
da d1ta povoação e terras da Bahia e governador geral 
da dita capitania e das outras capitanias e terras da d1ta 
costa como dito é ... " 

Govêrno de Tomé de Sousa. - Partiu Tomé de Sousa 
para. o Brasi l no dia 1. 0 de fevereiro de 1549. Com êle chegaram, 
no fim do mês de março dêsse ano, mais de mil homens, em 
uma frota de três naus, duas caravelas e um bergantim. 

Entre os altos funcionários que acompanhavam o go
vernador estavam: Pero Borges, ouvidor-geral; Anlónio 
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Car~o_so de Barros, prov~dor-mor; Pero Góis da ilveira, 
capi~ao-mor da costa, e Dwgo JJ1 artins Barreto, que viria a ser 
alc~Ide-rr:or.: coma~dante das arma . Vinha também a pri
m~na missao. de Jesuítas, compo ta dos padres JJ1 anuel da 
Nobrega, Aspzlcuela Navarro, Antônio Peres Leonardo Nunes 
e os noviços Vicente Rodrigues e Diogo J dc~me. 

Tomé de Sousa exerceu com bastante felicidade o seu 
govê~·no. ~\mdou a c.idade do Salvador, primeira capital do 
Brasil; cmdou da agncultura e ela pecuária, que se desenvol
veram ba: tante, com .o cultivo da cana de a<:úcar e com 0 
gado trazido da M acleu·a; visitou as capitanias elo Sul man
dando constr~ir na ele São Vicente a fortaleza de B erlioga e 
elevando a vila a povoação de Santo André da Borda do 
Campo. 

Foi. ai~da clur~nt~ o ~ovêrno ele T omé ele Sousa que se 
deu ~ cnaçao do pnmmro b1spado no Brasil. A bula de criação 
do b~sp~~o, que se chamou de São Salvador, é do papa Júlio III 
e pr~nmpia com as seguintes palavras: "Super speculam mili
tanti~ Ecclesiae". O bispo nomeado foi D. Pera Fernandes 
Sard-mha. 

D. Duarte da Costa. - Depois de Tomé de Sousa veio 
D. Duarte da Costa .(1553-1557), que fêz um mau go~êrno. 
Faltando-lhe ~ ~nergia de seu antecessor, não pode manter a 
m;:de~ na coloma. Para iss~ concorreu também a desinteli
genCJa que h.ouve entre D. Alvaro da Costa, filho do gover
n~dor, e o bispo. Chamado êste a Portugal, naufragou em 
VIagem, nas costas de Alagoas, e foi devorado pelos índios 
caetés. 

. _D. D~arte da Costa trouxe em sua companhia mais alguns 
r~hgws~s Jesuítas, entre os quais o jovem José de Anchieta 
mnda nao ~rdenado. Em seu govêrno o Brasil passou à categóri~ 
de Pl:ov~nCJa da. Companhia de Jesus, sendo Nóbrega nomeado 
Prov~nCJ~L. Fm fundado um colégio de jesuítas nos campos 
de P1ratmmga, entre o Tamanduatei e o Anhanhabaú cele
brar:do-se n~le a primeira mi sa a 25 de janeiro de 1554. Por 
ser esse o dia da. conversão de São Paulo, foi dado o nome 
do santo ~o colégiO, nome êsse que se estendeu depois a tôda. 
a povoaçao. 

HistÓ1' Ía do Brasil 

É ainda do tempo de 
D . Duarte da Costa a pri
meira tentativa de estabeleci
mento dos franceses em nossa 
terra, em caráter permanente. 

O fidalgo francês Nicolau 
Durand de Villegaignon, que 
já se havia distinguido em 
várias campanhas, principal
mente na África, concebeu a 
idéia de fundar no Brasil 
uma colônia, a França Antár
tica, para refúgio, dizia êle, do 
seus compatriotas perseguidos 
por motivo religiosos. 

Com a proteção do almi
rante Coligny, chefe protes-
tante francês, e tendo obtido cougny 

alguns auxílios de H enrique II, 
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que então reinava na França, preparou Villegaignon uma expe
dição e, saind0 do Havre em julho de 1555, entrou na baia do 
Rio de Janeiro em novembro dêsse ano. Os expedicionários 
tentaram estabelecer-se no ilhéu Ratier, logo abandonado por 
inconveniente. Transportaram- e depois para a ilha de Seri
gipe, hoje Villegaignon, onde construíram um forte, ao qual 
foi dado o nome de Coligny. Conseglliram os franceses o 
auxílio dos índios tamoio . Chegando mais tarde da França 
um refôrço de 300 homens sob o comando de Bois-le-Comte, 
sobrinho de Villegaignon, puderam os franceses firmar seu 
domínio na ilha de Paranapuã (1) na margem ocidental da 
baía do Rio de Janeiro. 

Reclamando D. Duarte da Costa fôrças e recursos da 
Metrópole para atacar os franceses, nunca foi atendido. 

Mem de Sá. - O terceiro governador, M em de Sá, per
maneceu no Brasil até o ano de sna morte (1572), tendo feito 
excelente govêrno. Obtendo da Mctrópok OR auxílioR que :=>cu 

(1) Hoje do Governador. 
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antecessor não conseguira para atacar os franceses, dirigiu-se 
Mem de Sá à baia de Guanabara. Villegaignon, aborrecido 
por vários motivos, havia pa,rtido para a Europa sob pretexto 
de angariar recursos, deixando Bois-le-Comte em.:;seu lugar. 
Atacando os franceses, conseguiu o governador expulsá-los de 
suas posições. Nessa ocasião (1560) cometeu Mem de Sá o 
êrro de não fundar a cidade do Rio de Janeiro, para evitar 
nova ocupaçã.o. Logo que Mem de Sá se retirou, os franceses, 
que se haviam refugiado nas flore tas, voltaram às suas antigas 
posições, onde de novo se fortificaram. Incitaram os indígenas 
contra os portuguêses, surgindo a famosa Confederação dos 
Tamoios, que fêz perigar o domínio português n0 Brasil Meri
dional. Por êsse tempo J óbrega e Anchieta fizeram verda
deiros prodigios para pôr têrmo à rebelião dos indios, tendo 
conseguido, afinal, o armistício de Iperoig, pelo qual terminava 
a Confcrlera<;ão (1563). 

Chegava, depois, de Portugal uma frota sob o conunelo ele 
Eslácio de Sá, sobrinho do governador do Brasil. Obtendo 
reforços em São Vicente, Estácio de Sá desembarcou junto à 
Pmia Vermelha e lançou os fundamentos de uma cidade, perto 
ele Pão de Açúcar. Por não serem suficientes as fôrças de que 
dispunha, não pôde expulsar os franceses, o que só mais tarde 
se realizou, graças aos reforços trazidos por Mem de Sá. A 
luta foi terrível, recebendo o valente Estácio de Sá uma flechada 
no ro to, de que veio mais tarde a fflJecer. 

Expulsos os franceses, resolveu o governador transferir a 
cidade para o morro de São J anuário, mais tarde do Castelo 
(20 de janeiro de 1567). Salvador Correia de Sá, outro sobrinho 
de Mem de Sá, foi o primeiro , governador da cidade. 

Divisão do G ovêrno. - Mero de Sá faleceu no dia 2 de 
março de 1572, na Bahia, depois de mais de 14 anos de govêrno. 
O quarto governador-geral do Brasil deveria ter sido Luís 
Fernandes de V asconcetos, nomeado por uma carta régia de 
fevereiro de J 570. Tendo embarcado para entrar na po se do 
cargo, foi morto em viagem. 

Em fins de 1572 resolvia D. Sebastião, suce sor de D. 
João III no trono português, dividi r o território elo Brasil em 
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dois governos. No Norte, cont inuand o a sede em Perna mbuco, 
n. administração ficava a cargo de Luís de Brito e Almeida; no 
Sul, com sede no Rio de J aneiro, cabia o poder ao dr. Antônio 
Salema. 

A dualidade de governos no Brasil foi abandonada em 1577, 
ainda no reinado de D . Sebastião. Lourenço da Veiga, nomeado 
no ano seguinte governador, perm anece em exercício até 1581. 

Em 1608, já dmante o domínio e panhol, nova dualidade 
de govêrno se estabelece no terri tório brasileiro, voltando-se a 
união em um só govêrno em 1612. 

QUES TIO NÁR IO 

1 Quem governava Portugal quando Tomé de Sousa foi nomeado 
governador geral do Brasil ? 

2 Que medidas pretendia tomar o rei, antes de se decidir a criar no 
Brasil uma capitania real ? 

3 - Onde se deveria instalar a sede do govêrno geral do Brasil ? 
4 - Quando partiu Tomé de Sousa de Portugal? 
5 - Quais os altos funcionários que acompanhavam o governador? 
6 - Que jesuítas com êlc vieram? 
7 - Quais as principais realizações do govêrno de Tomé de Sousa? 
8 - Por que bula foi criado o primeiro bispado do Brasil e quem foi 

o nosso primeiro bispo? 
9 - Até quando governou Tomé de Sousa ? 

10 - Qual o seu sucessor no govêrno do Brasil? 
11 - Que sabe sôbrc o segundo governador? 
12 - Que houve no dia 25 de janeiro de 1554 ? 
13 - Por quanto tempo permaneceu Mem de Sá no Brasil ? 
14 - Como terminou a Confederação dos Tamoios? 
15 - Que mais pode dizer a respeito do govêrno de Mem de Sá ? 
16 - Porque não chegou Luís Fernan des de Vasconcelos a exercer o cargo 

de governador? 
17 - Quais as partes que couberam respectivamente a Luís de Brito e 

Almeida e ao clr. Ant(lnio Salema q,uando o Brasil foi dividido 
em dois governos ? 

18 - Quando foi abandonada a dualidade de governos e em que ocasião 
foi restabeleci da? 

19 - Que houve de importante em 1612 ? 
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LEITURA 

Pôsto que o governador Mcm de Sá não estava ocioso na Bahia, 
não deixava de estar com o pensamento nas coisas do Rio de J aneiro, e 
assim sacudindo-se de tôdas as mais, aprestou uma armada, e com o bispo 
D . Pedro Leitão, que ia visitar as capitanias do Sul, que tôdas em aquêle 
tempo eram de sua diocese e jurisdição, c com. tôda a mais luzida que 
pôde levar desta cidade, se embarcou e chegou brevemente ao Rio, onde 
em dia de S. Sebastião, 20 de janeiro do ano de mil c quinhentos e sessenta 
e sete, acabou de lançar os inimigos de tôda a enseada, e os seguiu dentro 
de suas terras, sujeitando-os a seu poder e arrasando dois lugares em que 
se haviam fortificado os franceses, pôsto que em um dêles, que foi na aldeia 
de um índio principal chamado l bumguassmnirim, que quer dizer "pau 
grande pequeno", lhe fcr i11Lm seu sobrinho Estácio de Sá de uma mortífera 
flechada, de que depois morreu. 

Sossegadas as coisas da guerra, escolheu o governador sítio acomodado 
ao edifício de uma nova cidade, à qual mandou fortalecer com quatro 
castelos, e a barra ou entrada do Rio com dois; chamou a cidade de São 
Sebastião, não só por ser nome de seu rei, senão por agradecimento dos 
benefícios recebidos do Santo, pois a vitória passada se ganhou no dia 
de S. Sebastião; c em êstc dia, dois anos antes, partiu Estácio de Sá de 
S. Vicente para o Rio de Janeiro, c começou a guerra invocando o seu 
favor, o qual reconheceram bem os portugul\scs, assim em a batalha naval 
das canoas, como em outras ocasiões de perigo. Pelo que, ainda em memória 
da vitória das canoas, se faz todos os anos em aquela baía, defll'onte da 
cidade, no dia do glorioso S. Sebastião, uma escaramuça de canoas com 
grande grita dos índios, que as remam c se combatem, coisa mui to 
para ver. 

O sítio em que l\fcm de Sá fundou a cidade de S. Sebastião fo i o 
cume ele um monte, donde fàcilmente se podiam defender dos inimigos, 
mas depois, estando a terra ele paz, se estendeu pelo val ao longo do mar, 
de sor te que a praia lhe serve de rua principal, e assim, sendo lá capitão 
rp.or Afonso de Albuquerque, se achou uma manhã defronte da por ta elo 
Convento do Carmo, que ali e~tá, uma baleia morta que de noite havia 
dado à costa; e as canoas que vêm das roças ou granjas dos moradores, 
ali ficam desembarcando, cada uma à sua porta ou perto dela, com o que 
trazem, sem lpc custar trabalho de carretos, como custa pela ladeira 
acima. 

Nem êles próprios lá subiram em todo o ano e menos as mulheres, 
se não fôra estar lá a igreja matriz e a dos padres da Companhia, pela qual 
causa mora ainda lá alguma gente. 

Fundada, pois, a cidade pelo governador Mem de Sá em o dito outeiro, 
orden ou logo que houvesse oficiais c ministros da milícia, justiça e fazenda; 
e porque haviam ido na armada mercadores, que, entre outras mercadorias, 
levaram algumas pipas de vinho, mandou-lhes o governador que o ven-
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des ·em alavernado; e pedindo êles que lhes pusesse a canada por um 
preço cxccs ivo, tiro'! êle o capacete da cabeça com cólera e, d isse que sim, 
mas que aguêle haVIa ~c ser o quarL1lho, c assim foi, c é ainda hoj e, por 
onde se afl lam as medidas, donde vem serem tão grandes, que a maior 
pcroleira não leva mai ele cinco quartilho . 

Frei VrCENTE DO SALVADOR 

3. A escravidão e o início da cateque e . 

DATAS PRir CIPAIS 

1537 - Expedição da bula Vcritas Ipsa. 
1540 - Aprovação dos Estatutos da Com

panhia de J esus pelo papa P aulo III. 
1549 - Partida dos primeiros missionários 

jesuítas para o Brasil. 
1570 - Morte de Nóbrega. 
1597 - Morte de Anchieta. 

A bula Veritas Ipsa. - A bula Verit.as Ipsa (1537) que 
Sirn:ão de Vasconcelos traduz nas ''Notícias antecedentes, 
cunosa e necessárias das coisas do Brasil", mostra claramente 
a situação do selvagem americano aos olhos dos conqui tadores 
c aponta como devem êstes agir em relação aos índios. Eis a 
bula: 

Paulo, Papa terceiro, a todos os fiéis cristãos que as pre
sentes letras virem, Raúde e bênção apostólica. 

A mesma verdade, que nem pode enganar nem ser 
enganada, quando mandava os Pregadores de sua Fé a 
exercitar êste ofício, sabemos que disse: Ide e ensinai a 
tôdas a" gentes. A tôda disse indiferentemente, porque 
tôdas são capazes de receber a doutrina de nossa Fé. 
Vendo i to e invejando-o o comum inimigo da geração 
humana, que nunca se opõe às boas obras para que pere
çam, inventou um modo nunca dantes ouvido para cstonr:ar 
que a palavra de Deus se pregasse às gentes nem elas 
se salvassem. Para i, o moveu alguns ministro seus, que 

I 
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desejosos de satisfazer as suas cohiças, pre_sumcn: afirmar 
a cada passo que os índios das partes omdentats e os do 
Meio-Dia e as mais gentes que nestes nossos t empos têm 
chegado à nossa noticia, hão de ser tratados e reduzidos 
a nosso serviço como animais brutos, a título de que são 
inábeis para a Fé Católica; e socapa de que são incapazes 
de recebê-la os põem em dura servidão e os afligem e 
oprimem tanto que ainda a servidão em que têm .suas 
bê tas apenas é tão grande como aquela com que afhgcm 
e. ta g~nte. Nós outros, pois, que ainda que indignos temos 
as vêzes de Deus na terra e procuramos com tôdas as 
fôrças achar suas ovelhas que andam perdidas forn. do s~u 
rebanho para reduzi-las a êle, pois êste é o nosso ofíciO, 
conhece~do que aquêles mesmos índios como verdadeiros 
homens não somente são capazes da Fé de Cristo, senão 
acodem' a ela correndo com grandíssima prontidão, se
gund'l consta:' e querendo pr0ver nestas coisas de remédio 
conveniente com Autoridade Apostólica, pelo teor da 
presente determinamos e declaran:os que . os dito~ índios 
e tôdas as mais gentes que daqUI em d1ante vwrem à 
notícia dos Cristãos, ainda que estejam fora da Fé de 
Cristo não estão privados nem devem sê-lo de sua liber
dade nem do domínio dos seus bens e não devem ser 
redu~idos à servidão, declarando que os ditos índios e as 
demais gentes hão de ser atraídas e convidadas à dita Fé 
de Cristo com a pregação da palavra divina e com o 
exemplo de boa vida. E tudo o que em contrári0 desta 
determinação se fizer, seja em si de nenhum valor, nem 
firmeza · não obstante quaisquer coisas em contrário, nem 

' . " as sobreditas, nem outras em qualquer maneira . 

O i n icio da catequese. - Em 1534 Indcio de Loiola 
organizava, com alguns companheiros, a Co~panhi a ~c J esus, 
que, à , emelhança de certas Ordens 1endwantes cnadas no 
século XIII, reunia os característicos do clero regular e do 
secular. 

Pela bula R egimini Mililantis Ecclesiae o papa Paulo III, 
a que nos referimos atrás, aprova em 1540 os e ·tat\.ltos da 
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Companhia. Nove anos depois, 
com Tomé de Sousa, parti am 
para o Brasil os primeiros mis
sionári os jesuítas. 

Colégios dos Jcsu í l as.
O cnRino foi um dos meios pelos 
quais o jesuítas alcançaram 
p:rande influência social. Por 
ocasiã'J da morte de Inácio 
de Loiola (1556), já existiam, 
espalhados pelo mundo, apro
xi maclamente cem colégios de 
jesuítas. 

No Brasil podemo · citar, 
entre os colégios abertos pelos 
missionários ela Companhia de 
J csus durante o século XV, os 

Sto. Inácio seguintes : o dos Meninos ele 
Jcsu , na Cidade do Salvador, 

fundado por Jóbrega em 1550, o qual se transformou depois 
em colégio canônico, com o nome de "Colégio de Jesus" ; o 
de São Paulo, inaugurado em 25 de janeiro de 15.54; o do 
Rio de Janeiro e o de Pernambuco. 

r:' Outros trab alhos dos J esuítas. - Não só como cate
quistas e mestres se salientaram os jesuítas: combateram a 
antropofagi a; interferiram contra a escravização elos silví
colas (1); procuraram por todos os meios elevar a moral dos 
colonos; auxiliaram o govêrno geral em suas dificuldades com 
os indigenas e empreendrram obras sociais de grande alcance. 

(1) Di verJ=:ns leis contra.dit6rins eorn respeito à Jiberdade d os índ io~ ap::a.receran1 
nos tempos coloniais. A. im, em 160D. uma !oi de }'clipe UI da Espanha ~ II de Portugal 
declarava. tod os os gen tios do Brasil livlcf-1, conforme o direito e seu nn.scirnento natural , 
afls im os que j á forem batizad os como os que ainda ,·iverem como gentios. Por urna outra 
de 1611, embora fi casse reconhecido o princípio de liberd2de dos índios, era declarado 
legitimo o crüi,·eiro cios que fôssem aprisionados em justa guerra ou dos que fôssem resl{a· 
ta.d os qua nd o rath·os de nntrnrófago~. Abolido o rn.tin"iro indíp:cnn em 1755, ca.rlas régias 
d e 1808, pt:'JIHitindo a guerra. contra o~ ~i)\'Í(• n ! a!:; de ~ão Pauln <" 1\Iina~. dispu nhn.m que o~ 
pris ioneiros, durante 15 unos, ficassem em scrvidii.o. Só depois da l ndcpf'ndê nt io. (183 1) 
(oram revogadR.s essas cartas régias e libertados os indios ainda em servidão. Ficava m todos 
os indígenas sob a proteção dos juízes de órfílos. · 
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ci'viços pres tad os a o 
Bras il p elos f r anciscan os 
e por 1nissionários d e 
outras orde n s . Do 
mesmo modo que os jesuítas, 
estiveram os franci scanos 11 0 

Brasil desde o inicio de sua 
colonização. J á vimos que 
foi um franci scano quer:n 
celebrou a primeira missa 
em no sa t erra. 

Além dos franciscano , 
outl'as orden religiosas pte -
taram grandes serviços à 
catequese dos índios, coa~ 
vindo mencionar, entre as 
demais, a dos beneditinos 
e a dos carmclitas. 

Nóbrega e An ch ie t a , 
- I óbrega, que, conforme, 
explicamos, foi o primeiro 

Paulo Iii 
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provincial da Companhia de J esus no Brasil, entrou para a 
Ordem em 15-14. Vindo com Tomé de Sousa, aqui perma
neceu até o ano de sua morte (1570). Foi o primeiro jesuíta 
que organizou e dirigiu a catequese dos silvícolas do Brasil. 
Dêle conta o padre Baltaznr Teles que 

"o que não podia o governador acabar por fôrça de 
armas e violência de pólvora e pelom·o, acabava o padr~ 
Manuel da Nóbrega só com a sua prese11ça e pouca, 
palavras". 

Tendo colaborado com os governadores na fundação ele 
cidades e tendo, com Anchieta, impedido que o sul do Brasil 
se torna se uma possessão dos franceses, Nóbrega, nos três 
últimos ano de sua existência, t eve o Colégio do Rio de Janeiro 
como centro de suas atividades. Faleceu. !lO <Jia em que com~ 



54 Alcindo Muniz de Souza 

pletava 53 anos de idade (18 de outubro de 1570). Mereceu 
como também Anchieta, o nome de "Apóstolo do Brasil". ' 

. Anchieta, natural de San Christobal de la Laguna, então 
capital de Tenerife, nasceu em março de 1534. Defendeu São 
~aulo, de que foi um dos fundadores, de ataques de selvagens· 
f1cou como refém entre os inclios, quando, com Nóbrega' 
desarmou a Confederação dos Tamoios; criou escolas. Er~ 
poeta. Compôs autos à maneira dos que já existiam na litera
tw:a. le Por:t,ugal. São de sua autoria alguns "mistérios" 
re~1gwso~ e d1alogos em versos destinados à rep:resentação pelas 
cnanças mdígen~s nas ~lcleias em que os jesuítas se entregavam 
à ca~eq'!ese. Fo~ ~nch1eta o:e tre da língua tupi, da qual fêz 
~ pnmeu-a grat?atwa .• A mUJtas outras· atividades se dedicava 
ele, tendo escnto, a esse respeito: 

"Sirvo ele médico e de barbeiro, medicando e san
gr~ndo os indios, ~ alguns se restabeleceram com os meus 
cuidados, quando Já se não contava com as suas vidas ten
do outros m01-rido da mesma enfermidade. Além dêste~ em
pre~os, aprendia outra profissão que a necessidade me 
ensmou, ~ de fazer alpercatas; sou agora bom obreiro 
neste ofic10, e muitas tenho feito para os irmãos ... " 

. Anchi~ta, que fôra feito Provincial dos Jesuitas em 1578, 
de1x~u mais. tarde. êsse ?argo e passou a residir no Rio de 
J ane1ro. Fm d~p01s env1aclo como reitor ao Espirito Santo. 
Morreu na aldma de Reritiba em junho de 1597. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Qual o papa que expediu a bula Veritas lpsa? 
2 - Em que ano e por quem foi fundada a Companhia de Jcsu. ? 
3 - Quando e por que bula f oram os cus estatuto aprovados? 
4 - Em qu.e época partiram os primeiros missionários jesuítas para 0 

Brasil? 

5 - De q~e maneira chegaram os jesuítas a alcançar grande influência 
SOCial? 

6 - Quais os ~ais importantes dentre os colégios fundados pelos jcsuíLas 
no Bras1!? 
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7 - De que outras maneiras se salientaram os inacianos em nossa pátria? 
8 - A que outras ordens elevemos a catcquc e dos índios? 
9 - Como se salientou Nóbrega no Brasil? 

10 - Que sabe sôbr~ Anchieta, antes de sua vinda para cá? 
11 - Quais os principais episódios de sua vida entre os indígenas? 

LEITURA 

A vida do padre Manuel da Nóbrega foi insigne c tanto mais quanto 
menos conhecida dos homens, os quais êle amava intimamente, desejando 
c procurando a salvação de todos para a glória de Deus, que êle, cheio 
de seu amor, sobretudo tinha diante dos olhos; para dilatação do qual 
c conhecimento de seu nome, todo o Brasil lhe parecia pouco, o qual, como 
dava pouco de si ao princípio pretendia que fôsse sua fé pregoada por 
outras regiões que pareciam dar mais de si. Fazendo, porém, grande caso 
do que tinha entre mãos, nisso se empregava todo, e além do principal, 
que era a conversão dos Brasis, em particular acudia a tôdas as necessidades 
espirituais c temporais dos próximos com quanto podia, como se viu cl~J:l'a
mcntc em dar sua vida pela de muitos, pondo-a nas mãos dos Tam01os, 
confiando muito que a Divina Providência tiraria disso para os Portuguêscs 
e Brasis muito fruto que depois se seguiu. 

........................... 

Era ac6rrimo defensor da liberdade dos Brasis, sem querer admitir 
à confissão algum que nisso fôs e culpado. Sentia sumamente os roubos 
c assaltos que se faziam nêles; chorava-os, bradava sôbre isso publicamente 
e para remediar o que podia da sua parte, se meteu com os Tamoios, como 
dito é, para fazer pazes com êles e aplacar a justa ira de Deu!' contra os 
Portuguêse , pelos muitos roubos e mortes que tinham feito nêles. Com 
êste zêlo, pregando diante do capitão-mor Estácio de Sá e de tôda sua 
armada, que êlc exortava a povoarem o Rio de Janeiro e aplacarem com 
penitência a ira de Deus pelos roubos feitos aos Índios da Bahia, que 
foram gravíssimos, cativando-os c vendendo-os, trouxe a história d ·S 
Gabaonitas, que pediam sete da geração de Saul, para enforcarem e com 
isso se aplacar a ira de Deus; concluiu com grande veemêncill.: "Se agora 
tomassem sete dêsses ladrões salteadores que têm destruído os pobres 
Índios da Bahia c de tôda a costa, Nosso Senhor se aplacaria c seria favo
rável para esta emprêsa que queremos fazer " 

ANCHIETA 



UNIDADE IV 

A EXPANSÃO GEOGRÁFICA 
1) As regiões setentrionais. 
2) As entradas c as bandeiras. 
3) Os tratados ele limites. 

l. As Regiões Seten trionais. 

DATAS PRINCIPAIS 

1585 - Conquista ela Paraíba. 
1590 - Fundação elo forlc e cidade ele São 

Cristovão elo Rio de Sergipe. 
1598 - Conquista do Rio Grande elo Norlc. 
1611. - Levantamento ele um forlc c ela ermida 

de Nossa Senhora elo Amparo, por Martim 
Soares Moreno, com o auxí lio ele Jacaúna. 

1612 - Fundação elo forte . Luís. 
1621 - Criação elo Estado do Maranhão. 
1674 - Conquista elo Piauí. 

Situação dos centros iniciais da vida colonial em 
fin do século XVI. - Foi a capitânia de São Vicente 
um ponto de penetração para o interior, pois os primeiros 
povoadores, sentindo a falta de espaço, transpuseram a serra 
do Cubatão para atingir os campos de Piratininga. 

Na ocasião em que o . Brasil, como colônia portuguêsa, 
passou para o domímo da Espanha, a vila de São Vicente 
estava em decadência; aí não existiam senão uns oitent::L 
colonos, além dos padres jesuítas. Santos começava então a 
florescer. São Paulo de Piratininga era por êsse tempo a terra 
mais povoada. Havia abundância de gado e a agricultura se 
desenvolvia. 

Na capitania de Pernambuco, que, no início do domínio 
espanhol, excedia as demais em riqueza e em adiantamento 
habitavam uns dois mil colonos e havia um número de escravo~ 
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equivalente ao da população branca. Os engenhos de açúcar, 
ao todo se senta e seis, produziam duzentas mil an< bas do 
produto por ano. Entre as povoações, Olinda ocupava o pri
meiro lugar . Recife começava então a nascer. 

De Pernambuco se iniciou a marcha para a colonização 
do Norte. 

Na Bahia, antiga capitania de Francisco Pereira Coutinho 
e depois sede elo govêrn a-geral, havia, em fins elo século XVI, 
como em Pernambuco, uns dois mil colonos. A população de 
escravos africanos subia a 4000 pessoas, existindo ainda uns 
6000 índios que tinham recebido o batismo cristão. De seus 
trinta e seis engenhos se exportavam anualmente mai de cento 
e vinte mil arrôbas de açúcar. A cidade elo Salvador, com uns 
oitocentos moradores livres, pos uía bons edifícios, entre os 
quais o do Colégio. J o Recôncavo a navegação se desenvolvia. 

Conquista da Paraíba. - A conquista da Paraíba foi 
levada a cabo por Martim Leilão, auxiliado pelo índio tabajara 
Pirajibe (Braço de Peixe). Deu-se isso em 1585, após as tenta
t ivas fracassadas ele Frutuoso Barbosa e de Filipe de Moura, 
lugar-tenente do donatário da capitania de Pernambuco. 

Conquista de Se1·gipe. - Depois do falecimento elo 
governador Manuel Teles Barreto, em 1587, governou o 
Brasil, até 1591, uma junta interina. . 

Entre os acontecimentos importantes elo tempo dessa JUnta 
governativa sobressai a conquista de Sergipe, le:rada a têrmo 
por Cristóvão de Barros, que, à frente de um exérCl_to nu~ero~o, 
derrotou os indígenas e fundou, perto da fóz elo no Cotmgutba 
(então Sergipe), o forte e cidade de São Cristóvão do Rio de 
Sergipe (1. 0 de janeiro de 1590). 

Conquista do Rio Grande do Nm·tc. - A conquista elo 
Rio Grande do Norte, efetuada em 1598, foi obra de Manuel 
de Mascarenhas Homem, capitão de Pernambuco, com o auxilio 
de Jerônimo de Albuquerque, filho do português do mesmo 
nome e neto do cacique A r co-V erde. 

Ergueu-se a fortaleza dos Reis Magos (6 de janeiro de 
~598), cujo comando, desde junho dês e ano, coube a J erônimo 
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de Albuquerque. Foi êle quem formou, com a ajuda dos 
índios, a povoação que em 25 de dezembro de 1599 teve o 
predicamento de vila de N alal, à qual, mais tarde, durante 
o domínio holandês, o Príncipe Maurício ele Nassau deu o 
título ele cidade. 

Conqu ista do Ceará . -· No Ceará, após as tentativas de 
Pero Coelho de Sousa c dos jesuítas Fmncisco Pinto e Luís 
Figueim, o jovem M arlim Soares ·u oreno, ajudado pelo chefe 
tabajara Jacaúna, levantou um forte e a ermida de Nossa 
Senhora do Amparo (1611). José de Alencar in pirou.-se no 
feito de Martim Soares Moreno ao escrever a Iracema, uma 
das mais belas obras do grande escritor cearense. 

Conquista do Maranhão. - Depois que os franceses 
foram expulsos do Rio de Janeiro, no tempo de Mem de Sá, 
houve, da parte dêsse povo, tentativas de estabelecimento em 
Sergipe e mais tarde na Paraíba. Fracassados tais intentos, 
re olveram fixar-se no Maranhão. 

Em 1594, dois armadores franceses - Charles des Vaux 
c J acques Rijjault - se localizaram na ilha do Maranhão, ai 
estabelecendo uma colônia, depois de se aliarem com os in
dígenas. 

Regressando à França, Charle eles Vaux expôs à côrte seu 
plano de fundação de uma grande colônia francesa. Daniel de 
la To1tche, senhor ele La Ravardiere, enviado então ao Mara
nhão, opinou favoràve1mente à execução clêsse !plano quando 
se apresentou, de regresso à pátria, ao soberano francês, o qual 
já se dispunha à realização da emprêsa. Era Henrique IV êsse 
rei, que não chegou a pôr em prática a idéia, por ter sido 
a Aa sinaclo pelo punhal de Ravaillac (1610). Seu filho L1tís XIII, 
a quem coube a sucessão, tinha então 9 anos, motivo pelo qual 
a regência foi dada a sua mãe Maria de 111 édicis. Durante 
essa regência a França mandou para o Brasil uma expedição 
compo. ta de três embarcações (La Régente, La Charlolle e La 
Sainte Anne), sob o comando do referido Daniel ele la Touche, 
ao qual fôra concedida licença para colonizar o 1aranhão. 

Os expedicionários,' logo que aqui chegaram, trataram ele 
fundar um forte, ao qual deram o nome de São Luís, em honra 
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de Luís XIII (agôsto de 1612), 
nome que . c e tendeu à povoa
ção e que ainda hoje se con
serva. 

Em 1614 os franceses ata
cavam o forte ele Nossa Senhora 
do Rosário, na costa do Ceará, 
de onde foram repelidos. Com 
reforços trazidos por Diogo de 
Campos Moreno e J erônimo de 
Albuquerque, passam os portu
guêses à ofensiva. Aproximam
se da ilha de São Luis e fundam 
o forte de Santa Maria. Ataca
elos pelos franceses no lugar 
chamado Guaxenduba, perto ela 
foz c margem dil'eita do Mu-
nim, con eguem os lusos bri- Maria de Médicis 

lhante vitória (19 de novembro 
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de 1614). egociou-se depois trégua de um ano, ficando com
binado que os contendores mandariam emissários à E panha e 
à França para que os respectivos soberanos decidissem sôbre 
a sorte do Maranhão. Partiram êles, mas começaram fran
ceses e portuguêses a desrespeitar as cláusulas elo armistício. 

Finalmente, depois de mais algum tempo, as tropas de 
Alexandre ele Moura e de Jerônimo de Albuquerque forçam 
La Ravardiere a capitular (3 de novembro de 1615). 

Jerônimo de Albuquerque acrescentou ao seu nome o ele 
Maranhão. Governou êle a nova capitania, também chamada 
Maranhão, até 1618, ano em que morreu. Sucedeu-lhe no 
govérno seu filho Antônio de Albuquerque. 

A metrópole espanhola resolveu, em 1621, criar o Estado 
do Maranhão completamente independente do Brasil propria
mente dito. Era constituído pela ' seguintes capitanias: Ceará, 
Maranhão e Pará (1). :E:sse estado foi extinto várias vêzes e 

(1) A povoação de Nossa Senhor<> d,e. Belém do Pari\ havia sido fundada P~'' 
Francisco Caldeira Castelo Branco em lülG. l<o1 cln" ongcm da mdndc do Belém do Par.•. 
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diversas vêzes restaurado. Seu primeiro governador (1), 
Francisco Coelho de Carvalho, só chegou em 1626. 

Conquista do Piauí. - A conquista do Piauí, em 16H, 
por Domingos Afonso Sertão e Domingos J orge Velho, é um 
episódio da criação de gado. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Como se encontrava a vila de São Vicente na oca ião em que o 
Brasil pas ou para o domínio ela Espanha? 

2 - Que outras povoações próximas a . Vicente começavam a flore ccr 
então? 

3 - A quanto subia a população de Pernambuco nes. a época, entre 
colonos e escravos? 

4 Qial a principal produção dessa capitania? 
5 Quantos índios batizados, colonos c escravos havia na Bah ia por 

vo!La de 1580 ? 
6 - Qual o principal produto de expor tação dessa capitania? 
7 - Como se chamava o índio que ajudou Martim Leitão na conquista 

ela Paraíba? 
8 - Quando se deu essa conquista c quai as tentativas anteriores fra

ca. sacias? 
9 - A quem coube a administração inter ina elo Brasil por morte de 

Manuel Teles Barreto? 
10 - Como se efetuou a conquista ele Sergipe? 
11 - E a do Rio Grande do N ortc? 
12 - Quais, no Ceará, as te ntativas :111tcr iores à ele Martim Soares 

Moreno? 
13 - Qual o livro ele Alencar inspirado no fcit.o de Soares Moreno? 
14 - Quem reinava na França quando vieram para o Brasil Charlcs eles 

Vaux e J acques Riffault? 
15 - Por quem foi êlc assassi nado? 
16 - Por que houve então uma regência na França? 
17 - Quais as embarcaçõc que compunham a expedição de Daniel de 

la Touchc? 
1 - Por que foi dado o nome de S. Luís ao forte fundado pelos expe

dicionários? 

( I ! l_;.n 1037, n.no em qun l\Iaurício df' Nnssau chC"gou ao Br!lsil, Pedro Teixeira 
iniciou uma viagem ao Amazom1c;. subindo o rio qunsC' nté !'l.S nasC<'ntes. Seguindo por terra, 
alcanç-ou Quito. Levou quase dois unos nessa f'xpedi~iio, crn que tomou posse do Amazonas. 
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19 - Que sabe sôbre o combate de Guaxenduba? 
20 - Quando se deu a capitulação de La Ravardierc? 
21 - Qual o sucessor ele Jerônimo de Albuquerque no govêrno do Ma

ranhão? 
22 - Quem era Francisco Coelho ele Carvalho? 
23 - Quando c em que circunstâncias c efetuou a conqu ista do Piauí? 

LEITURA 

O MILAGRE DE GUAXENDUBA 

1\[inha terra natal, em Guaxcnduba: 
a trincheira, em que o luso ainda trabalha 

A artilharia, que ao fmncês derruba, 
Por três bôcas fatais pragueja c ralha. 

O leão de França, arregaçando a juba, 
Saltou. E o luso, como um tigre, o atalha . 
Troveja a bôca do arcabuz, c a tuba 
Do índio corta o clamor e o medo e palha. 

Foi então que se viu, sagranclo a guerra, 
Nossa Senhora, co'o Menino ao colo, 
Surgir, lutando pela minha terra. 

Foi-lhe vista na mão a espada em brilho ... 

(Pátria, se a Virgem quis a sim teu olo, 
Que por t i não fará quem fôr teu filho?) 

HUMBERTO DE CAMPOS 
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2. As Enti·adas e as Bandeiras. 

DATAS PRINCIPAIS 

1504 - Entrada de Américo Vcspúcio pelo 
sertão de Cabo Frio. 

1531 - Entradas realizadas por ordem de 
tJartim Afon o. 

1572 - Exploração do sertão dos rios Doce c 
Jequitinhonha por Seba tião Tourinho. 

1628 - Ataque de Raposo Tavares às reduções 
de Guairá. 

Entradas. - O desbravamento do Sertão do Brasil foi 
obra de expedições chamadas entradas e bandeiras. 

Desde os primeiros tempos apó:; o descobrimento, houve 
tentativas de penetraçãÕ pelo interior do nosso país. Assim, 
em 1504 ainda no tempo de D. Manuel, Américo Vespúcio, 
tomand~ parte em uma expedição de reconhecimento enviada 
por êsse rei, entrou até quarenta léguas pelo sertão ele Cabo 
Frio. 

Mais tarde em 1531, no tempo de Martim Afonso, nova 
entrada se deu.' Foi enviada do Rio de Janeiro, caminhando 
115 léguas por montanhas e campinas. • 

É ainda do tempo de Martim Afonso uma expedição, que 
êle mandou de Cananéia e na qual iam 80 homens armados, 
às ordens ele Pero Lôbo. Partiram êsses homens em companhia 
ele um certo Francisco Chaves, que Martim Afonso havia 
encontrado em Cananéia e que tinha prometido trazer, dentro 
de dez meses, muitos indígenas carregados de metais preciosos. 
Nunca mais voltaram êsses homens. 

Várias outras entradas podemos citar, tais como: 

a de Sebastião Tourinho, que em 1572 explorou o sertão dos rios Doce 
e Jequitinhonha; 

a de Ant6nio Dias Ad6rno, que entrou pelo rio de Caravelas, :ra:_lc 
do lrfucuri e vertente do Araçu.aí, tendo trazido, como a expedtçao 
anterior, pedras preciosas c milhares de í"ndios escravizados; 

a de Belchior Dias M oréia, explorador elo sertão oriental do rio São 
Fmncisco, alé a Serra de Itabaiana; 
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a ele Marcos de Azereclo, que, partindo elo EspíTito Santo_ c J?Cnetran~o 
pelo sertão, voltou de lá com pedras preciosas, no pnmetro decêniO 
do sêculo XVII. 

Bande iras . - Aa bandeiras paulistas excedem, quer 
quanto a importância geográfica, quer qu~nto aos resultados 
econômicos, as expedições até agora mencwnadas. . 

O rio Tietê foi uma das principais vias por onde os paulistas 
avançaram pelo interior. Movia-os a cobiça elo ouro e elas pedras 
preciosas e, ainda, o inter~ se ele angariar b.raço~ para a l.a':.oura 
por meio ela caça ao ínclw, que era red~z1clo a ~scrav1clao. _ 

Havia ocasiões em que só permaneciam na cidade de Sao 
-Paulo alguns velhos, mulheres, crianças e homens doentes. 
Tôdas as demais pessoas iam percorrer os sertões, tomando 
parte nas bandeiras. . 

É interessante ler diante do mapa do Brasil, as palavras ' .. 
com que o historiador Capistrano ele Abreu resume os Itme-
rários mais seguidos pelos bandeirantes: 

"À parte geográfica elas expedições ?orrespond~ mais 
ou menos o seguinte esquema: Os banclmrantes, deixando 
o 1·io Tietê alcançaram o Paraiba do Sul pela garganta 
do São P.1i~uel; desceram-no até Guapacaré, atual Lorena, 
e dali passaram a Mantiqueira, aproximadamente por onde 
hoj e a transpõe a E. F. Rio e Minas. Viajando em rumo 
de Jundiai e Mogi, deixaram à esquerda o salto de Urubu
pungá, chegaram pelo Paranaíba a Goiás. De Soroc~ba 
partia a linha de penetração que levava ao curso .supenor 
dos afluentes orientais do Paraná e do Urugua2. Pelos 
rios que desembocam entre os saltos do Urubupungá e 
Guaíra transferiram-se da bacia do Paraná para a do 
Parag~ai, chegaram a Cuiabá e a P.1ato Grosso. Com o 
tempo a linha do Paraiba ligou o planalto do Paraná ao 
do São Francisco e do Parnaiba; as de Goiás e Mato 
Grosso ligaram o planalto amazônico ao rio-mar pelo 
1\II adeira, pelo Tapajós e pelo Tocantins". 

Os bandeirantes dilataram o Brasil muito além dos limites 
marcados por um tratado entre Portugal c Espanha. Entre 
êsses bravos exploradores do sertão brasileiro, merecem especial 
referência os seguintes: 
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Raposo Tavares, que em 1628 atacou as Teduções de Guai?·á(l) 
e realizou várias outras expedixões, dizendo dêle a lenda que 
entrou de espada na mão nas águas do Pacífico, gritando se 
não haveria mai terras a conquistar; 

FeTnão Dias Pais, o "caçador de esmeraldas", que ultra
passou a região entre o alto Tio das Velhas e as cabeceiras do 
Tio Doce (1674-1681); 

JJ I anuel Borba Gato, descobridor das minas do Sabará; os 
dois Bartolomeu Bueno da Silva, ambos cognominados Anhan
güera, que estiveram em Goiás, 

Pascoal Moreira Cabral, descobridor das minas de Cuiabá. 

QUESTIONÁlliO 

1 - Que sabe sôbre a enlrada de Américo VPsptlCio? 
2 - E sôbre as do tempo de MarLim Afonso? 
3 - Que' região explorou Sebastião Tourinho? 
4 - Qual o itinerário da entrada de Adôrno? 
5 - Que fêz Belchior Dias i\Ioréia? 
6 - E Raposo Tavares? 
7 - Quan to tempo durou a expedição de Fernão Dias Pais ? 
8 - Quem foi o descobridor das minas elo Sabará? 
9 - E das de Cuiabá? 

3. Os tratados de límites. 

DATAS PRINCIPAIS 
1681 - Tratado de Lisboa . 
1715 - Tratado ele Utrechl. 
1750 - Tratado de l\1adri . 
1777 - Tratado ele Santo Ildcfonso. 

O tratado de Tordesilhas.- Já nos referimos em outro 
lugar ao tratado de Tordesilhas. Por êsse tratado Portugal e 
Espanha estabeleciam os seu dü·eitos sôbre as terras descobertas 

(1} Território ocupado pelos jeAuílas espanhóis e siluado nas margens do rio Paraná, 
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e por descobrir, determinan
do-se que a linha divisora 
correria a 370 léguas a oeste 
de Cabo Verde, pertencendo 
a Portugal tôdas as t erra 
situadas a leste dessa linha e 
cabendo à Espanha as situa
das a oeste. Alinha de demar
cação iria· passar, no Brasil, 
mais ou menos desde onde 
hoje fica Belém, no Pará, até 
Laguna, em Santa Catarina. 

A expansão para oeste 
determinou o recuo do meri
diano de T ordesilhas, che
gando o Brasil quase aos 
contrafortes dos Andes. Para 
o norte passou além do 
Amazonas e para o sul ex
pandiu-se até o Prata. 

D . João V 
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Tratado de Lisboa. - Em janeiro de 1680 D. Manuel 
Lôbo chegava à enseada de São Gabriel e dava comêço à fundação 
da Colônia do Sacramento, quase em frente a B uenos Aires. 
No mesmo ano os espanhóis atacaram a colônia, com fôrças 
muitas vêzes superiores em número. Morreram em combate 
112 dos 200 homens da guarnição. Quase todos os que foram 
aprisionados estavam feridos. Entre os heróis dessa batalha 
figuram o capitão Manuel Galvão, do Rio de J aneiro, e sua 
espôsa D. Joana Galvão, a qual, mesmo depois da morte do 
marido na luta, não quis se entregar e continuou combatendo 
até morrer na ação. 

· Em 7 de maio de 1681 firmava-se em Lisboa um tratado 
em virtude do qual os espanhóis concordavam em restituir aos 
portuguêses a Colônia do Sacramento, o que se deu em 1683. 

A Colônia do Sacramento foi novamente atacada pelos 
espanhóis em conseqüência da posição tomada por Portugal 
na Guerra de Sucessão da Espanha. Afonso Valdez, governador 
de Buenos Aires, tomou a Colônia em 1705. Pelo tratado de 
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Utrecht (1715), D. João V, 
rei de Portugal, e D. Fi
lipe V, da Espanha, entra
vam em acôrdo quanto à 
Colônia, que voltava à 
situação estabelecida pelo 
tratado de 7 de maio de 
1681. Novos ataques fo
ram efetuados no período 
entre 1735 e 1737. 

Tratado de Madri. 
Em 13 de janeiro de 

1750 Portugal e Espanha 
chegavam a um acôrdo 
sôbre as questões de limi
tes com referência às co
lônias da América. Tal 

Filipe v acôrdo é conhecido pelo 
nome de Tratado de Ma

dri. Seu verdadeiro negociador foi o ilustre Alexandre de 
Gusmão, natural de Santos. Era êle ecretário do rei D. João V, 
em cujo reinado sua influência foi muito grande. 

Adotava-se o princípio do uti possidetis (direito de posse 
do primeiro ocupante), menos quanto à Colônia do Sacramento, 
que seria cedida por Portugal à Espanha, em troca das sete 
missões jesuíticas da banda oriental do Uruguai. Os limites 
do Brasil eram então mais ou meno os de hoj e. 

Tratado de Santo lldefonso. - Embora o tratado de 
Madri fôsse mais tarde anulado (12 ele fevereiro de 1761), 
veio depois o de Santo Ildefonso (1. 0 de outubro ele 1777), que 
pouco diferia daquele. 

Outras questões de limites teve o Brasil, não só com as 
antigas possessões espanhola , como também com as da França 
e ela Inglaterra. 

As questões de fronteiras, sôbre as quais houve bastante 
descuido no primeiro reinado e no período regencial, só come-
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çaram a ser tratadas seriamente a partir de 1850, resolvendo-se 
em definitivo a regularização do limites já no período re
publicano. 

QUESTIO N ÁRIO 

1 - Quando e por que países foi estabelecido o tratado de Tordesilhas? 
2 - Que determinava êsse tratado? 
3 - Até onde a expansão para o Oeste fêz recuar o meridiano de Torde

silhas ? 
4 - Que pontos a.tingiu o Brasil expandindo-se para o nor te e para 

o sul? 
5 - Quem foi D. Manuel Lôbo ? 
6 - Como se salientou D ona J oana Galvão ? 
7 - Que estabelecia o tratado firmado em Lisboa no dia 7 ele maiO 

de 1681? 
8 - Que sabe sôbre Afonso Valclez? 
9 - Em que situação ficava a colônia do Sacramento pelo t ratado ele 

Utreebt? 
10 - Qual o verdadeiro negociador do tratado ele Madri por par te de 

Portugal? 
11 - Que princípio se adotava nesse tratado? 
12 - Que mais sabe sôbre as questões de limi tes do Brasil? 



UNIDADE V 

A DEFESA DO TERRITÓRIO E O 
SENTIMENTO NACIONAL 

1) O domínio espanhol; a invasões holandesas. 
2) A campanha da libertação. 
3) Manifestações nalivistas. 

I. O Domínio Espanhol. Invasões Holandesas. 

DATAS PRINCIPAIS 

J aneiro de 1580 - Morte de D . Henrique. 
1583 - Chegada de Manuel Teles Barreto ao 

Brasil. 
1602 - Fundação da Companhia das Índias 

Orientais. 
1604 - Ataque de Paulo van Caarden à Bahia. 
1614 - Vitória de Martim de Sá junto à foz 

do Guandu. 
1621 - Fundação da Companhia das Índias 

Ocidentais. 
1624 - Ataque holandês à Bahia. 
março de 1625 - Chegada de D. Fradique de 

Toledo Osório. 
1630 - Ataque dos holandêses a Pernambuco . 
1632 - Passagem de Calabar para o lado dos 

invasores. 
1635 - Transmissão do comando militar de 

t Matias de Albuquerque a D . Luí s de Rojas 
; y Borja. 

1637-1644 - A !ministração de Nassau. 

O Domínio Espanhol. - Em fins de janeiro de 1580 
falecia D. Henrique, extinguindo-se com a sua morte a dinastia 
de Aviz. 

Filipe II , rei da Espanha e sobrinho de D. Henrique, 
conseguiu tomar para si a coroa portuguêsa e se fêz aclamar 
em abril de 1581 pelas côrtes reunidas em Tomar. 
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Tendo falecido, pouco depois, Lourenço da Veiga, gover
nador-geral do Brasil na ocasião, foi o govêrno entregue a uma 
Junta Geral, por ter deliberado a Câmara da cidade do Salvador 
que juntamente co.m ela governassem a colônia o bispo e o 
ouvidor-mor. 

Em 1583 chegava ao Brasi l o primeiro governador-geral 
nomeado depois da união de Portugal à Espanha. Era Manuel 
Tf'les Barreto, que permaneceu no seu cargo até 1587. 

J á vimos em outra li ção que em 1608 e estabeleceu uma 
dualidade de govêrno no território brasileiro, voltando-se depois 
à união. 

Durante o domínio espanhol, que durou até 1640, o Brasil 
sofreu diversos ataques ele cor ário . De outro lado, houve 
para nós vários beneficio , um dos quai foi a ampliação da 
área territorial brasileira, dada a pouca importância que então 
representou a linha demarcatória estabelecida pelo tratado de 
Tordesilhas. 

As companhias de comércio holandesas. - Duas 
grandes companhias de comércio se fundaram na Holanda 
durante o govêrno do stathouder (chefe de Estado) Maurício 
de Nassau, que estêve no poder desde 1584 até 1621: a das 
1ndias Orientais e a das ! ndias Ocidentais. 

A Com panhia das Índia Orientais, que surgiu em 1602, 
durou até o ano de 1796. Era uma associação mercantil. Por 
meio dessa companhia a influência holandesa se estendeu até 
o extremo oriente. 

Os lucros da Companhia das Índias Orientais serviram de 
estímulo para que se organiza se a das Índi as Ocidentais, à qual 
competiria o comércio exclusivo do litoral americano e do 
africano. Foi a nova companhi a fundada em 1621 e viveu 
até 1674. Sua administ;:ação era -nos moldes da Companhia 
das Índias Orientais, com algumas divergências, principal
mente no t ocante às funções dos diretores, os quais, na com
panhia mais antiga, ficavam com os maiores lucros e quase 
não permitiam que os acionista interferissem nos negócios. 
Na Companhia das Índias Ocidentais tinham os acioni tas, ao 
contr4rio, direito de ampla fiscalização e deviam ser ouvidos 



70 A lcindo Muniz de Souza 

.~ 

• .!'l 
c 
"' ·o:: 
o 
"' "' :a 
c 
'H 

"' "' 'C 

"' ~ 
"' c. 
E 
o 
u 

"' 'C 

"' "' "' u 

HistÓTÍa elo Brasil 71 

em tôdas as transações. Era dividida em 5 câmaras: as de 
Amsterdão, Zelândia, Mosa (Roterdão), Holanda setentrional 
e Frísia. Além dos diretores de cada câmara, havia o Conselho 
dos Dezenove, com funções de órgão executivo e composto de 
deputados das diversas secções, sendo o décimo nono nomeado 
pelos Estados Gerais. A sede da administração devia ser 
Amsterdão ou Middelburgo alternadamente. 

O papel das companhias de comércio holandesas era tão 
importante que a prosperidade do país chegou a depender total
mente do progresso das mesmas. A Península Ibérica foi 
perdendo sua hegemonia no comércio. A Holanda prosperava, 
conquistando um vasto império colonial. 

Três anos após a sua organização, resolveu a Companhia 
das Índias Ocidentais atacar o Brasil. Estava a Holanda em 
guerra com a Espanha, que então dominava Portugal. 

Já várias vêzes, desde os século anterior, os holandeses 
haviam sondado as costas brasileiras. Uma dessas sondagens 
se efetuou quando da viagem de circunavegação de Olivier van 
Noort. Em fevereiro de 1599, o navio holandês Eendracht, da 
esquadra sob o comando daquele navegante, aproximou-se da 
barra do Rio de Janeiro, a fim de proteger o desembarque de 
70 homens junto do Pão de Açúcar. ~stes homens caíram em 
uma emboscada, sendo obrigados a voltar para suas lanchas, 
com perda de alguns prisioneiros e feridos. As lanchas e o 
navio foram atacados pelo fogo do forte que havia na barra. 
O Eendracht, assim perseguido, regressou para a linha da 
pequena esquadra holandesa fundeada diante da barra, que 
partiu depois para a ilha de São Sebastião. 

Já no século XVII Paulo van Caarden, em julho de 1604, . 
atacou a Bahia, de onde se retirou em conseqüência da energia 
com que o governador Diogo Botelho soube resistir, durante 
40 dias, ao ataque. Saindo da Bahia, chegou a frota holandesa 
diante de Pernambuco, em setembro dêsse ano, onde não 
conseguiu desembarcar uma fôrça de 16 homens ao mando do 
Capitão J oachim Hendrikszoon, apelidado Cão-negro. 

Em fins de 1714, um destacamento que o almirante holan
dês J oris van Spilbergen havia mandado à terra, é destroçado 
por M artim de Sá, junto à foz do Guandu ou rio da M arambaia. 
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Morreram na ação 22 holandeses e caíram prisioneiros 14, 
entre os quais o t('nente Du Chesne, que depois voltou para a 
Holanda e estêve novamente no Brasil, onde, em 1625, foi um 
dos signatários da capitulação holandesa no tempo da primeira 
invasão. Logo no comêço do ano seguinte a esquadra de van 
Spilbergen era hostilizada em São Vicente e Santos, tendo 
rumado, depois de várias peripécia~, para o Sul. 

A esquadra de van Spilbergen, que se destinava a pro
curar pelo estreito de Magalhães uma passagem mais curta 
para as Molucas, fôra armada pela Companhia das Índias 
Orientais. 

O ataque à Bahia. - Em 1G24 poderosa armada holan
desa atacava o Brasil, visando o recôncavo bahiano. O ataque 
fôra preparado pela Companhia das Índi as Ocidentais 

A e quadra holandesa, comandada pelo almirante J acob 
TVillek ens, tinha como vice-almirante Piel Heyn. O coronel 
João van Dorth seria o governador das t erras que os invasores 
conseguissem conquistar. 

Vinte e seis embarcações com mais de quinhentas peças 
de artilharia compunham a esquadra holandesa. 

O governador Diogo de lJ!I endonça Furtado não dispunha 
de elementos suficientes para resistir ao ataque. Lutou brava
mente, mas caiu prisioneiro. D os quinze navios existentes no 
pôrto, sete foram incendiados c oito aprisionados. Willekens 
se apressou em mandar para a Holanda um carregamento de 
açúcar, pau-brasil , t abaco e outros produtos. João van Dorth 
assumiu o govêrno. 

Os fugitivos, reunidos na aldeia do Espírito Santo, depois 
Abrantes, escolheram o desembargador M esquita de Oliveira 
para capitão-mor. Foi logo deposto, assumindo então o govêrno 
o bispo D. ~Marcos T eixeira, sob cuj a direção os baianos se 
prepararam para a resist ênci a. Os atos de bravura se sucediam. 
Não conseguiram os holandeses ir além da capital. Em 17 de 
junho de 1624, o coronel J oão van Dorth, em uma exploração 
aos arredores da praça, foi assaltado pelo capitão Francisco 
Padilha, que o matou a golpes de espada. 
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No comêço de setembro dêsse ano M atias de Albuquerque 
enviava de Pernambuco (1), com algum socorro, Francisco 
Nunes Marinho, que substituiu o bispo no govêrno. O bravo 
prelado, que foi o 5. 0 bispo do Brasil, morria no mês seguinte 
no acampamento do rio Vermelho, perto da Bahia. 

A Francisco Nunes Marinho sucedia no govêrno, em prin
cípios de dezembro, D. Francisco de Moura, map.dado pelo rei 
de Portugal como capitão-mor do Recôncavo. Como seus ante
cessores, adotou contra os holandeses o sistema de guerrilhas. 

Em março de 1625 chegou finalmente uma esquadra luso
espanhola, composta de 52 navios, sob o comando de D. Fra
diqtte de Toledo Osório. 

Os holandeses, enfraquecidos já pelas discórdias entre êles 
próprios, já pelas guerrilhas que lhes moviam os brasileiros, 
não puderam resistir por muito tempo. No dia 30 de abril 
foi assinada a capitulação. Quase um mês depois aparecia na 
Bahia uma esquadra de socorro aos holandeses, sob o comando 
de H endrilcszoon. Era tarde demais. 

Conquista de Pernambuco. - Em 1630 nova invasão 
holandesa se verificou. O ponto visado foi desta vez a capitania 
de Pernambuco, muito próspera então pelo seu comércio de 
açúcar. 

Conta o historiador Southey que, no tempo da invasão 
holandesa, havia em Olinda dois mil moradores e cêrca de 
cento e trinta religiosos. Os comerciantes e mercadores abasta
dos iam a duzentos, sendo que a fortuna de alguns dêles subia 
a vinte, trinta e mesmo a cinqüenta mil cruzados. De menor 
importancia do que Olinda era Iguaraçu, vindo a seguir o 
Recife. De 1620 a 1623 os livros da Alfândega mostravam que 
foram introduzidos na Capitania mais de quinze mil escravos 
de Angola. Muitos engenhos equivaliam a aldeias não pequenas 
e diziam os holandeses ser Pernambuco o paraíso do Brasil, 
valendo bem um reino. 

A esquadra holandesa estava sob as ordens de Hendriclc 
Comeliszoon Loncq. Cabia o comando das fôrças de terra a 

(l) Fôra Matias de Albuquerque, cn.pitão-mor de Pernambuco, designado peln,s 
"vias de sucrssão'' parn. govcrnn.dor-gern.l, em snbs tituiç3o a Diogo rlc Mendonça. Furtado. 
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Diederich van W aerdenburch, militar que na guerra dos Trinta 
Anos havia combatido &'ob 0 estandarte do famoso Ernesto de 
Mansjeld. 

Matias de Albuquerque, governador, não tendo podido 
salvar Olinda e Recife, retirou-se para o interior e aí fundou 
o arraial do Bom Jesus. Organizou, então, uma resistência 
heróica. 

Em 1632 passou para o lado dos invasores Domingos 
Fernandes Calabar (1). Guiados por êle os holandeses conse
guiram vários triunfos. Sob o comando W aerdenburch, ata
caram e tomaram a vila de Iguaraçu, que foi saqueada (1. 0 de 
maio de 1632). Em fevereiro do ano seguinte deu-se o assalto 
ao reduto do rio Formoso. Comandava os inva ores Sigimundo 
von Schlcoppe. Dos vinte soldados que defendiam o forte, pere
cer·am dezenove. Os holandeses, nos quatro ataques desfechados 
contra o forte, tiveram oitenta baixas (2). Prestaram os ata
cantes homenagem à bravura com que se portaram os defen
sores do Rio Formoso. P edro de Albuquerque, o valente capitão 
do reduto, foi levado ferido ao Recife. Depois de curado, 
conduziram-no às Antilhas, de onde seguiu para a metrópole. 
Teve mais tarde o govêrno do Maranhão. 

Em junho de 1633 capitulava a vila de Itamaracá, não 
obstante a bravura com que a defendeu o capitão Salvador 
Pinheiro. 

Depois disso, continuam os ataques de parte a parte. Em 
fins de 1633 caiu em poder dos invasores o forte dos Reis 
Magos, no Rio Grande do Norte. Conquistado o Rio Grande 
do Norte, caiu também em poder dos invasores a Paraíba. 
A cidade da Paraíba (João Pessoa), que, em homenagem a 

(1) Em 1631 vinha da Emopa uma esquadra sob o comando de D. Antônio do 
Oquendo. Encontrou-se el,a com a armad" holandesa de Adriaen J anzoon Pater, travando-se 
n 12 de setembro de 1631, a batalha naval dos Abrolhoe. Perderam os holandeses na luta 
a nau capitânia Prinz Willem e n1ais um dos seus melhores navios , Provintic van Uytrecht. 
Pater pereceu afogado e foi substituído por Martin Thiszoon. Da esquadm espano-lusitana 
foram ao fundo dois navios e um foi capturado. Entre mortos, feridos e prisioneiros, houve 
mais de mil de cada lado. 

(2) A bravura dos defen ores do Rio Formoso 6 narrada com pormenores por Mário 
Melo em sua publicação "Dentro da História" , em que conta, entre vários fatos interessantes, 
que, no local do reduto, gravaram os pernambucanos a seguü1tc inscrição: "Aqui, ao mando 
d~ Pedro de Albuquerque, vinte intrépidos guerreiros. a 7 d• fevereiro de 1633, repeliram 
qnl\tro ataques rle 600 holandeses, produzindo-lhes a perda de 80 homens. Intimados a 
cnpitular, preferiram morrer pela integridade da p:\tria. Nunca soldados cumpriram melhor 
o seu dever". ~ 
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Filipe II fôra chamada Filipéia, deram os holandêses o nome 
de Frederica, em honra do stathouder da Holanda. 

Em 1635 possuem o· holandeses, em território brasileiro, 
as regiões desde P araíba até o Recife. Em poder dos pernam
bucanos estão ainda o arraial do Bo'm Jesus e o forte de N azaré. 
Em junho caiu o arraial em poder do inimigo e no mês seguinte 

Maurício de Nassau 

N azaré. Ma tias de Albuquerque resolveu retirar-se para 
Alagoas. De pa sagem, con eguiu vencer um destacamento 
inimigo em Pôrto Calvo, tendo sido então capturado Calabar, 
que foi enforcado. 

Substituição de I\Iatias de Albuquerque. - Matias 
de Albuquerque, o bravo governador de Pernambuco, sofreu 
grande injustiça: em fins de 1635 era êle obrigado a pa ar 
o comando militar a D. Luís de Rojas y Bm:ja, seguindo 
para Lisboa, onde foi prêso no Castelo de São Jorge, no 
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qual permaneceu até a rc tauração de Portugal do domínio 
espanhol (1640) (1). 

Rojas y Borja, logo na pri,neira batalha, a de Mata 
Redonda (janeiro de 163G), encontrou a morte. Substituiu-o 
o conde de Bagnoli, que adotou o sistema de guerrilhas em 
que se. di stinguiram, entre outros, André Vidal de Negr~iros, 
Sebasltão de Souto, Jlnlônio Filipe Camarão, Francisco Rebélo 
e H enrique Dias. 

Maurício de Nassau. - Em janeiro de 1637 foi mandado 
para governar o Brasil holandês o conde João M au1·ício de 
N assau-Siegen, que aqui estêvc até 1644. 

Tratou êle imediatamente de retomar Pôrto Calvo. Numa 
batalh~ que então se travou (1 de fevereiro de 1636), operaram 
prodigws de bravura Henrique Dias, Antônio Filipe Camarão 
sua espô a Dona Clara e outro . ' 

Henrique Dias, já várias vêzcs ferido, sofreu com estoi
cismo a amputação de metade do braço esquerdo, dizendo que 

" no outro lhe ficavam muitos para servir ao seu Deus 
e ao eu rei" (2) . 

D. Clara Camarão combatia ao lado do espôso "montada 
c~ um cavalo, e tão clara se mostrou nesta genti leza, que 
de1xou escurecer a memória das Zenóbias e Semíramis" (3). 

Avançando para o sul, os holandeses chegaram até as 
margens do São Francisco, onde construíram o forte Maurício 
no local em que se ergue atualmente a cidade de Penedo. 

Em 1638 fracassou um ataque holandês à Bahia. No ano 
seguinte chegava uma poderosa esquadra com o conde da Tórre, 

. ( l ) _ 1\lais tar~le, em 1644, demonstrou êle gnmrlc heroísmo na batalha de Montijo, 
conf~rmaçao do movunento re•L:lumdor português de 1640. Como prêmio. foi feito conde 
de AlegretP. 

. (2) Henriq':'e Dia~, o grnn<le representante da mça negra, brilhou como um dos 
matorps her6LS do. lDSUrretç~o t>erna n:'bucann., graças à qual foram mais tarde expulsos os 
holandese•. R ecebeu o hábtto ele Crt,lo e o fôro de fidalgo. A criação do regimento dos 
Hennqucs, formado de homen pretos, foi uma recompensa ao valor do bravo Henrique Dia.q. 

(3) Rafael dP .T~sus (Cnstrioto Lusitano). O nome indígena de Antônio Filipe Camurito 
era Poti. 1\r!mt'? ~atóhco, procurou .ronvcrte~ A sua religião alguns indigenas CJUC haviam 
abra~a~o o ca!vmtç.mo, entre os qu:us seu pnmo Pedro Poti. Foi educado pelos jes•..1ítas e 
conhecta o .latim. Falava. também. a Hngua holandesa. O rei Filipe IV concedeu a Camarão 
o fôro de hdalgo e o bábtto de Cnsto. D. Clara lutou tnmbém em muitas outras batalhas 
à frente de um bMalhão de mulheres lndins. ' 
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D. Fernando de Mascarenhas, que estava destinado a substituir 
Pedro da Silva como governador (1). Demorou-se êle quase 
um ano em preparativos para atacar a esquadra inimiga. 
Travaram-se os combates em 12, 13, 14 e 17 de janeiro de 
1640 (2). Morrendo na primeira batalha o almirante holandês 
Corneliszoon Loos, assumiu o comando Huyghens. O conde da 
Tôrre, depois do combate do dia 17, retirou-se para a Bahia, 
tendo deixado em Touros mais de mil homens, sob o comando 
de Luís Barbalho Bezerra. Marcharam os homens de Barbalho 
mais de 400 léguas, recorrendo, no caminho, aos sistema de 
O'uerrilhas. Chegaram, afinal, à Bahía. 
o Cuida agora Maurício de Na sau da administração. 
Durante sua permanência no Brasil, conseguiu êle atrair a 
simpatia de muitos brasileiros. São de J onathas Serrano estas 
palavras sôbre o príncipe : 

"Nem sempre justo e nobre, foi entretanto tolerante 
e hábil, conseguindo as simpatias dos próprios adversários. 
EmboTa esteta e humanista, possuía Maurício de N assau 
grande senso prático. Assim, tratou de desvendar o sertã~, 
abrindo estradas, de fortificar o litoral e de povoar a capi
t ania conquistada. 

"Havia trazido ela Holanda e continuava a chamar 
da Europa homens de letra , pintores, arquitetos, cientist as 
e criou, em tôrno de si, uma pequena côrte de artistas e 
de intelectuais, à qual dispensava especial proteção. Tam
bém, como por encanto, transformou-se em breve o Recife 
na legendária Veneza Americana. Na ilha de Antônio V az 
(hoje bairro de Santo Antônio do Recife), ergueu uma nova 
cidade com o nome de Mauricéia, tôda ajardinada, no 
centro' da qual se construíram o suntuoso palácio de 
Friburgo e o da Boa Vista, comunicando os dois por uma 
alameda de palmeiras . . . 

"As artes e as letras tomaram um grande impulso. 
Pi so e M arckgrajj reuniram preciosas coleções de História 

aturai, Post pintou as primeiras paisagens brasileiras. 

(1) O conde d:; Tôrrc tomou posse, etn 23 de janeiro de 1639, na riu ade da Bahia, 
do cargo de govrnador-geral do E•tado do Brasil. 

(2) O pri meiro combate se travou nas a ltura' de Itamarac1 ; o segundo entre G uia na 
e o cabo Brnnco; o ter(~e iro, nas altura.<s do :P~raiba, e o 4 .0 , na foz do Potc.ngi. 
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"Há sombras, entretanto, nessa bela figura de gover
nador : mandou capturar os negros e conquistou um pôrto 
na Áfri ca para facilitar o t ráfico de escravos. Proibiu o 
culto católico, baniu os frades e impediu a construção de 
igrejas, sem o consent imento do sínodo de Pernambuco, 
autoridade suprema em mat éria de consciência. Os índios 
só tinham liberdade de nome, pois ganhavam pelo seu 
trabalho três varas de pano por mês. Confiscou as pro
priedades dos que tinham emigrado, enfim cerceou e 
contrariou consideràvelmente o liberalismo de que havia 
dado provas no início do govêrno .. . 

"O talento administrador de assau dera a Pernam
buco certo esplendor. Deixou as terras mais belas do 
mundo, como êle próprio dizia, com infinita tristeza". 

QUESTIONÁRIO 

1 - Quando se deu a mor te ele D. Henrique ? 
2 - E a aclamação de Filipe II pela côr tes ele Tomar? 

[ 3 - Qual o primeiro governador-geral elo Brasil depois ela união ele 
Por tugal à Espa nha ? 

4 - Até quando cllll'ou o domínio espanhol? 
5 - Porque se ampliou nessa época a área terri tor ial brasileira? 
6 - Quanto tempo durou a Companhia elas Índias Orientais ? 
7 - E a das Índias Ocidentais ? 
8 - Co mo era administrada esta Companhia? 
9 - Quais os ataques holandêscs ao Brasil antes da invasão ele 1624? 

10 - Quais respectivamen te os po tos de J acob Willekens, Pict IIeyn c 
João van D or th por ocasião do a Laque holandês à Bahia em 1624 ? 

11 - Que aconteceu então a Diogo de Mendonça Fur tado ? 
12 - Como agiu o bispo D . Marcos Teixeira ? 
13 - Que fêz de impor tan te o capi tão Francisco Padilha ? 
14 - A quem sucedeu D . Francisco de Molll'a no govêrno ? 
15 - Quando se deu a chegada da esquadra sob o comando de D . Fradiquc 

ele Toledo Osório? 
16 - Que houve no dia 30 de abril de 1625? 
17 - Qual a situação de O linda em 1630? 
18 - Quem era Hendrick Corneliszoon Loncq? 
19 - E Diederich van Waerdenburch? 
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20 - Como na,~ccu o arraial do Bom J csus ? 
21 - Que aconteceu de importante desde a passagem de Calabar para 

os holandeses até ser êlc capturado? 
22 - Que sabe sôbrc D. Luís de Rojas y Borja? 
23 - E sôbre o conde de Bagnoli? 
24 - Quais os fatos principais do tempo de Maurício de Nassau? 

2. A Campanha de Libertação. 

DATAS PRINCIPAIS 

1645 - Vitória do l\Iontc das Tabocas. 
1648 - Primeira batalha dos Guararapes. 
1649 - Segunda batalha dos Guararapes. 
1654 - Capitulação da Campina do Taborda. 
1661 - Assinatura da paz entre Portugal c a 

Holanda 

A lnsul'l'eição Pe1·nambucana. - Parecia consolidar-se 
o domínio holandês no Brasil, tanto mais que, com a restauração 
de um rei português, D. João IV, Holanda e P ortugal assinaram 
trégua de dez anos quanto às respectivas colônias. Era as im 
reconhecida a posse holandesa em uma parte do Bra. il. 

Não ficaram as coisas nesse pé. O regime opressivo que 
se implantou no Brasil holandês, depois da retirada de assau 
em 1644, apressou a vitória de uma insurreição que, preparada 
desde 1642, rebentou finalmente em 1645 (1). J oão Fernandes 
Vieira, André Vida! de Negreiros, Henrique Dias e Filipe 
Camarão obtêm sucessivos êxitos em lutas contra os invasores. 
As duas vitórias dos Guararapes, em 1648 e 1649, são o pro
núncio da capitulação holandesa, assinada em 1654, na Cam
pina do Taborda (2) . "Aí se esculpiu a última página da epopéia 
pernambucana, que tanto enalteceu a pátria brasileira". 

(1) A insurreiçiio foi inspiHtrl:l pelo~ próprios colonos c não recebia ordrns de Portugal. 
(2) Os immrgcnfrs pern:llnhu<.':tno~ tivrrn.m n. !-l<'ll f:\"~or: 1.0 ) a funrl nçiio, rm Port.ugnl, 

da Cornpanhin GcraJ do Comércio do Bm ... il, que linha, entre outroc: fins, o de expulsar os 
holandesPs Uc nossa. terra; 2.0 ) na dificu ldades em que se encontrava a llolanda. em conse
qüência da guerra contra a Inglaierm. 
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A assinatura da paz entre a Holanda e Portugal só se 
efetuou em 1661, em Haia, 7 ano::; depois da capitula<;ão da 
Campina do Taborda. 

Os grandes vultos da guerra holandesa. - Acrescen
temos algumas palavras sôbre vário dos grandes vultos das 
lutas contra os holandeses. 

Guararapes 

Francisco Barreto de lt1 eneses, o general da última fase 
da guerra, teve o comando em chefe nas batàlhas dos Guara
rapes. Terminada a luta, obteve a nomeação de governador 
da capitania ele Pernambuco, tendo depois passado a governador 
geral do Brasil, cargo que ocupou até 1663. Obteve o título 
de conde, a patente de general c várias outras distinções. Foi 
o fundador da capela dos Prazeres, nos montes Guararapes. 

Antônio Dias Cardoso, que comandou os insurretos quando 
conquistaram, em 1645, a sua primeira vitória, no monte das 
Tabocas, cli::;tinguiu-se também em outros combates, como Casa 
Forte c Guararapes. Em 1657 governou interinamente a 
Paraiba. 

M artim Soares }.1 oreno, de quem já nos ocupamos ao 
estudar, em uma das lições anteriores, a conquista do Ceará, 
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também figura entre os heróis da guerra holandesa, desde os 
primeiros tempos da campanha. Encontrava-se na Bahia 
quando se iniciou a insurreição pernambucana. Partiu logo 
para tomar parte nos combates. Foi a êle que se rendeu a 
fortaleza de N azaré. 

Entre os bravos que não chegaram a viver até a capitulação 
de Taborda figuram Luis Barbalho Bezerra e Francisco ReMlo. 

Barbalho, pela maneira com que se houve em uma expe
dição de que já demos notícia, percorrendo algumas centenas 
de léguas pelos sertões, exposto a emboscadas e a tôda sorte 
de ri cos, mereceu que o historiador Pôrto Seguro o denomi
nasse de "Xenofonte pernambucano". Ocupou vários postos 
de destaque e faleceu no Rio de Janeiro em 1644, como gover
nador da capitania. 

O capitão Francisco Rebêlo, o intrépido "Rebelinho", de 
quem falamos na lição anterior, tornou-se depois Mestre de 
Campo. Em 1632, tendo caído em uma emboscada, foi aprisio
nado pelos holandeses. Conseguiu escapar dos inimigos atiran
do-se ao mar de bordo do navio em que se achava, nadando 
então até alcançar a terra (1633). Praticou atos sucessivos de 
bravura. Pela intrepidez demonstrada em batalha travada 
em 18 de fevereiro de 1637, ao lado de Henrique Dias e Sebastião 
do outo, receberam êsses três bravos distinções honoríficas, 
que lhes foram concedidas por carta régia de julho dêsse ano. 
Sua ültima vitória se deu em fins de 1646, quando conseguiu 
bater o capitão Samuel Lambert, que o atacara à frente de . 
500 holandeses, dos quais pouco mais de 30 escaparam da 
morte ou do aprisionamento. Morria o Rebelinho no ano 
seguinte, lutando contra Sigismundo em Itaparica. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Em que ano rebentou a insurreição pernambucana? 
2 - Quando se deram as batalhas dos Guararapes? 
3 - Que aconteceu de importante no ano de 1654? 
4 - Daí a quanto tempo foi assinada a paz entre Portugal e a Holanda? 
5 - Como se distinguiu Francisco Barreto de Meneses? 
6 - E Antônio Dias Cardoso? 
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7 - A quem se rendeu a fortaleza de azaré? 
8 - Que mais sabe sôbre êle? 
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9 - Quem era o "Xenofontc pernambucano" e que fêz de importante? 
10 - Como conseguiu o "Rebelinho" escapar dos holandeses em 1633? 
11 - Quando conquistou êle a sua última vitória? 
12 - Quantos eram os seus atacantes e que sorte tiveram? 
13 - De que maneira morreu o "Rebelinho"? 

LEITURA 

Subimos à colina dos Guarrapes. São montes de pequena elevação, 
cobertos de areia e de verdura, ele fácil escalada, a pouco mais de um 
quilômetro da estação, onde se desenvolve a pequena localidade no meio 
ele cajueiros e coque1ros, mangueira e jaquciras. Estão situados a cêrca 
de 15 quilômetros ao sul elo Recife, no meio ele duas planícies, prolongando
se de leste para oeste. Ficam na freguezia ele l\Iuribeca, localidade secular 
rica ele tradições. São três os montes, separados por matas e baixadas. 
O elo norte tem o nome de Telégrafo, por haver sido pôsto semafórico no 
comêço do século passado. O do poente é o Oitizeiro. O de leste é o que 
se tornou assinalado pela igreja votiva de N. S. dos Prazeres, erigida pelo 
Mestre de Campo Francisco Barreto ele Meneses, em memória das duas 
famo as batalhas de 1648 e 1649, que abateram o poder dos holandeses 
c os levaram à capitulação elo Taborda em 1654. 

Entrei na igreja secular. Uma placa, com a data de 1656, explica os 
motivos que determinaram a con trução. Subi à tôrre e contemplei a 
perspectiva. O vasto mar à pequena distância. As planícies e montanhas 
em que se deram os tremendos embates. Recife e Olinda ao norte. 

VICENTE THEMUDO LESSA 
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3. Manifestações N ativi stas . 

DATAS PRINCIPAIS 

16-H - Aclamação de Amador Bueno. 
Fevereiro de 1709 - Morle de 300 paulista 

por ordem de Amaral Coutinho. 
Novembro de 1709 - Cri ação da capitan ia de 

São Paulo c l\Jinas do Ouro. 
Outubro de .1710 - Atentado contra Sebastião 

de Castro Caldas. 
Outubro ele 1711 - Chegada do governador 

Félix J.osé Machado de Iendonça. 

O século XVII. - r sentimento nativista, de que flÓ há 
raros e vacilantes surtos no século anterior, aparece bem de
finido no século XVII. Demonstra-o com clareza a ação que 
tiveram os brasileiros na guerra contra os holandeses. Estuda 
Oliveira Martins os acontecimentos da época, quando o dominio 
da Holanda parecia con olidar-se no Brasil , tanto mais que, 
com a restauração de um rei português, D. João IV, H olanda 
e Portugal haviam assinado uma trégua de 10 anos quanto 
às respectivas colônias. Observa êle, referÍndo-se à insurreição 
pernambucana: 

"O norte do Brasil ganhou, então, por um ato de 
coragem, os foros de uma independência que o sul ia 
conquistando todos os dias de um modo lento, mas seguro, 
obscuro, mas infalivel. Vieira, Vidal de Negreiros, Camarão, 
o prêto, os portuguêses, os já brasileiros, os negros, os 
índios, apareciam reunidos na aclamação de uma pátri a 
nova ... " 

A riqueza agrícola do Brasil aumentava dia a dia; desen
volvia-se a pecuária; os bandeirantes desbravavam o sertão; 
a sociedade se distanciava, na sua organização, dos moldes da 
metrópole; os senhores de engenho formavam uma aristocracia 
que centralizou tôdas as atenções e em tôrno da qual giraram 

Hi stória do Brasil 

os mais importantes negó
cios. A raça brasileira e o 
próprio Brasil já estão 
formados. 

Amador Bueno. -
Episódio importante é o 
narrado por f rei Gaspar da 
JJII adre de Deus em suas 
"Memóri a para a história 
da capitania de São Vi
cente" sôbre a aclamação 
de Amador Bueno como rei 
de São P aulo. Deu- e o fato 
em 1641 , quando chegou a 
São P aulo a noticia da res-
tauração portuguêsa, com 

D . João IV 
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o rei D. J oão IV. Na interessante narrativa de frei Gaspar, 
conta o cronista que aos gritos populares de "Viva Ama
dor Bueno, nosso rei!", ia êlc respondendo em voz alta e 
caminhando apressadamente para o mosteiro de São Bento: 
"Viva o sr. D . João IV, nosso rei c senhor, pelo qual 
darei a vida!" Chegando Amador Bueno de Ribeira ao Mos
teiro, continua frei Gaspar, entrou c fechou ràpidamente as 
portas. Como os pauli tas antigos veneravam sumamente aos 
sacerdotes, principalmente aos Regulares, nenhum insultou ao 
Convento, e todos pararam da parte de fora, insistindo porém 
na sua indiscreta pretensão. Desceu à portaria o D. Abade 
acompanhado da sua Comunidade, e com atenções entreteve 
a multidão, enquanto Amador Bueno de Ribeira mandou 
chamar com pressa os eclesiásticos mais respeitáveis, alguns 
sujeitos dos principais que se não achavam no concurso. Vieram 
logo uns, e outros, e todos unidos ao dito Bueno fizeram com
preender aos circunstantes que o Reino pertencia à Serenissima 
Casa de Bragança, e que dêle se acharia esta em posse 
pacifica desde o dia da morte do Cardeal Rei D. Henrique, 
se a violência dos monarcas espanhóis não houvera sufocado 
o seu direito. 
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Emboabas. -- A luta civil conhecida pelo nome de Guerra 

dos Emboabas se originou de uma rivalidade entre paulistas e 
portuguêses (emboabas). Deram-se os combates em Minas, 
onde os paulistas haviam descoberto jazidas de metais preciosos 
e para onde se sentiam atraídos os portuguêses. A rivalidade 
das raças contribuiu para agravar a disputa. Depois de haverem 
sido os paulistas denotados em sucessivos encontros, conse
guiram tomar a ofensiva, atacando os emboabas junto ao rio 
das Mortes. Contemporizam êstes últimos, à espera de um 
refôrço que Manuel Nunes Viana, seu chefe, lhes devia mandar. 
Aproximando-se êsse refôrço, sob o comando de Bento do 
Amaral Coutinho, con eguiu êste surpreender os paulistas e 
sitiá-los na mata onde se haviam refugiado. Prometendo aos 
sitiados garantia de vida se se rendessem, Amaral Coutinho 
não cumpriu a promessa e mandou passar a fio de espada 
300 paulistas (fevereiro de 1709) . Os que escapam à morte e 
fogem para São P aulo são estimulados pelas mulheres paulistas 
a tomar vingança dos emboabas. Organizam-se novas fôrças, 
sob o comando de Amador Bueno da Veiga, chegando os 
paulistas, depois de marcha vagarosa, ao rio das Mortes. 
Finalmente Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, gover
nador do Rio de J aneiro nomeado em substitui ção a D. Fernando 
Martins JYI ascarenhas de L encastro, conseguiu o que não lograra 
fazer o seu antecessor , isto é, a submissão de Nunes Viana c 
a retirada das fôrças paulistas. 

O rei D . João V, que havia criado a capitania de São 
P aulo e Minas do Ouro (novembro de 1709), separada do Rio 
de J aneiro, entregou a nova capitania ao próprio Antônio de 
Albuquerque. Êste logo instalou as primeira municipalidades 
mineiras: Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo (Maria
na), Vila Rica de Albuquerque (Ouro Preto) e Sabará. 

Mascates. --A guerra dos Mascates se deu em Pernam
buco e nasceu de um conflito entre Olinda e Recife. E a 
luta representa a rivalidade entre a aristocracia brasileira dos 
senhores de engenho de Olinda e os ricos negociantes portu
guêses de Recife, que por menosprêzo tinham a alcunha de 
mascates. 

-- -

H istória do Bra si l 87 

O Recife progredira muito e contava, em princí:pios d? 
século XVIII, com uma população avaliada. em mto ~Il 
habitantes. Não tinha sido ainda elevado a vila e dependia 
de Olinda. que, destruída durante a guerra holaJ?-desa, embora 
reconstruída aos poucos, não voltara a s~u antigo esplen?or . 
Os privilégios que os recifenses co~segmam obter da corte 
irritavam os olindenses, tanto mais que, pelos gastos dos 
senhores de engenho para sustentar uma vida de luxo, e1~am 
êstes coagidos a pedir dinheiro emprestado aos portugueses 
de Recife, que lhes cobravam juros elevados. 

Sebastião de Castro Caldas, que presidir~ ao ato de clevAaç~o 
rle Recife a vila, embora houvesse procedido com prudenCia 
na demarcação do novo município, sofreu um atentado, te?~'> 
recebid , um tido disparado de uma casa da rua San:o Ant~n2o 
( 0 utubro de 1710). Depois dê~se atentado ordenou e~e a pnsao 
de várias pessoas que se haviam mostrado contrá.nas à con
cessão dos privilégios de vila ao Recife. Entre as pes oa 
suspeitas estava P edro Ri beiro da. Silva, capitão-mo.r de Santo 
Antão, 0 qual atacou e consegmu capturar o regimento en
carregado ele sua prisão. Houve sub1eva~ão em S. Lourenço 
da Mata e outros lugares, marchando os sublevados .contra 
Recife. O governador fugiu embarcando para a Ba~Ja. Os 
triunfadores dissolveram a Câmara Municipal de Recife. Em 
Olinda cheg)u o sargento-mor B erna1·do Vieira de Mel? a propor 
que Pernambuco se declarasse independen~e, c?nstitum.do~se 
em república, à semelhança ele Veneza. Na~ vmgou a JdéJa. 
0 govêrno foi dado a'> bispo D. Manuel Alvares da Costa, 
indicado nas vias de sucessão. 

Assumindo em 15 de novembro o govêrno da capitani a 
de Pernambuco, logo concedeu ani tia ampla aos implicados 
na sublevação. . 

Em junho do ano seguinte (1711) ?pera-se no ReCife uma 
reação. O bispo, que havi~ ficado d~~a~xo de g~arda, conse~ue 
fugir para Olinda. Os olmdenses llliCiam o cerco do ReCife, 
onde governava João. da Mota~: Jt: guerra t_oma novo. aspecto, 
desaparecendo as ant1ga tenclenc~as republicanas e dizendo-se 
ambos os partidos fiéis à monarqu~a. Ora. vencem os mascates; 
ora vencem os olindenses. O Recife contmuava cercado, mas, 
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com a chegada do riovo governador Félix José JJI achado ele 
Mendonça (outubro de 1711), recebido com alegria pelos dois 
partidos, termina a guerra, tendo havido, entretanto, ainda 
vária per::;eguições contra os olindenses, até que, em 1714, 
D. João V resolveu mandar cessar as devassas e anistiar a 
todos aquêles que tomaram parte na luta. Ao mesmo tempo 
decidia o rei que o Recue conservaria os privilégios municipais. 
Quanto a Olinda, devia ser, durante seis mêses no anó, resi
dência elo governador. Esta última concessão logo caiu em 
desu o. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Como podemos resumir a obsl'rvações de Oliveira l\Iartins sôbre 
a insurreição pernambucana? 

2 - Em que ano se deu a aclamação de Amador Bueno como rei de São 
Paulo? 

3 - Quem era então o rei de Portugal? 
4 - De que maneira narra Frei Gaspar da l\fadre de Deus a rccu. a de 

Amador Bueno em atender à.qurlcs que o queriam aclamar rei 
de São Paulo? 

6 - Quais as origens da guerra dos Emboabas? 
7 - Quem era l\Ianuel Nunes Viana? 
8 - Que fêz Bento do Amaral Coutinho? 
O - Por quem foi sucedido D. Fernando Martins 'fascarenhas de Leu-

castro? 
10 - Que fêz o novo governador? 
11 - Qual a situação do Recife em princípios do século XVIII? 
12 - E a de O linda? 

13 - Que fêz Sebastião ele Castro Caldas depois elo aLentado de 17 de 
outubro de 1710? 

14 - Quem era Pedro Ribeiro da Silva? 
15 - Qual a fmma ele govêmo que desejava Bernardo Vieira de l\Iclo 

para Pernambuco? 
16 - Como agiu D. l\Ianuel Álvares da Cosia no govêrno? 
17 - Que houve de importan!.e elrsele a sua fuga para Olinda até a chegada 

de Félix José 1achnelo dr Mendonça? 
18 - Qur drr idiu dcpoi,; D . .To:io V <"Jill rPlaç·ii'J ao Rrrifr r n Oi inda? 

/ 
I 

UNIDADE VI 

OS VICE-REIS E O BRASIL-REINO 

1) Os vice-reis na Bahia c no Rio ele Jan.eiro. 
2) A transferência da côrtc portuguêsa para o 

Bra i!. 
3) Elevação do Brasil à categória de reino. 

l. Os Vice-Reis na Bahia e no Rio de Janeiro. 

DATAS PRINCIPAIS 
1640-1641 - Govêrno de D. Jorge de l\Iasca-

renhas, marquês de Montalvão. . 
1663 - Início do govêrno do conde de Úb1dos. 
1763 - Transferência da sede do govêrno do 

·Brasil para o Rio de Janeiro. 
1769-1779- Govêrno do marquês de Lavradio. 
1770-1790- Govêrno de D. Luís ele V a concelos. 

O Mar q u ês d e M ontal vão. - D. Jorge de JJ1ascarenhas, 
marquês de Montalvão, foi o priTI?-eiro vic.e-rei .no~eado para 
o Brasil (1640). A categoria polítJCa de v1ce-ret na:o passou ~ 
constituir um título habitual elos governadores-gerais do Bra 11 
que logo a seguir vieram. Assim, depois elo ma~quês ele M,on
talvão, que, nomeado ainda antes da restauraçao portuguesa, 
estêve no poder durante um ano apenas, só em 1663 houve 
um segundo vice-rei, o conde de Obidos. 

Os Pl'Íncipes do B1·asil. - Depois da restauração ~ra
gantina começaram também a existir em Portugal os prínctpes 
do Brasil título do herdeiro presuntivo da coroa, o qual coube 
pela pri~eira vez a D . Teodósio, filho de D. J oão I V. 

Outros Vice-reis na Bahi a . - Os governn.dores-gerais 
residentes na Bahia que receberam do trono português o título 
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de vice-reis, que lhes foi concedido em caráter pessoal não 
passar!lm d~ ,oito. :\lém do marquês de Montalvão e do ~onde 
de Úb1dos, ,Ja refendos, resta a citar os seguintes vice-reis do 
tempo em que a sede do govêrno do Estado do Brasil era a 

Lavagem de diamantes 

cidade do Salvador: o marquês de Angeja (1714-1718); o conde 
de S~bugosa (1720-1735); o conde das Galvêas (1735-17 49); 
o démmo conde de Atou_gui~ (1748-1755); o sexto conde do 
Arcos (1755-1760), e o pnme1ro conde do Lavradio, que estêve 
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no poder somente durante seis meses e ao qual sucedeu, em 
julho de 1760, um govêrno provisório que durou até 1763. 

A deslocaçã o do centl·o de inte1·êsse econômico de
tCI·minada pela expl01·ação das minas. - D . Pedro li c 
D. J oão V, 23.0 e 24. 0 reis de Portugal, procuraram encorajar 
os paulistas em suas expedições para o interior, em busca dos 
metais precio os. 

"Em trinta anos (1694-1725), os mais ricos depósitos 
de Minas Gerais, Mato Gro so e Goiás foram descobertos. 
I am subverter a ordem das coisas em Portugal e no Brasil. 

unca pensara a metrópole receber tal riqueza de 
sua colônia. Tudo cedia o pa so à preocupação dominante: 
tudo envidar para auxiliar a produção máxima de ouro, 
incrementando as remessas. Até ai, as exportações do 
Brasil derivavam da agricultura e da pecuária. Agora, 
o reino mineral dava a deixa para a produção colonial. 
Bahia, o antigo centro econômico, arriava a bandeira 
perante o Rio de Janeiro como fator ele riquezas. A fama 
espraiou-se de tais cl.ivícias, e levou ao pôrto ela Guana
bara a cobiça dos piratas e cor ários, ansiosos por conquis
tar a cidade e exigir-lhe pesados resgates (1) ". 

O Conde da Cunha. - D. José I, o Reformador, foi o 
sucessor de D. João V no trono de Portugal. 

No reinado do novo soberano exerceu verdadeiramente o 
poder o marquês de Pombal, seu ministro . 

Causas diversas, além ela dcslocação mais para o sul do 
centro de interêsse econômico determinada pela exploração das 
minas, levaram Pombal a transferir a sede elo govêrno do 
Brasil para o Rio de Janeiro (1763). 

O titulo de vice-rei, que até então fôra dado, como foi 
exposto, a alguns governadores, passou agora a ser concedido 
em caráter definitivo aos representantes ela coroa. portuguêsa 
no Brasil. 

(J ) CAI.ÓOCRAS. Formação flislóná• do Brasil. 
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. D .. Anlô~io Á~vares da f!unha (conde da. Cunha), o pri
meiro v1ce-rm no Rw de J anerro, tomou posse do cargo em 1763 
e permaneceu no poder durante quatro anos. 

Tomou o conde da Cunha várias medidas importantes e 
conseguiu a expulsão da fôrças espanholas estabelecidas na 
margem setentrional do Rio Grande do Sul. Criou o Arsenal 

D. J'osé I Pombal 

de Marinha; reparou as fortalezas; fundou o Hospital dos 
Lázaros do Rio de Janeiro; construiu a casa elo Trem, maiS' 
tarde Arsenal de Guerra, e favoreceu a abertura elo primeiro 
teatro que teve a cidade do Rio ele Janeiro. 

Outros vice-reis no Rio de Janeiro. - Os demais vice
reis no Rio de Janeiro foram os seguintes: D. Antônio Rolim 
de Jl.1 oura '!'avares, conde de Azambuja (1767-1769); lJ1 arquês 
de Lavradw (1769-1779); D. Luís de Vasconcelos e Sousa 
(1779-1790); Conde de Resende (1790-1801); D. Fernando José 
de Portugal e Castro (1801-1806); D. Marcos de NoronJw e 
Brito, 8. 0 conde de Arcos. 
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Lavradio - diz Pedro Calmon - está na linha elos 
maiores ad.ministraclore da América portuguêsa. 

"Em boa parte a êle se deve o êxito da campanha 
elo sul; e foi iniciativa sua o reaparelhamento ela. forta
lezas do Rio ele Janeiro, que transformou numa praça 
inexpugnável. Fortificou-a por um século" . 

Tanto Lavradio como Luís de Vasconcelos procuraram 
incentivar o comércio e proteger a agricultura e a indústria. 
As ciências, as letras e as artes gozaram de especial amparo 
dêsses governantes. O Passeio Público é um dos melhora
mentos que o Rio de Janeiro deve a V a concelos. 

Foi no govêrno do conde de. Rezende que se deu a execução 
de Tiradentes, de que mais adiante falaremos. J o do último 
vice-rei ocorreu a t ransmigração da familia real portuguêsa 
para o Brasil. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Que sabe sôbre o marquês de MonLalvão? 
2 - E sôbre D. Tcodósio? 
3 - Quais, clcpoi , elo conde ele dbidos, os vice-reis residentes na Bahia? 
4 - Quem reinava em Portugal quando se iniciou o govêrno elo conde 

ela Cunha no Bra i! ? 
5 - Quais as mais importante medidas tomadas por ê se conde? 
6 - Qual o seu sucessor? 
7 - Como se salientaram Lavraclio c D. Luís ele Vasconcelos? 
8 - Qual o vice-rei ao tempo ela execução ele Tiradentes ? 
9 - E o ela ocasião da mudança ela fp.mília real para o Brasil'? 

10 - Que mais sabe sôbre o govêrno dos vice-reis no Rio ele J anciro? 

LEITURA 

'Pela rua colonial passa o bangüê, a velha liicira, particular ou de 
aluguel, o tejadilho em forma de baú, dansanclo m ,dois varões fortes, 
que repousam sôbre o dorso de alimárias de vista, guiada, eguida por 
doi garboso lacaios. São velha conhecidas_ da terra. Vêm do tempo 
do Sr. Tom6 de Sousa, que nelas mui to viajou. E a isuda avó ela cadeirinha, 
do palanq11im, da serpentina. Most.ra pcrs<'vão ele tapeie para o qual se 
trepa fazendo estribo das mã,os cruzadas do e cravo. Vai aos balou9os, 



94 A lcindo Muniz de Souza 

rangendo, sacolejando, dando ao pobre passageiro, se 6 um desabituado a 
tais instrumentos de suplício, a impressão do enjôo do mar . .. 

Ao sol, o tejad.ilho de couro esquenta, arde, crepita, e, quando há 
chuva, é um abrigo sem defesa, com as suas precárias cortinas de pano 
ou couro. 

Dêlc vale-se, entanto, o carioca, quando vai fazer longas viagens, 
confussando-se, sangrando-se antes da partida e, no têrmo da jornada, 
repetindo cu idadosamente a piedade c a medicina. 

Como o cavalo, o bangüô vara o Brasil de lado a lado, rompendo 
florestas, desbravando sertões, cortando clareiras c caminhos. 

Os moradores de chácara ou fazenda, pelos arredores da cidade não 
é de outra forma que vôm ao centro. ' 

Cruzam cadeirinhas de vaca pretas, nas suas cortinas de damasco 
carmezim, balouçadas ao lombo ele negros fortes. Já são menos inconfor
távcis, mais elegantes c gráccis. Algumas chegam até a denunciar, na sua 
linha decorativa, uma ,certa intenção de arte. ão trazem, entanto, pin
turas a óleo nem exagero na obra de talha e, muito menos, dourados ou 
prateados; que a Pragmática é severa neste ponto: 

Ordeno que se não possa usar nas carruagens liteims e cadeiras 
de mão, cousa alguma de prata, de ouro fino, falso, bordados, metal 
dourado ou prateado. 
White, que aqui cstêve em 1787, achou as nossas cadeiras de rua 

desgraciosas e pesadonas. Era o bom gôsto colonial: feio, pesado c forte. 

Lurz EDMUNDO: O R·io de Janeiro no tempo dos vice-reis. 

2. A transferência da Côrte Portugu êsa p ara o 
Brasil. 

DATAS PB.I~CIPAIS 

1806 - Decretação do bloqueio continental 
contra a Inglaterra. 

1807 - Tratado ele Fontaineblcau. 
28 de janeiro de 1808 - Abertura dos portos elo 

Brasil às naçõc amigas. 
18 de fevereiro de 1808 - Criação de uma escola 

médico-cirúrgica na Bahia. 
7 ele março de 1808- Chegada de D. João ao 

Rio de Janeiro. 

O T1·a tado de Fontainebleau. - O príncipe D. João, 
segundo filho da rainha D. JJ1 aria I, era o herdeiro presuntivo 
do trono portu uês desde a morte ele seu irmão D. José (1788). 
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A partir de fevereiro de 1792, 
D. João começou a despachar 
em nome de sua mãe, que se 
achava com as faculdades men
tais alteradas. Só sete anos 
mais tarde (1799), o príncipe 
iniciou o govêrno em seu pró
prio nome, quando a doença da 
rainha foi declarada incurável. 

Nesse mesmo ano de 1799, 
Napoleão, por um golpe de 
Estado, instituía na França um 
regime político novo: o Consu
lado, que iria durar até 1804, 
quando foi aclamado impera
dor. Suas vitórias militares 
eram estrondosas. Dominava 
êle a Europa e só. encontrou D . Maria 1 
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um país capaz de resistir às 
suas améaças: era a Inglaterrá. Resolveu o imperador dos 
franceses lançar mão de um meio para enfraquecê-la, deCI·e
tando contra ela o bloqueio continental (1806), isto é, a proibi
ção de qualquer comércio entre a Grã-Bretanha e os demais 
países europeus. 

O regente de Portugal, obrigado por Napoleão a tomar 
medidas contra a Inglaterra, mostrou bastante hesitação e 
procurou contemporizar. Irritou-se o imperador e assinou com 
a Espanha, em 1807, o tratado de Fontainebleau, pelo qual o 
território de Portugal ficava dividido em três lotes, distribuídos 
entre príncipes estrangeiros. 

Para dar execução ao tratado de Fontainebleau, o general 
francês J unot é encarregado de invadir Portugal. 

Nas circunstâncias difíceis em que se encontrava, D. João, 
seguindo o alvitre de seu Conselho de Estado e o que lhe 
sugeria a Inglaterra, resolveu abandonar Portugal, embarcando 
para o Brasil em 29 de novembro de 1807, acompanhado de 
tôda a sua família e de um grande séquito, ao todo umas 
quinze mil pessoas. 
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A abertura dos p01·tos. - Ao chegar à Bahia, assinou 
D. J oão, aconselhado por José da Silva Lisboa, futuro visconde 
de Cai?·u, a carta régia que declarava abertos os porto do Brasil 
às nações amigas (28 de janeiro de 1808). 

Üuti·as medidas tomadas na Bahia. - Foi de pouco 
mais de um mês a demora de D. J oão na Bahia, onde, além 
dare. olu ção sôbre a abertura dos portos, outras medidas foram 
tomadas. 

Por um aviso do Principe Regente (18 de fevereiro) era 
criada na Bahia, por propo ta do dr. José Correia Picanço, 
uma escola médico-cirúrgica. 

O dr. Picanço, primeiro barão de Goiana, que acompa
nhava a familia real ao Brasil, era natural de Pernambuco e 
t inha feito seus e -tudos em Lisboa e em Paris. Fôra lente de 
Anatomia e Cirurgia na Universidade de Coimbra. 

São ainda do tempo em que D. J oão permaneceu na Bahia: 
a aprovação dos Estatutos da nossa primeira companhia de 
seguros, denominada "Comércio Maritimo"; a concessão de 
licença a Francisco Indcio de Sequeira Nobre para abr ir uma 
fábrica de vidros; a autorização, por carta régia de 24 de 
fevereiro, dada ao governador, Conde da Ponte, para em
preender meios de defe. a e fortificação ela capitania. 

O embarque pára o Rio de Janeiro. - Em fin s ele 
fevereiro de 1808 partia D. J oão para o Rio de J aneiro, ai 
chegando no dia 7 do mês seguinte. 

O Rio de J aneiro ficou sendo, até abril de 1821, a sede 
da monarquia portuguêsa. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Quando e por que começou o príncipe D. J oão a despachar em 
nome de D. Maria I? 

2 - Quantos anos mais tarde iniciou êle o govêrno ('m seu próprio nome? 
3 - Qua,nto tempo durou na França o regime elo Consu lado? 
4 - Em que ano foi Napoleão aclamado imperador? 
5 - Em que con." ist iu o bloqu('io continC'ntal ? 

) 
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6 - Com que pais assinou Napoleão o tratado de Fontainebleau? 
7 - Como ficava Portugal dividido por êsse tratado? 
8 - Quem era Junot? 
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9 - Qual a resolução tomada por D. João diante do ataque francês? 
10 - Que houve elo importante no dia 28 de janeiro de 1808? 
1.1 - E no dia 18 ele fevereiro dês. ano? 
12 - Que outras resoluções tomou D. João q11ando ainda RC' encontrava 

na Bahia? 
13 - Quando desembarcou êlo no Rio de J an(•iro? 

3. Elevação do B1·asil à Categoria de Reino. 

DATAS PRINCIPAl 

1808-1821- Permanência de D. Joâo no Brasil. 
16 de abril do 1815 - E levação do Brasil à 

catcgória de reino. 
1816 -Falecimento d(' D. 1\[aria I. 
1818 - Aclamação de D. João VI. 

A côrle no Rio de J aneit·o. - A instalação da côrtc 
portuguêsa no Rio de J aneiro determinou para o Brasi l uma 
época de grande progresso. Ao lado de alguma repartições 
inüteis, criadas apenas para dar emprêgo aos numero ·os fidalgos 
vindot> em companhia de D. João, muitas instituições de 
utilidade foram fundadas, tais como: o Banco do Bra il, a 
Biblioteca Pública, a Impressão Régia, o Jardim Botânico, a 
Academia de Marinha, uma fábrica de pólvora, etc. 

A ea1·ta de lei de 16 de dezembro de 1815. - A lG de 
dezembro era. o Brasil elevn.dv à categoria de Reino, unido ao 
de Portugal c Algarve. Vinha a idéia do Congre so de Viena, 
reunido com o objetivo de reorganizar o mapa políLico da 
Europa depois da derrota de Napoleão. Portugal estava re
presentado no Congres. o por D. Pedro de Sousa e Ifolstein 
(conde de Palmela), D. Antônio de Saldanha da Gama c D. 
J oaquirn Lôbo da Silveira. Receberam êles a sugestão que lhes 
fazia Talleymnd, representante du Frnnça. 
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D. João VI 

Com a elevação do Brasil a reino as antigas capitanias 
se transformaram em províncias. 

Aclamação de D. João VI. - Com o falecimento de 
D. Maria I, em 1816, D. João devia desde l0go ser aclamado 
rei, ma resolveu adiar a solenidade da aclamação para depois 
do ano de luto. Novo adiamento se verificou, em conseqüência 
de haver rompido, nas vésperas das festas da coroação, um 
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movimento revolucionário em Pernambuco. Só em fevereiro 
de 1818 D. João se tornou oficialmente rei, com o nome de 
D. João VI. 

Durante a sua permanência no Brasil, que se prolong0u 
até 1821, reinou de um modo geral a paz em nosso país, apenas 
perturbada por lutas com os franceses ao norte e com os 
espanhóis ao sul, · e, ainda, pela revolução pernambucana 
de 1817. 

Nos quatro primeiros anos da permanência da côrte no 
Rio de Janeiro exerceu extra0rdinária influência o ministro 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. Rodrigo de Souza 
Coutinho (depois Conde de Linhares). Compunha êle, junta
mente com D. Fernando José de Portugal e Castro (depois 
Conde de Aguiar) e D. João Rodrigues de Sá e Meneses (depois 
conde de Anadia), o primeiro ministério joanino do Brasil. 

Oliveim Lima assim traça o perfil político do conde de 
Linhares: 

"Passava D. Rodrigo com razão pelo principal corifeu 
do partido inglês, formado com Barca e Palmela, cada 
um no seu campo, a trindade dos mais distintos homens 
de Estado portuguêses do primeiro quartel do século XIX. 
Não era absolutamente um hipócrita intrigante como 
Balsemão, nem trêfego ambicioso como Seabra, nem um 
nulo enfatuado como Ponte de Lima. Era sobretudo um 
homem de trabalho e essencialmente um homem de bem, 
dotado de bastante ilustração, de muito patriotismo, com 
grandes idéias para tudo, pôsto que um tanto confusas 
e com fraca relac;ão ao meio em que se movia, ou antes, aoa 
meios de que podia lançar mão; precipitado talvez, 
colérico, mesmo violento por pronto a ouvir lisonjas c 
seguir sugestões, mas sabendo abordar inteligentemente 
todos os assuntos de administração para os tratar em 
memórias ou de viva voz, com forma fluente e conheci
mento de causa. De tarte, premuniclo pelo estudo e na 
maneira apaixonada que lhe era pes. oal, procurava cons
tantemente acertar ll" intuito ele elevar a naçã0. 

D. Rodrigo não só trabalhava como fazia os outros 
trabalharem, obrigando todos os que o cercavam a afei-
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çoar-se em prol da regeneração pública, e para isto repe
lindo os ociosos e os corrompido ; sem as quali dades ex
teriores de sedução de Bar-ca ou de Palmcla, era menos 
uperficial e muito mais inteiriço do que o primeiro, muit J 

menos cético e mais audaz do que o segundo". 

O Conde da Barca (Antônio de Araújo Azevedo) prepondera 
no segund0 dos três periodos em que podemos dividi r a hi tória 
da obra administrativa de D. João no BrasiL 

O terceiro periodo é o de Tomás Antônio Vila Nova Por
tugal. Ocupava êle, no gabinete de 23 de junho de 1 17, a 
pasta do Reino. Os demais mini ·tros eram: João Paulo Bezerra 
(Erário, pasta que pela primeira vez se desanexava da do 
Reino); Conde de Palmcla (Guerra e E::;trangeiros); Conde dos 
Arcos (Marinha e Ultramar). Pnlmela esrava na embaixadrt 
de Londres, de onde só rcgres::;ou em fins de 1820. O Conde 
dos Arcos ocupava o govêrno ela Bahia. Nessas condições, 
TomáR Antônio ficou com tôdas as pastas, menos a do Erário, 
a qual veio a ocupar seis meses depois, por morte de J oão 
Paulo Bezerra. Era Tomás Antônio um grande amigo do 
Portugal e, nos últimos meses do govêrno de D . João VI em 
nos a terra, aconselhou o monarca a preferir em tudo o Brasil 
a Portugal. 

QUEST I ONÁR I O 

1 - Quando faleceu D. Maria I ? 
2 - Que motivos determinaram o adiamento da solenidade ela aclamação 

de D . J oão VI? 
3 - Até que ano estêve êle em nossa pátria? 
4 - Como f icou organ izado o primeiro ministério joanino no Brasil ? 
5 - Que mais sabe sôbrc a permanência ela famí lia real no R io ele Janeiro? 

UNIDADE VII 

A INDEPENDÊNCIA 
1) Os movimento· precursores. 
2) A regência de D . Pedro. 
3) O Grito do Ipiranga. 

l. Os Movimentos Precursores. 

DATAS PRINCIPAIS 

1719 - Revolta de Pitangüi . 
1720 - Revolta de Vila Rica. 
1776 - Independência dos Estados Unidos. 
1788 - Chegada ao Brasil de Vidal de Barbosa 

e de Maciel. 
Março de 1789 - Denúncia de Silvério ao vis-

conde de Barbacena . 
21 de abril de 1792 - Execução de Tiradentes. 
1798 - Inconfidência Bahiana. 
1817 - Revolução Pernambucana. 

O Conde de Assumar. - Em 1717, sucedendo a D. Brás 
Baltazar da Silveim, era nomeado governador da capitania de 
São Paulo e Minas do Ouro o conde de A ssumar, D . Pedro de 
Almeida, depois marquês de Alorna e vice-rei da lndia. Em seu 
govêrno, houve duas revolta por causa da execução de uma 
lei que· criava, em Minas Gerais, casas de fundição onde o 
ouro devia ser transformado em barras, proibindo-se a saida 
dêsse metal em pó e cobrando-se o tributo por meio do quinto. 

Revolta de Pitangüi. - A primeira sublevação aconteceu 
em 1719, em Pitangüi , e foi dirigida pela paulist a Domingos 
Rodrigues do Pm·do, que, com a ajuda de outros paulistas, 
expulsou o capitão-mor ela vila e assassinou , na sua própria 
casa, o juiz ordinário. 

Os dragões do conde de Assumar conseguiram ràpiclamente 
abafar a sublevação. 



102 A lcinclo Muniz de Souza 

Revolta de Vila-Rica. - De maiores proporções foi a 
revolta de Vila-Rica. 

Em 28 de junho de 1720, os insurretos, entre os quais e 
encontravam o mestre de campo Pascoal da Silva, o Dr. Manuel 
il1usqueira Rosa e Sebastião da Veiga Cabral, ficaram senhores 
de Vila-Rica. No reinol Filipe dos Santos tinham os rebeldes 
o mais entusiasta dos seus auxiliares. 

O conde de A sumar estava em Ribeirão do Carmo 
(Mariana), para onde marcharam os revoltosos. Prometeu aos 
sLiblevados ceder às exigências que lhe eram feitas, mas foi 
reunindo fôrças e, enquanto os conjurados repartiam entre 
si os cargos do govêrno, consegue prender os principais chefes 
e entrar triunfante em Vila-Rica (16 de julho). Filipe dos 
Santos, que havia sido prêso alguns dias antes na Cachoeira, 
quando falava ao povo, foi enforcado. 

Por alvará de 2 de dezembro de 1720 ficava a capitania 
de Minas Gerais separada da de São Paulo. 

A Conjuração Mineira. -Esta página da nossa História, 
cuja importância alguns negam, é por outros, entre os quais 
Rodolfo Garcia, considerada como um dos fatos capitais da 
História elo Brasil. No tempo em que o movimento surgiu, a 
população da colônia era quase igual à da mãe-pátria. Moços 
da família abastada iam estudar na Europa, onde se punham 
em contacto com as idéias de liberdade espalhadas por Montes
quieu, Rousseau, Vollai1·e e outros. 

A independência elos Estados Unidos da Inglaterra (1776), 
seguiu-se um período bastante longo de guerra, em que, na 
fase final, o auxílio da França muito contribuiu para o ~riunfo 
da causa americana. Grande admiração provocam os vulto 
da independência americana, tais como: Washington, Franklin, 
Jefferson. 

Estudantes b1·asileiros na Europa. -Em M ontpellier, 
na França, estudavam os fluminenses José Mariano Leal e José 
Joaquim da Maia c o mineiro Domingos Vidal de Barbosa. 
Pensaram em conseguix dos Estado, nidos um auxílio para 
a causa da independência do Bra il, chegando Maia a obter 
de Jefferson, então ministro plenipotenciário norte-americano 
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em Paris, uma entrevista na ci
dade de N imes. Maia, quando 
se dispunha a regres ar à terra 
natal, faleceu em Lisboa. 

Em 1788 Domingos Vidal 
de Barbosa voltava ao Brasil, 
depois de concluir seus estudos 
de medicina. No mesmo ano 
chegava ao Rio de Janeiro, vindo 
da Inglaterra, o Dr. José Alva
res Maciel, diplomado em filo
sofia e ciências naturais. 

Tiradentes. - o Rio de 
Janeiro Maciel recebeu a visita 
de um alferes ele cavalaria, J oa
quim José da Silva Xavier, que 
tinha a alcunha de Tiradentes. Tiradentes 
Pertencia êsse alferes ao regi-
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mento de Francisco de Paula Freire de Andrada, cunhado de 
Maciel e estava no Rio de Janeiro, vindo ele Vila Rica (1), 
em gô~o de licença. Depois de falarem sôbre a situação do 
país, Maciel mostrou a Tiradentes que causara estranheza no_s 
países europeus em que estivera ~ fato ele não ter o Brasil 
seguido o exemplo dos Estados Umdos. 

Entusiasmou-se logo Tiradentes pela idéia de um movi
mento de independência. Voltando para Vila Rica, foi espa
lhando pelo caminho seus pensamentos revolucionário 

Em Vila Rica Tiradentes encontrou outros entusiastas ela 
causa ela independência, ficando combinado que a revolução 
estalaria quando se fizesse a cobrança dos impostos atrasados 
do ouro (a derrama). 

Os principais consph·adOl'es . - Entre os principais 
conspiradores estavam, além de Maciel, ele Vidal de Bw·b~sa 
e de Tir-adentes que era o mais ardoroso de todos, vános 
homens notávei ', como: o poetas Tomás Antônio Gonzaga, 

(!) H oje Ouro Pr•lo. 
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Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto; o conêgo Luís 
Vieira da Silva; os padTes Rolim, Toledo e Rodrigues da Costa; 
o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrada. 

Malôgro da conspiração. - A conspiração, conhecida na 
História pelo nome de Inconfidência Mineira, era um movi
mento de idealistas. Não houve o necessário segrêdo nem a 
devida preparação. 

Tinham os inconfidentes a idéia de abolir a escravatura, 
fundar uma universidade em Vila Rica, tran ferir a capital 
para S . João del Rei, criar fábricas em várias localidades. A 
bandeira da nova república teria por divisa as palavras do 
poeta latino Vergílio (1 ) : 

Libertas quae sera tamen (Liberdade ainda que tardia). 

Malogrou-se a conspiração quandn ainda t udo estava em 
projeto. Um dos conspiradores, Joaquim SilvéTio dos Reis, 
delatou os planos dos conjurados ao Visconde de Barbacena, 
governador de Minas Gerais (março de 1789). 

Barbacena comunicou ao vice-rei Luís de Yasconcelos tudo 
quanto lhe havia sido delat ado. Ordenou também a suspensão 
do lançamento da derrama e fêz prender quase todos os conspi
radores em Minas. Tiradentes foi detido no Rio de J aneiro, 
para onde tinha partido, a fim de obter armas e conseguir 
adeptos para a revolução. Foi isso ainda no ano de 1789. 

Após um longo processo, são condenados à morte os princi
pais acusados. Converteu-se depois a pena em degrêdo, menos 
para Tirdentes. Foi êle enforcado no Rio de J aneiro, no dia 
21 de abril de 1792. Mostrou, durante o processo e até a hora 
da morte, a maior coragem. 

Inconfidência bahiana. - Tem analogia com a conspi
ração de Tiradentes o movimento wmhecido pelo nome de 
Inconfidência Bahiana. Nêle se envolveram principalmente 
alguns homens de côr, que, influenciados em grande parte pelos 
princípios liberais da Revolução Francesa, deram motivo, por 
algumas publicações subversivas que apareceram na Bahia 

(l) É cloaa , I. 

H istória do B rasi l 10'5 

(12 de agôsto de 1798) , a que se instauras e uma devas::;a para 
apurar as re ·ponsabilidades dos que foram denunciados como 
autores das proclamações. 

Uma das vítimas da Inconfidência Bahiana foi o alfaiate 
M anuel Fauslino, ue 17 anos de idade apenas, que morreu 
na fôrca no dia 8 de novembro de 1799 (1). 

A Revolução Pernambucana de 1817. - Monsenhor 
111m1iz T avares, testemunha ocular da revo1u~ão de 1817 e 
revolucionário êle próprio, assim descreve a situação ele Per
nambuco naquela época: 

"0 pôrto do Recife via-se diàriamente coberto de 
vasos estrangeiros, que traziam as obras de suas manu
fatu ras, e moeda de ouro e prata, sem ágio, para trocar 
pelos vrodutos do país, em valor e quantidade superiores 
aos que importavam. -- O comércio interno igualmente 
p rosperava, a abundância crescia, e com ela a popul ação: 
principiava-se a abrir novas e tradas; ... construíram-se 
algumas pequenas pontes; por tôda parte edificavam-se 
alJja.mentos cômodos. - Govemava a Pr'wíncia Caetano 
Pinto de Miranda lJI ontenegro (2), varão pro h o, iluminado 
e prudente. . . Bem diferente dos seus antecessores, êle 
abia respeitar os direitos do cidadão, não se intrometia 

nos processos judiciais; os tribunais obravam com plen 'l 
liberdade. - A vara da justiça estava mui bem colocada. 
O ouvidor e corregedor de Olinda era o Dr . Antônio Carlos 
RibeiTo de Andrada (Machado), magistrado integérrimo e 
de conhecimentos não vulgares. O do Recife era Francisco 
Afonso Fen·eira, pernambucano incapaz de cometer vio
lência, c muito menos de roubar ou atropelar os seus 
concidadãos. . . Nas principais vilas fundavam-se escolas 
preliminares, pagas pelo erário; a classe pobre entrava 
na participação das luzes ... ". 
(l) Ta.mbt"m morrcrn.m na fôrça os r~u~: João de Deus, Lncas Da.nta~ c Luís non~nga 

das Virgens. PPnn de dc:;;t.eno ou prisão sofrrrnm ou tros. Entre o::. que foram n.bsolndos 
figurava o dr. Barata d'Almeirla, depoiR dep·tta~o às Cortes de 1821. 

(2) Os ndve'"ário• de ruetano Pinto de i\liranda l\Iontenegro, depois Barão, Vis
conde o Marquês da Vilu-Re-;1 da Praia-Grande, exagemvam os •ous defeitos, danrlo-lhe 
ao norne esta intcrpretnção: Caetano, no nome; Pinto. nn. coragem; Monte, nas alLuras, 
e Negro nas ações. 
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Causas e impm·t ân cia do movimen t o. - Entre as 
causas do movimento revolucionário pernambucano de 1817, 
podemos citar: 

1) O agravamento do antagonismo entre reinóis e brasi
leiros (1), o qual tinha em Pernambuco, desde 
século anterior, o foco principal; 

2) a influência das idéias liberais européias; 
3) o exemplo das colônias espanholas da América do Sul 

em sua luta pela independência; 
4) a ação das sociedades secretas na propagação de idéias 

políticas; 
5) o desenvolvimento da cultura pernambucana, notada

mente com relação ao clero, em conseqüência da 
ação do bispo D . José Joaquim da Cunha de Azer-edo 
Coutinho, fundador do seminário de Olinda. 

A elite intelectual assimilara - diz Pedro Calmon - as 
idéias francesas sôbre a liberdade política e as idéias inglêsas 
sôbre a liberdade econômica. Os padres, principais fautores da 
revolução, eram- c'mtinua êle- filhos espirituais da França; 
alguns negociantes, executores do plano revolucionário, filia
vam-se às lojas maçônicas ou eram, como Domingos Martins, 
representantes de casas comerciais da Inglaterra. O seminário 
de Olinda, cfiado em 1799 pelo bispo Azeredo Coutinho, for
mara as inteligências para o entendimento daquelas doutrinas; 
os excessivos impostos, os velhos vexames e as antigas quezilas 
convenceram os homens da cidade e da lavoura de que deviam 
levantar-se em armas. 

Quanto à importância da revolução republicana de 1817 
em Pernambuco, variam a opiniões. Assim é que Pôrto 
Seguro dela diz: . 

"É um as unto para o nosso ânimo tão pouco sim
pático que, se nos fôra permitido pas ar sôbre êle um véu, 
o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos traçar. .. " 

(1) A ,.inda d a fa mili a real porluguêsa para o Brasil, em 1808, tornava maior a 
antipatia Pntre bra.sileil·os e filhos do reino, poroue êstes lli.timos tinham ri a pnr.te d o sobern.uo 
~ Jas al!t.ondades lmt:un cnto muito melhor do que o dispensado aos prunc•ros. 
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Jônatas Serrano, Vicente Themundo Lessa e Oliveira Lima 
pensam de modo diferente. 

O início da revolução. -Em princípios de 1817, Miranda 
Montenegro, governador de Pernambuco, diante do rumo que 
iam tomando os acontecimentos, resolveu, de acôrdo com os 
militares portuguêses que se achavam na capitania, prender 
os mais exaltados partidários das novas idéias. Com efeito, 
a 6 de março foram detidos alguns dêles, tanto militares quanto 
civis, sem dificuldade. Mas o brigadeiro Barbosa, "português 
altivo, insolente e exaltado em excesso", encarregado da prisão 
de alguns oficiais, mandou-os chamar à sua presença e começou 
a insultá-los. Não se conteve o capitão José de Barr-os Lima 
(a quem chamavam de "Leão Cor-oado") e, puxando a espada, 
matou o seu superior hierárquico. Foi o início da revolução. 

A p1·opagação. - Miranda Montenegro, informado do 
que se passava no quartel, mandou para lá seu ajudante de 
ordens, Alexandr-e Tomds, o qual foi morto pelos revolucio
nários. O movimento espalhou-se rápida e vitoriosamente. 
Abriram-se as prisões, enviou-se para o Rio de J aneiro o gover
nador deposto e tratou-se da organização de um novo regime. 

Constituíram o govêrno republicano: o padre João Ribeiro 
Pessoa, governador provisório; Domingos Teotônio Jor-ge, José 
Luís de lJ1 endonça, Manuel José Correia de Araújo e Domingos 
José Martins. O padre Miguelinho (Miguel Joaquim de Almeida) 
foi nomeado ministro do Interior. 

Entre as medidas que êsse novo govêrno tomou, destacam
se: a adoção da bandeira branca, símbolo da paz; a substituição 
do tratamento respeitoso de senhor- pelo mais democrático de 
vós; o envio de emissários aos estrangeiro; o aumento de sôldo; 
as promoções na tropa, etc. 

Aderiram logo ao govêrno republicano as capitanias vi
zinhas: Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. No Ceará 
e na Bahia, porém, os emissários de Pernambuco foram pre os. 
Eram José lJ1 artiniano de Alencar e o padre Roma, respectiva
mente. :t!:ste último, após breve julgamento, foi fuzilado 
(29 de março). 
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A J'eação legalista. - Da Bahia, governada então pelo 
onde dos Arcos, partiram as fôrça legalistas que iriam com

bater os revoltosos. Uma coluna seguiu por terra, comandada 
pelo marechal Joaquim de Melo Leite Cogominho, enquanto que 
alguns navios iam bloquear a capital republicana, Recife. O 
bloqueio maritimo foi reforçado por uma esquadra vinda do 
Rio de J anciro e comandada por Rodrigo José Ferreira Lôbo. 

Entrementes, as tropas de Cogominho avançavam e se 
aproximavam cada vez mais de Recife. Pouca rc istência 
encontraram, levando vantagem sempre que os republicanos 
se lhes antepunham, quer em guerrilhas, quer em combates de 
alguma envergadura. 

A situação dos rebeldes tornou-se insustentável. Deseja
vam êles uma capitulação honrosa, porém Rodrigo Lôbo exigiu 
rendição incondicional. Sob o comando de Domingos Teotônio 
Jorge retiraram-se de Recife, a 19 ele maio, cêrca ele dois mil 
homens, os quais a pouco c pouco foram debandando. As 
tropas governamentais ocuparam a cidade. Nem três meses 
havia durado a primeira república brasileira. 

O fim. - Os principais chefe e implicados foram perse
guidos, presos, julgados c condenados à morte. 

As execuções tiveram lugar na cidade do Salvador c no 
Recife. 

O padre J oão Rihciro Ru icidou-se. 

QUESTIONÁRIO 

1 - A quem sucedeu o Conde de Assumar. no govêrno? 
2 - Quem dirigiu a sublevação de Pitangih? 
3 -- Que mais sabe sôbre essa revolta? 
4 - Quais os principais insurretos do levante ele 1720 em Vila Rica? 
5- Como agiu então o Conde ele Assumar? 
6 - Que aconteceu a Filipe dos Santos? 
7 - Que estabelecia o alvará de 2 ele dezembro de 1720 ?_ 

- Em que ano se deu a independência dos Estado Un idos? 
9 - Quai , além de José Mariano Leal, os brasileiros que estavam estu

dando na Europa? 
10 - Quem era o dr. Jo é Álvares Maciel? . . 
11 - Qual o comandante do regimento a que pertencia Tmtclentcs? 
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12 - Como se chamavam os principais inconfidentes mineiros? 
13 - Que planos tinham êles? 
14 - Que fêz Barbacena quando recebeu a denúncia de Silvério? 
15 - Que houve desde então até o dia 21 de abril de 1792? 
16 - Quando ·e deu· a Inconfidência Bahiana? 
17 - Como se deu a morte de J\'Ianuel Faustino? 
18 - Qual a situação do Recife em 1817? 
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19 - Quais as principais causas da revolução republicana de Pernambuco? 
20 - Como teve início e sa revolução? 
21 - Que sabe quanto à sua propagação? 
22 - De que J11aneira se operou a reação legalista? 
23 - Que fim teve o padre João Ribeiro? 

LEITURA 

BAHIA DE 1798 

No (Ii timo quartel de 1700, a Cidade do Salvador não obstante ter 
perdido a hel?emon ia_ polític_a, com a mudança da sed~ elo govêrno para 
o Rw cl J anmro, havm crescido em pmporções tais que nada mais lembraria 
aquêle modesto limite entaipaclo que, com tant.a solenidade, Tomé ele Sousa 
est.abelecera. O derradeiro vestígio material da ciclaclc quinhentista, u~na 
horl?-av~quc construfda por D. J oão <k Lencastrc, na porta de São Bento, 
haVIa Si do demolido em 1796, devido ao estado ele ruina em que se en
contrava. 

A ciclaclc, cuja população, em 1797, era ele 50.000 alma , considerava
se "comcssanclo na praya ela Preguiça até a Gcquitaia" - nos diz Santos 
Vilhcna - "com huma rua tortuo.·a mas continuada com propriedades 
ele cazas ele 3 c 4 andares", rua cortada em tôcla a cxten ão por "diversos 
be?cos que vão morrer na marinha" e a que chamavam "a praya ou cidade 
baixa. Por sctte calçadas q uc só bem pela colina procurando a campanha 
P?r a porta do nascente e comunica esta com a ciclacle alta que na mesma 
c!Irccçao ela montanha corre com huma semelha nte rua, com tortuosicladcs 
não pequenas, desde o forte ele S. Pedro athé o convento ela Solecladc 
com mcya lcgua de compr ido. Na sua mayor largura, procurando a cam~ 
panha ao nascente, poderá ter a ciclaclc 400 ou 500 braços". Continuando 
Vi~hc~a, que viveu na cidade, nessa época, afirma que nela havia "muito~ 
cclifiCIOS nobres, grandes conventos c templos ticos c accados", e três praça : 
"a nova da Piedade onde ordinario vão trabalhar em exercicios os regi
mentos", a praça do Palácio, "onde c levanta o palacio ele resiclencia do 
governadores", c o terreiro de Jesus, com "o famoso templo e porta do 
collcgio que foi elos jesuítas, destinado hoje, depois ele arruinadi simo para 
ho~pital ~nilitar". A êssc corpo central da ciclacle al~a se ligavam, ci rculando
a, o b~uTo ~e S. Bento, o mayor de todos, o bauTo da Praya, opulento 
pc~a. ~ Sistc ncia que nellc fazem os commcrciantcs da Praça, com melhores 
cchfiC i o~, o de Santo Antonio de Alem elo Carmo, pelo norte ela cidaclc, 
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com edifícios de menor supposição em numero e qualidade", além dos da 
Palma, Desteno e Saúde, não "menos aprazíveis, pela amenidade de situa
çoens, todos elles com ares desembaraçados". 

A simplicidade descritiva de Vilhona dá exata compreensão do que 
era a cidade do Salvador, de ruas tortuosas, sem calçamento, do prédios 
baixos, fechadas as janelas e portas com rótulas, pórque o próprio bairro 
da Praia, onde se odif~caram sobrados de três andares, tinha "ruas tão 
estreitas que mal podiam caber uma sége, o quo obrigou ao governador 
D. Rodrigo Menezes, a demoliT passadiços que as atravessavam, esquinas 
e varandins, indenmisanclo o Senado aos seos proprietarios". Só assim 
clarearam aquelas "ruas estreitas e funebres pela altura dos edifícios, 
tecidos de rotulas e talhadinhos quo de baixo acima lhes cobrem as paredes" . 
Paralela à rua principal do comércio, corria outra rua, de pequena extensão, 
mas de movimento comercial intenso, onde se instalaram, aproveitando os 
altos arcos das mmalhas ele sustentação elas terras dos fundos do colégio 
dos jesuítas, "logeas dos commerciantes, com bancos de quinquilharias; 
nas boccas dos arcos e por todo e citio he que se faz a mayor parte do 
commercio grande da Bahia, sondo esta paragem onde existe mayor cabedal". 
A praça do palácio absorvia quase tôda a vida administrativa da cidade, 
por se ter aí localizado a maioria de suas repartições. Em frente ao palácio 
do governador, levantado ao sul, erguia-se a casa da moeda, no sítio em 
que atualmente se encontra a Biblioteca Pública; no poente, se achava 
a "casa da relação", de cujas alicerces se aproveitou o prédio do elevador. 
No lado do nascente, o Senado da Câmara, reformado, se erguia clonairoso, 
dominando tudo com a sua tôrre encimada pelo "ginza da cadeia", grande 
figura do ferro, tendo nas mãos um iieixe de cordas c açoite, castigo que 
se inflingia aos criminosos, e, pouco abaixo, "o insignificante sino da camara, 
tão insignificante que com nenhuma outra grandeza concorda", assevera 
o historiador da época, referindo-se às grandes reformas sofridas pelo 
prédio. 

Nesse local ainda existiam, além de pequenas casas de particulares, 
um café, conhecido por Saracura, e o corpo da guarda de palácio. 

Nas ruas próximas à praça, residiam os funcionários públicos e estava 
instalado o pequeno comércio. a rua do Palácio (Rua Chile), havia 
muitas tendas de alfaiates e vendas o €issos estabelecimentos se espraiavam 
pela rua do Bacalhau e travessa do Tira Chapéu (Rua da Assembléia), en
quanto a rua do Capitães (Rua Rui Barbosa) era preferida pelos oficiais dos 
regimentos para as suas residências. Nessa época a rua mais alegro e mais 
elegante era a de São Pedro, onde se levantavam os prédios de habitação 
dos senhores rurais e das figuras mais destacadas da sociedade colonial. 
Em contraposição à aristocrática rua do São Pedro, à que se ligara, como 
um complemento, a praça da Piedade, recém-aberta pelo desmonte de um 
oiteiro, valhacouto de malfeitores e vadios, o Terreiro de J esus era o ponto 
convergente da escravatura que, em grandes alaridos, discussões o rixas 
sangrentas, buscava água à fonte ali existente, quando não levava a efeito 
batuques que, às vêzcs, chegavam a perturbar os ofícios religiosos nas igrejas. 

ÁFONSO RUI 
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2. A Regência de D. Pedro. 

DATAS PRI CIP AIS 

Agôsto de 1820 - Revolução elo Pôrto. 
9 do janeiro de 1822 - Dia do Fico. 
13 do maio de 1822 -Aceitação do título de De

fensor Perpétuo do Brasil. 
3 de junho de 1822 - Decreto de convocação 

de uma Assembléia Constituinte Brasileira. 
1 de agôsto 1822 - Proclamação endereçada 

por D. Pedro aos brasileiros. 
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A Revolução do Pôrto. - Causas diversas prepararam 
em Portugal uma revolução constitucionalista que rebentou 
em 24 de ~gôsto de 1820 no Pôrto e logo se es~alhou por todo 
o pais. Figuravam entre os seus organizadores: Manuel Fer

nar:des Tomás, José da Silva CaTvalho e José Ferreim Borges. 

F01 adotada uma constituição liberal provisória, baseada na 
da Espanha, até que as Côrtes Constituintes elaborassem a 
definitiva. 

~ogo se fi.zer~m sentir n~ Brasil os efeitos da revolução 
do Porto: A pnmmra adesão fo1 a do Pará (1 de janeiro de 1821). 
Na Bahia, onde. a noticia dos acontecimentos portuguêses 
chegou em fevermro de 1821 , oro-anizou-se como no Pará uma 
junta provisória de govêrno, ;residida ~elo Desembargador 
Luís ]).f anuel de ]).f oura Cal:Jral . O Conde da Palma, que era 
o governado:· da provinci~, retirou-se para o Rio de J aneiro (1). 

. ~~ capital do Brasil, a guarnição portuguêsa, julgando 
m~u~ICientes as pri:neiras medidas tomadas por D. J oão VI, 
ex1gm (26 de fevereiro de 1821) que o soberano adotasse desde 
lo.go a constituição que estava sendo elaborada pelas côrtcs em 
LI boa. O próprio principe D . Pedro convenceu o soberano 
de que ~ã? era po sivel deixar de aceitar aquilo que a vontade 
geral exJgia. Em 7 de março o rei anunciava que regressaria 
para Portugal e que D. Pedro, seu filho primogênito, ficaria 

I l) Tia via @lc recusado a presidência da junta, que lhe foi oferecid:~.. 
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como regente do reino do Brasil. Determinava ainda a eleição 
de deputados às côrtes de Lisboa. 

Somente a 26 ele abril partiu elo Rio de J aneiro a esquadra 
que conduzia a Portugal o rei D. J oão VI. Poucos dia antes, 
a nossa capital tinha sido abalada por distúrbios, na ocasião 
em que se reuniam os eleitorei' paroquiais na Praça do Co ,nércio. 
É do seguinte teor o decreto datado de 22 de abril: 

"Sendo indispensável prover acêrca do govêrno e 
administração clêste Reino elo Brasil, donde me parto com 
vivos sentimentos ele saudade, voltando para Portugal, por 
exigirem as atuais circunstâncias políticas, e tendo Eu, 
em vista não só as razões ele pública utilidade e interêsse, 
mas também a particular consideração que merecem êstes 
meus fiéis vassalos do Brasil, os quais instam para que 
Eu estabeleça o govêrno que deve regê-los na Minha 
ausência, e enquanto não chega a Constit~ição, de um 
modo conveniente ao estado presente das cmsas e à cate
gória política a que foi elevado êste País, e capaz de 
consollidar a prosperidade pública e particular: Hei por 
bem e Me praz encarregar do govêrno geral e inteira 
administração de todo o Reino do Brasil ao Meu muito 
amado e prezado filho, D. Pedro ele Alcântara, príncipe 
real elo Reino-Unido de Portugal, Brasil e Algarve, con ti
tuinclo-o regente e Meu lugar-tenente, para que com tão 
proeminente título e segundo as instruções que acompa
nham a êste decreto e vão por Mim assinadas, governe 
na Minha ausência e enquanto pela Constituição se não 
estabeleça outro istema de Regime, todo êste Reino com 
sabedoria e amor dos Povos". 

Situação do Brasil na época do 1·egresso da fanilia 
real. - o mesmo dia da partida ela família real, D. Pedro, 
a conselho do Conde dos Arcos, mini tro do Reino e Negócios 
Estrangeiros, lançou a primeira proclamação ao ~ovo do Bra. il, 
traçando o sumário de eu programa de governo: re~pe1to 
austero às leis· constante fi calização sôbre o exercíciO ela 

' o • • • 

magistratura; antecipação das garant1as constJtucwnais; ~s-
for~os a favor da educação pública1 da agricultura e do comércJ01 
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levando sempre em especial con ·icleração as reformas liberais 
necessárias para o bem público e progresso da nação. Apelava, 
ao terminar, para os bons sentimentos de ordem e patriotismo 
de seus súditos do Brasil, aos quais garantia, desde aquêle 
momento, um novo "sistema de franqueza" . 

Conta-se que D. J oão VI havia dirigido ao filho, por êle 
nomeado Regente, estas paLavras: • 

"Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que 
me hás de respeitar, do que para algum dês es aventu
reiros''. 

Tão demorou muito, com efeito, a nossa separação com
pleta de Portugal. Com a saída de D. João, o Brasil ficou 
em situação financeira assás precária, manifestando-se desde 
logo uma crise terrível no país. Mais de 3.000 pessoas haviam 
acompanhado o rei em seus regresso a Portugal, levando con
sigo grandes capitais. O Banco do Brasil se viu na iminência 
de um desastre completo. Era um quadro desolador: nego
ciantes cerravam suas portas, a capital do país parecia deserta, 
ninguem ia aos teatros e lugares de divertimentos. Para con
jurar o perigo da bancarrota, D . Pedro, em sua administração, 
recorre a medidas da mais rigorosa economia, começando por 
limitar as despesas de sua própria casa. 

Ao lado da crise financeira, a crise politica também se 
havia manifestado. Três partidos dividiam o país: o republi
cano, o monárquico e 0 português. Desejavam os dois primeiros 
a independência do Brasil, pretendendo o último a volta ao 
regime colonial. Numerosos conflitos se manifestaram, tendo 
havido agitações nas províncias, algumas das quais chegaram 
a organizar juntas governativas que recusavam obediência ao 
regente e pretendiam acatar apenas o govêrno da metrópole. 

As côrtes portuguêsas, por uma série de medidas opressivas, 
aceleraram a separação completa do Brasil de Portugal. Dia 
a dia se tornava mais forte a reação, nela tomando parte o 
próprio D. Pedro. 

José Bonifácio. - Jo sé Bonifácio foi a alma do movi
mento de nossa emancipação politica, sendo por isso chamado 
o Patriarca da Independência. 
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José Bonifácio 

Nascido em Santos em 1763, 
José Bonifácio de Andrada e 
Silva iniciou seus estudos nessa 
vila e desde cedo revelou extra
ordinário talento. Antes de 
seguir para Coimbra (1780), 
estêve por algum tempo em São 
Paulo, onde o bispo, D. Frei 
Manuel da Ressu.reição, entu
siasmado pela sua facilidade em 
tudo aprender, queria que êle 
abraçasse a carreira eclesiá tica, 
o que não veio a acontecer. Em 
Coimbra, bacharelou-se em di
reito e filosofia (1786), após 
sei anos de estudo. Eleito 
membro da Academia Real de 
Ciências, publicou no órgão 

dessa entidade numeroso · escritos de sua autoria4 entre os 
quais uma famosa memória sôbre a pesca da baleia. Viajou 
por quase todos os países da Europa e privou com grandes 
sábios da época. Em 1800 o govêrno português o incumbiu 
da organização do programa da cadeira da mineralogia, que 
acabava de ser criada na Universidade de Coimbra. Foi in
tendente geral das minas e ocupou, no tempo em que estêve 
em Portugal, vários cargos de projeção. De 1812 a 1819 serviu 
como secretário perpétuo da Academia Real de Ciências de 
Lisboa. Voltando ao Brasil, depois de 39 anos de ausência, 
foi J osé Bonifácio muito bem recebido no Rio de Janeiro por 
D . João VI e pelo primeiro ministro Tomás Antônio. De lá 
seguiu para sua vila de Santos, onde, durante algum tempo, 
se entregou a estudos científicos. Quando, em conseqüência 
da revolução do Pôrto, se instalaram juntas em sub tituição 
aos antigos capitães-generais, José Bonifácio teve a vice
presidência da de São Paulo, onde M artim Francisco Ribeiro 
de Andrada, seu irmão, ficava como secretário do Interior e 
Fazenda. Começa então a atuar decisivamente no movimento 
que nos levará à independência. Redige em dezembro de 1821 
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a representação em que a junta governativa de São Paulo 
pede ao príncipe D. Pedro que desobedeça as ordens humi
lhantes emanadas das Côrtes. 

O Fico. - No dia 9 de janeiro de 1822, D. Pedro resolveu 
atender ao pedido que, com. o maior aparato, lhe entregara 
José Clemente Pereira. Mais de 8.000 assinaturas continha 
o. documento entregue ao príncipe, pedindo-lhe que, contra
nando as ordens de Portugal, permanecesse no Brasil. Ficaram 
na História as palavras de D. Pedro: 

Como é para bem de todos e felicidade geral da Nação, 
estou pronto: diga ao povo que fico. 

Em vão tentaram as tropa portuguêsas sob o comando 
de Jorge de A vilez, coagir o príncipe a obededer às ordens das 
Côrtes. 

O novo ministério. - Poucos dias depois do Fico 
organizava D. Pedro assim seu ministério: José Bonifácio d~ 
Andrada e Silva (Mi:Us~ro do Reino); Miranda Montenegro 
(Fazenda); general Ohveira Álvares (Guerra)· Manuel Antônio 
Farinha (Marinha). ' 

Em 16 de fevereiro de 1822 o príncipe D. Pedro assinava 
um decreto .convocando um Conselho de Procuradores Gerais 
d~s ~rovínCias, nom~ados pelos eleitores de paróquia . Pouco 
depois (21 de fevereiro), baixava José Bonifácio uma portaria 
declarando ao chanceler-mor do Reino "que de hoje em diante 
não deye ~azer ?umprir as leis que vierem de Portugal , sem 
que prnnmro seJam submetidas ao beneplácito do Príncipe
Regente". 

. Empree?-deu D. Pedro, em fins do mês seguinte, uma 
viagem a Mmas, de volta da qual aceitou (13 de maio) o título 
de D~fensor-Pe:pétuo do Brasil, oferecido pela municipalidade 
do Rw de J aneuo. Alguns dias depois (3 de junho) era lavrado 
decr~t~ de convocação de uma Assembléia Constituinte 
Brasllena. 

Muito próxima, como todos êstes acontecimentos indicam 
estava a ~os a em~~cipação de Portugal. o movimento qu~ 
nesse sentido se venfiCou, além de José Bonifácio representaram 
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papel importante os seguintes vultos: JoaQuim Gonçalves Ledo, 
J anuário da Cunha BaTbosa, que defenderam na imprensa a 
causa do Brasil; Frei Francisco Sampaio e o coronel Luis 
Pereira da Nóbrega, que se salientaram na direção de um clube 
patriótico que prestou os maiore serviços ao movimento eman
cipador; José Clemente Pereira, presidente do Senado da 
Câmara, e muitos outros. Foi Ledo quem redigiu a famosa 
proclamação endereçada ao brasileiros pelo príncipe D. Pedro 
em 1. o de agôsto de 1822, em que, entre outras coisas, dizia: 

"Não se ouça, pois, entre vós, outro grito que não 
seja união. Do Amazonas ao Prata não retumbe outro 
eco que não seja Independência. Formem tôdas as nossas 
províncias o feixe mi terio o que nenhuma fôrça pode 
quebrar. Desapareçam de uma vez antigas preocupações, 
substituindo o amor do hem geral ao de qualquer província 
ou cidade". 

Q UESTIONÁRIO 

1 - Quando rebentou a Revolução do Pôr· to? 
2 - Quai o principai. organizadores dessa revolução constitucionali ta? 
3 - Como c fizeram sentir no Pará, Bahia e Rio de Janeiro os efeitos 

dessa revolução? 
4 - Qual o sumário elo programa ele govêrno de D. Pedro em sua pri-

meira proclamação ao povo elo Brasil? 
5 - Em que situação financeira se encontrava o nosso país nessa época? 
6 - Que fêz D. P ech·o para conj urar o perigo ela bancanota? 
7 - Que desejavam os partidos políticos então existentes? 
8 - Como decorreu a vida de José Bonifácio na Eill'opa? 
9 - De que maneira podemos resumir a sua atuação no movimento 

pela Independência? 
10 - Que houve de importante no dia 9 ele janeiro ele 1822? 
11 - Como organ izou D. Pedro, dias depois, o seu ministério? 
12 - Quais, além de José Bonifácio, os grandes vultos de nossa emanci

pação de Portugal? 
13 - Qu <' sabe ôbre a proclamação qu<', em 1.• ele agosto do 1822, en

dereçou D. Pedro aos brasileiros? 
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LEITURA 

Como agora êssc deputados de Portugal sem esperarem pelos do 
Brasil, ousam já legislar sôbre os intcrêsscs mais sagrados de cada pro
víncia c de um ruino inteiro? Como ousam desmembrá-lo em porções 
clcsataclas, isoladas, sem lhe deixarem um centro comum de fôrça c ele 
união ? Como ousam roubar a vossa alteza a lugar-tcnência que seu augusto 
pai c nosso rei lhe concedera? Como querem despojar o Brasil elo D csem
bargo elo Paço c Mesa da Consciência e Ordens, Conselho ela Fazenda, 
Junta do Comércio, Casa da Suplicação c tan1os outros estabelecimentos 
novos, que já prometiam futuras prosperidades? Para onde recorrerão os 
povos desgraça.dos, a bem ele seus in lcrêsscs econômicos e judiciais? Irão 
agora, depois de aco. tu macios por doze anos a recursos prontos, sofrer 
outra vez, como vis colonos, as delongas c trapaças dos tribunais ele Lisboa? 
Quem crerá, depois ele tanta palavras meiga~, mas dolosas, em recíproca 
igualdades c em feliciclaclcs futuras?! 

Sim, augusto senhor, é impo sívcl que os habitantes do Brasil, que 
forem honrados c se prezarem ele ser homens, c mormente os pauli. tas, 
po am jamais con~cntir em tais abusos c despotismos; sim, augusto senhor, 
vossa alteza real eleve ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos 
das côrtcs constituintes, não só para o nosso bcp1-estar, mas até para a 
independência e prosperidade futura do mesmo Portugal. Se vo:sa alteza 
real estiver, o que não é crível, pelo deslumbr·aclo c indecoroso decreto 
de 29 de setembro, além de perder para o mundo a dignidade ele homem 
c de príncipe, terá sempre de responder, perante o céu, elo rio de sangue 
que decerto vai correr pelo Brasil com a sua au ência, pois os seus povos, 
quais t igres raivosos, acordarão decerto elo sono amodorrado, em que velho 
despotismo os tinha sepultado, c em que a astúcia de um novo maquin,
velismo constitucional os pretende agora conservar". 

Da Rep1'esenlação ela J unta de São Paulo, 
redigida por seu vice-presidente, JosÉ BoNIFÁCIO 
DE AN'DRADA E SILVA (24 ele dezembro ele 1821). 
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3. O Grito do lpiranga. 

DATAS PRINCIPAIS 

Agôsto de 1822 - Manifesto de D. Pedro às 
nações amigas. 

7 de setembro de 1822 - Grito do lpiranga. 
12 de outubro ele 1822 - Aclamação de D. Pedro 

como Imperador consLitucional do Brasil. 
1 de dezembro ele 1822 - Sagração e Coroação 

do Imperador D. Pedro I. 

O manifesto às nações amigas. - Ainda em agôsto de 
1822 o Príncipe D. Pedro dirigia um manifesto às nac;õe 
amigas, expondo o que se passava no Brasil. A redação era 
de José Bonifácio. 

A viagem a São Paulo. - Em São Paulo ocorriam dis
sensões entre o presidente da Junta e os Andradas. Para lá, 
a conselho de José Bonifácio, partiu D. Pedro a 14 de agôsto 
Na véspera lavrou decreto determinando que a Princesa D. L eo
poldina, sua espôsa, presidi se às sessões do Conselho de Estado 
e se incumbisse do despacho do expediente enquanto êle 
estivesse ausente. 

As últimos notícias de I.ishoa. - Eis que chegam ao 
Rio de J aneiro noticias importantes de Lisboa, trazidas pelo 
brigue Três Corações (28 de agôsto). Reune-se o gabinete sob 
a presidência de D. Leopoldina, resolvendo-se enviar a D. Pedro 
um emissário especial, o correio Paulo Emílio Bregaro. Reco-: 
menda-lhe J o é Bonifácio a maior pressa, dizendo-lhe que "se . 
não arrebentar uma dúzia de cavalos no caminho, nunca mais 
será correio". 

O sete de setembro. - Eram dezesseis hora e meia do 
dia 7 de setembro ele 1822. O Príncipe Regente, ao regres ar 
de Santos, lê, nas margens do lpiranga, as noticias vindas de 
Portugal e toma conhecimento da atitude assumida contra êle 
pelas côrtes. Declaravam elas nulo e irrito o decreto de 16 de 
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fevereiro de 1822, pelo qual tinha D. Pedro convocado um 
conselho de procuradores gerais das províncias; responsabili
zavam o ministério de José Bonifácio por êsse decreto; man
davam processar os membros da junta de São Paulo que 
haviam assinado a representação enviada ao Regente em 
dezembro de 1821 ... 

Independência ou Morte I 

Foram essas e outras decisões tomadas pelas côrtes, os 
insultos, diz Pôrto Seguro, atirados aos deputados brasileiros 
no recinto das mesmas Côrtes pelo público das galerias, e pela 
plebe nas ruas, que agora fizeram cogular tôdas as medidas. 
Tornava-se urgente responder a tais provocações, antes que os 
novos decretos chegassem, transmitidos oficialmente. D. Pedro 
não podia consentir que o seu primeiro mini tro fôsse assim 
submetido a três ou quatro processos, por atos que haviam 
tido a sua aprovação, e que êle, príncipe, havia sido já o pri
meiro a justificar em cartas escritas a el-rei seu pai. Não 
podia admitir o inicio dessa era de perseguições e de castigos, 
que as Côrtes queriam abrir no Brasil. Submeter-se a cumprir 
tais decreto , seria desonrar-se, esquecendo o título que aceitara 
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de Defensor Perpétuo do Brasil. Não era mais possível con
temporizar, e, junto ao mesmo ribeiro Ipiranga, no meio da
quelas vastas campinas vizinhas da primitiva Piratininga, de 
João Ramalho, lançou o brado de- Independência ou Morte! 
- que logo repercutiu em tôcla a extensão do território brasi
leiro. Assim salvou D. Pedro o Brasil, e tornou possível a 
união de tôclas as províncias, pondo-se à frente do movimento 
separatista. -

A coroação e a sagração. - - No dia 12 de outubro ele 
1822, data natalicia ele D. Pedro, era êle aclamad.o imperador 
constitucional do Brasil. A 1." de dezembro dês e ano realizava
se a sagração e a coroação do Imperador D. Pedro I. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Quem redigiu o manifesto que D. Pedro dirigiu às nações amigas 
em agôsto de 1822 ? 

2 - A quem incumbiu D. Pedro do despacho do expediente quando partiu 
para São Paulo . 

3 - Que notícia trazia o brigue "Três Corações" ? 
4 - Qual a recomendação de José Bonifácio a Paulo Emílio Bregaro? 
5 - Onde c em que circunstâncias foi dado o grito de "Independência 

ou Morte"? 
6 - Que houve no dia 12 de outubro de 1822? 
7 - E no dia 1.0 dêssc ano? 
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LEITURA 

HINO DA INDEPEND~NCIA 

Já podei , da Pátria fi lhos 
Ver contente a mãe gentil: 
Já raiou a Liberdade 
No horizonte do Brasil. 

Revoavam sombras tristes 
Da cruel guerra civil; 
Mas fugiram apressadas 
Vendo o anjo do Brasil. 

Mal soou na serra, ao longe, 
Nosso grito varon il 
Nos imensos ombro , logo, 
A cabeça ergue o Brasil. 

Não temais ímpias falanges 
Que apresentam face hostil, 
Nossos peitos, nossos braços 
São mmalhas do Brasil. 

Parabéns, 6 bras ileiros! 
Já com garbo varon il 
Do universo entre as nações 
Resplandece a do Brasil. 

c ô 1' o 

Brava gente brasileira, 
Longe vá temor servil: 
Ou ficar a PáLria liVTe, 
Ou morrer pelo Brasil! 

EvARrsTo DA VEIGA 

/ 

UNIDADE VIII 
/ 

O IMPERIO 
1) O primeiro reinado. 
2) Governos regenciais. 
3) O segundo reinado. 

1. O P1·imeiro Reinado. 

DATAS PRINCIPAIS 

Julho de 1823 - Fim da guerra da Independên
cia na Bahia. 

novembro de 1823 - Libertação da Cisplatina 
do jugo português. 

25 de março de 1824 - Constituição. 
1824 - Confederação do Equador. 
1825 - Reconhecimento de nossa Indepen

dência por Portugal. 
1828 - Perda da Cisplatina. 
7 de abril de 1831 -Abdicação de D. Pedro I. 

A Guerra de Independência. -- Várias agitações assina
laram, dêsde o início, o reinado de D. Pedro I, ameaçando a 
segurança do trono. 

Portugal mantinha, ainda depois do grito do Ipiranga, 
juntas governativas em vários pontos do território brasileiro, 
apoiadas por tropas lusas contra as quais foi preciso lutar 
encarniçadamente. 

Na Bahia, agitada por lutas contra as tropas portuguêsas 
de I nácio Luís Madeira de Melo antes mesmo do 7 de setembro 
de 1822, a guerra vai durar até julho de 1823. Uma esquadra, 
sob o comando do inglês Lord Cochrane, cujos serviços D. Pedro 
havia contratado, agiu em conjunto com as fôrças de terra 
do coronel José Joaquim de Lima e Silva, que t inha substituído, 
na fase final da campanha, o francês Labatut, oficial a serviço 
do Império. Madeira, obrigado a abandonar a Bahia, partiu 
com sua frota para Portugal, perseguido por 5 dos nossos 
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D . Pedro I 

navios, um dos quais, a fragata Niterói, às ordens de Taylor, chegou até próximo do Tejo. 
Lutou-se também com bastante violência no Piauí no Maranhão e no Pará. A Província Cisplatina foi a últi~a a sacudir o jugo português, o que só aconteceu em 18 de novembro de 1823. 

O I"econhecimenlo da nossa emancipação poHtica. -À política do ministro inglês Canning, que assumiu a defesa 
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de nossa independência perante 
a monarquia portuguêsa e aos 
esforços do diplomata brasi
leiro Caldeira Brant se deve o 
reconhecimento, por D. João 
VI da nossa ddinitiva separa-

' 
A d ção de Portugal (agosto e 

1825). Em maio do ano ante
rior fôra o Império do Brasil 
reconhecido pelos Estados Uni
dos, então governados pelo pre
sidente James Monroe. 

Antônio Carlos 

125 

A Assembléia Const i
tuinte. - No dia 3 de mn.io de 
1828 D. Pedro I, inaugmando 
solenemente a nossa primeira 
Assembléia Constituinte, decla
rava ao pronunciar a fala do trono, esperar fô se a Const.itui<;ão, que se ia fazer, s:ibia, j1.~ sta , adequada e executável, 
ditada pela razão e não pelo capneho. 

Começou-se a elaborar a Constituição sob a influência d?s irmãos Andradas (José Bonifácio, Antônio Carlos e Mart~m Francisco), que depois passaram para a oposição ao govêrno ,diante da atitude assumida pelo Imperador a favor dos adversários politicos daqueles parlamentares. O govêrno é atacado pelas colunas dos jornai "Sentinela da Liberdad e à beira. do mar da Praia Grande" e "0 T amoio" , êste último sob a onentação dos Andradas. D. P edro sofre violenta campanha pelo fato de haver readmitido no Exército oficiais portuguêses vencidos na Bahia. Crescem de importância os conflitos entre porturruêse e brasileiros. Um artigo aparecido na "Sentinela" causa "'forte celeuma na A sembléia, que afinal é dissolvida pelo monarca em 12 de novembro de 1823. Os Andradas são presos e deportados para a França, em companhia de mais alguns 
deputados. 

A Constituição de 1824. - D . Pedro encarrega a seguir um Conselho de Estado, de elaborar um projeto de Constituição, 
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que seri~, conforme promete, mais liberal que a Carta 
elaboraça') na Assembléia. em 

Foi afinal a Constituição outorgada em 25 de ma d 

1824. Era um Cód~go basta~te liberal para a época. rbom~ 
punha-se de 179 artigos. Instituía-se o Poder Moderado . 

como tam?ém o Executivo, cabiam ao Imperador. Tin~~ ~~: 
absoluta liberdade na escolha de seus ministros. 0 Poder 

Casamento de D. Pedro I com D. Amélia (Debret) 

~ 

Legislativo era dado a uma Câmara dos D eput d 
Senad A 1 d dA A a os e a um 

0
· . o a . o esses tres poderes existia o J udicidrio com 

o Supe~wr Tr~bunal,. de Justiça da Côrte as Relaçõe; nas 
províncias, os JUÍzes de direito, etc. ' ' < 

R -!-- ~arta de 25 de març~ _vigorou até a proclamação da 
epublica, co~ pequenas modiÍlcações criadas pelo Ato Adicio

na~ e pela Lei de Interpretação, respectivamente de 12 de 
agosto de 1834 e 12 de maio de 1840. 

A Confc~e1·ação do Equado1·. - Houve em 1824 

norte do Brasil, um movimento insurrccional conhecido ~e~~ 
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nome de Confederação do Equador, resultante de uma reação 

contra o decreto que dissolvia a Constituinte. 
Iniciou-se o movimento em Pernambuco, irradiando-se 

pela Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O govêrno federal 

sufocou prontamente êsse levante. Os revolucionários tinham 

adotado o regime republicano e resolveram tomar como Consti

tuição a d<t Colômbia, até a votação de uma outra para Assem

bléia. Entre os revolucionários executados figuravam: o padre 

Mororó; João Guilherme Ratclijj, português de nascimento; 

frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que foi fuzilado porque 

não houve carrasco que se prestasse a enforcá-lo. 

A perda da Cisplatina. - Em 27 de agôsto de 1828, 

depois de uma guerra que sustentamos contra a Argentina, 

firmou-se no Rio de Janeiro um tratado entre o Brasil e aquela 

nação. Renunciando ambas as partes à posse da Cisplatina, 

passou ela a constituir um Estado independente, com o nome 

de República Oriental do Uruguai. 

A Abdicação.- A perda da Cisplatina juntou-se a várias 

causas que concorriam cada vez mais para a impopularidade 

de D. Pedro, tais como: sua intervenção freqüente em assuntos 

da política portuguêsa, dando motivo a alguns incidentes, 

agravados por outras circunstâncias; a irascibilidade do mo

narca; os desmandos de tropas estrangeiras a serviço elo Brasil. 

A situação se tornava dia a dia mais grave. Os aconteci

mentos de 1830, na França, onde Carlos X foi obrigado a deixar 

o trono pelos excessos de sua política reacionária, tiveram re

percussão no Brasil. O assassínio de Libero Badaró, redator 

do Observador Constitucional, jornal liberal de São Paulo 

(novembro de 1830), causou sensação em todo o Brasil. 

"Morre um liberal, mas não morre a liberdade 

teria êle exclamado, ao expirar. Pouco antes Evaristo da Veiga, 

na Aurora Fluminense, referindo-se aos acontecimentos da 

França, escrevia : 
"Carlos X deixou de reinar; o mesmo aconteça a todo 

aquêle monarca que, t raindo os seus juramentos, tentar 

destruir as instituições livres de seu país". 
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Resolveu finalmente o Imperador, compreendendo que 
caira no desagrado dos bmsilciros que o censuravam por seu 
lu itanismo, deixar o Brasil e abdicar em favor de seu filho 
D. Pedro de Alcântara (7 de abril de 1831). Havia êle dito 
antes: 

"N- A . ao me querem para governo porque sou português. 
Meu filho tem uma vantagem sôbre mim é brasileiro e 
os brasileiros gostam dêle: reinará sem' dificuldade a 
Constituição lhe garante os direitos" . ' 

A José Bonifácio, nomeado tutor de seus filhos, e crevia 
D. Pedro I a seguinte carta: 

"Amicus certus in ro inccr'La cernitur ' . 

:É chegada a ocasião de mo dar mais uma prova de amizade, tomando 
conta da educação do meu muito amado e prezado filho, seu Imperador. 

Eu delego em tão patriótico cidadão a tutoria do meu querido filho 
e espero que, educando-o naqueles sentimentos de honra e de patriotismo 
com qne devem ser educados todos os Soberanos para serem dignos ele 
reinar, êle venha um dia a fazer a fortuna do Brasil, de quem me retiro 
saudo o. 

Eu espero que me faça êssc obséquio, acreditando que a não mo 
fazer cu viverei sempre atormentado. 

1-
2-

3-

4-

Seu amigo constante. Pedro. 

Bordo da Nau Inglêsa, surta neste pôrto elo Rio 
de Janeiro, 7 de arbil de 1831. 

QUESTIONÁRIO 

Quais os principais episódios da guerra da Independência? 
Quando foi a nossa ema~cipação política reconhecida pelos Estados 

Umdos e qual o presidente que então governava es a nação? 
Como foi conseguido o reconhecimento de nossa Independência pelo 

rei de Portugal ? 

Como se expressou D. Pedro I na fala do trono de abertura da nossa 
primeira Constituinte? 
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5 Porque passaram os Andradas para a oposição? 
G Que aconteceu do importante de. de essa oc::LSião até 12 de novembro 

ele 1823? 
7 - Quai · os principais característicos da Carta ele 1824? 
8 Onde c quando teve inicio o movimento conhecido pelo nome ele 

"Confeclcraçiio do Equador"? 
9 Quais as províncias que entraram nesse movimento? 

10 - De que maneira morreu frei Caneca? 
11 Quando e ele que modo c deu a perda da Cisplatina? 
12 - Que houve ele importante desde então até o dia 7 de abr il ele 1831? 

LEITURA 

O SUPLÍCIO DE FREI CANECA 

Com o passo seguro e o rosto creno subiu o degraus do patíbulo, 
mas só, porque o carrasco, muito pálido, com o olhar aterrorizado obstina
damente se negava a acompanhá-lo. Nem ca tigos, nem propostas o demo
varam elo juramento que a si fizera de não pôr as mãos profanas naquele 
santo homem. Chamado o seu ajudante, também ês c não cedeu nem 
mesmo diante da fôrça. Recorreram aos presos da cadeia com promessas 
de liberdade e nenhum, nenhum houve que se de c a eternos remorsos 
com a prática de semelhante impiedade! E durante êsse tempo, longo 
que foi! Caneca esperou tranquilo o seu martírio. Dir-se-ia que naquele 
espírito a idéia da Pátria tinha anulado tôda a noção elo sofrimento fí ico, 
e que, para o proteger das sensibilidades do corpo, um ser intangível o 
amparava, abrindo sôbre êle a grandeza protetora das asas transparentes, 
feitas da irradiação dos halos que circundam a cabeça dos Eleitos. 

Diante da repulsa dos carrascos, diante do terwr que êsse suplício 
infundiu nos sentenciados aos quais ofereciam a liberdade em troca da 
execução, não se comoveram os corações de seus juízes! Frei Caneca desceu 
as escadas da fôrca e foi entregue ao soldados. 

"Meus amigos não me deixem sofrer muito . . . " 

Disse êle. Uma descarga eorLou-lhe a palavra. 
E caiu morto, enquanto o seu espí ri to alava-se para a imortalidade, 

dilatando- ·c no invisível dos espaços, à luz loura elo sol americano, sôbrc 
a vastidão da terra brasileira, 

GoNZAGA Duq.\JE 

-
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2. Govêrnos Regenciais. 

DATAS PRI CIPAIS 

17 de junho de 1831 - Eleição da regência 
trina permanente. 

12 de agôsto de 1834 - Ato Adicional. 
1835-1837 - Regência de Feijó. 
1837-1840 - Regência de Araújo Lima. 

Regên cia Trina Provisól'ia . - O novo Imperador, nas
cido no dia 2 de dezembro de 1825, tinha apenas cinco anos 
de idade por ocasião dos fatos que levaram D. Pedro I a 
abdicar. 

Uma Regência Trina Provisória tomou conta do govêrno 
até ser eleita a R egência Permanente. 

Compunha-se a Regência Provisória dos seguintes mem
bros : J osé Joaquim Carneiro de Campos (Marquês de Caravelas), 
Francisco de Lima e Silva e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

No dia 9 de abril de 1831 era oficialmente aclamado 
D . Pedro II, que foi conduzido, por determinação do govêrno 
regencial, ao P aço da Cidade, para ser apresentado ao povo 
brasileiro. 

Poucos dias depois a Regência publicava um manifesto, 
traçando as linhas politicas que seguiria. 

Regência Trina Permanen te. - A R egência Provisória 
foi logo substituída pela Regência Trina Permanente, eleita 
a 17 de junho e assim composta: F1·ancisco de Lima e Silva, 
J osé da Costa Carvalho e João Brdttlio Muniz. 

A Regência Trina Permanente ocupou o poder até o ano 
de 1835. 

O deputado Padre Diogo António Feijó, escolhido para mi
nistro da J ustiça, só aceitou o cargo depois de obter, em contra
to escrito, inteira liberdade de ação nos negócios de sua pa ta. 

Mostrou Feijó grande energia dmante a sua permanência 
no ministério, que foi de pouco mais de um ano. Conseguiu 
êle abafar vários motins c revoltas. 
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Lutavam entre si os partidos politiQ.os então existentes; 
o dos chimangos (liberais moderados); o dos jurujubas (liberais 
exaltados), aos quais se acrescentou o dos caramurus, chefiados 
pelos Andradas. Desejava êste último repor no trono do Brasil 
D. Pedro I. 

No dia 12 de agôsto de 1834 era promulgado o Ato Adicio
nal à Constituição do Império, ao qual j á fizemos referência 
quando tratamos da Carta de 25 de Ma,rço de 1824. Estabele
cia-se, entre outras coisas, a supressão do Conselho de Estado 
e a abolição da Regência Trina, que deveria ser substituída 
por uma regência una, devendo o mandato do Regente durar 
quatro anos. 

No mês seguinte ao da promulgação do Ato Adicional 
falecia em Queluz (Portugal) o nosso primeiro I mperador, aos 
36 anos de idade. Sna morte acarretava o fim do partido 
Caramuru. 

Regên cia de Feijó. - Procedendo-se à eleição do R egente 
único, a escolha recaiu no Padre D iogo Antônio Fei jó. Foi isso 
em abril de 1835, mas só em outubro dêsse ano tomou êle 
posse de seu cargo, no qual não permaneceu durante todo o 
tempo marcado pelo Ato Adicional. Nos dois anos de seu 
govêrno, Feijó enfrentou sérias dificuldades, tais como: 

1) A situação reinante no extremo orte e n o extremo 
Sul do pais, abalados, o primeiro pela revolta da 
Cabanagem e o segundo pela guerra dos Farrapos, 
que, iniciada em setembro de 1835, pouco antes da 
posse do Regente, iria durar dez anos; 

2) a questão com a Santa Sé a propósito da indicação 
imperial do bispo eleito do Rio de Janeiro; 

3) a luta parlamentar, tão forte que o Regente, vendo 
que a oposiç.ão estava em maioria na Assembléia, 
resolveu apresentar renúncia de seu cargo. 

Pedro de Araújo Lima, um dos chefes oposicionistas, foi 
nomeado ministro do Império pelo Regente (18 de setembro 
de 1837), a fim de que, na forma do que dispunha sôbre o 
assunto o Ato Adicional, pudesse assu mir, como o fêz no dia 
seguinte, a Regência interina. 
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Bernardo Pereira de Vasconcelos Araújo Lima 

Regência de Araújo Lima. - Feijó havia entregue ao 
seu sucessor uma proclamação dirigida aos brasi leiros. Organiza 
Araú ja Lima o seu Gabinete, do qual fazem parte os seguintes 
deputados do Partido Conservador, o qual pela primeira vez 
subia ao poder: 

Império e Justiça: Bernardo Pereira de Vasconcelos; 

E trangeiros: Maciel Monteiro, mais iar le barão de Itamaracá; 

Fazenda: j\figuel Calmon d1t Pin e Almeida, depois marquês de 
Abrantes; 

Mru·in ha: Joaquim José Rodrigues T ôrres, mais tarde visconde de 
ltaboraí; 

Gu rra: Sebastião do Rego BaTros. 

Ministério das Capacidades foi então o apelido que se deu 
a êsse Gabinete, que permaneceu no poder até abril de 1839. 

No dia 22 de abril de 1838 houve a eleiç-ão do Regente do 
Império, tendo triuniado o próprio Regente interino, Ar~tlj o 
Limn , q11c em outubro C'ra rC'conhecido como Regente efC'tJVo. 
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Na Regência de Araújo 
Lima foram os seguintes os 
fatos mais importantes: 

A continuação da guerra 
dos Farrapos; 
as revoltas conhecidas pe
los nomes de Sabinada e 
Balaiada, a primeira na 
Bahia e a última no Ma
ranhão; 
o decreto de 2 de dezembro 
de 1837 criando o Imperial 
Colégio de Pedro II; 
a instituição do Arquivo 
Público; 
o censo da população do 
Rio de Janeiro, calculada 

Miguel Calmon 

então em pouco mais de 137.000 almas. 
a Lei de :Interpretação do Ato Adicional 
de 1840), já mencionada em outra lição. 

(12 de 
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maio 

A Proclamação da Maiol"idade. - Em 23 de julho de 
1840, as Câmaras, reunidas em assembléia geral, proclamaram 
maior o imperador, que contava nessa ocasião 14 anos de 
idadé. Terminava assim, com o início do segundo reinado, o 
período regenci al. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Que idade t inha o sucessor de D. Pedro I no momento da abdicação? 
2 - Quais os membros da Regência Trina Provisória? 
3 - Que houve no dia 9 de abril ele 1831? 
4 - Quando foi eleita a Regência Trina Permanente c quais os seus 

componentes? 
5 - Em que condições aceitou Fcijó a pasta da Ju t iça? 
6 - Que aconteceu de im.portantc desde essa ocasião até 12 de agô to 

ele J 834? 
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7 - Como decorreu o período de Regência Una de Feijó? 
8 - Que era o "Ministério das Capacidades" ? 
9 - Quais as lutas civis do tempo de regência de Araújo Lima? 

10 - Que outros fatos assinalam essa regência? 
12 - Como terminou o período rcgcncial ? 

LEITURA 

Proclamado regente no dia 9 de outubro, só tomou posse do cargo 
no dia 12, no Rio. Estêve de cama, acometido de um insulto da tabes 
que, para o futuro, lhe haveria de paralizar os membros locomotores. O 
dia 12 de outubro de 1835 caiu numa segunda-feira. Reunidas as duas 
Câmaras, ·no paço do Senado, pela 10 horas da manhã o regente foi intro
duzido no recinto. Trajava calça c sobrecasaca pretas, colete de seda preta, 
com pingos azulados, colarinho muito alto, quase completamente envolvido 
pela gravata de sêda preta, de duas voltas. Trazia chapéu alto c uma 
bengala de ébano, com ponteira e castão ele ouro. 

· Sessão memorável. Galerias repletas. Feijó, rosto impassível e gesto 
natural, tomou assento à direita do presidente da mesa, senador Bento 
Barroso Pereira. Sôbre um exemplar da Bíblia, joelhos em terra, prestou 
o juramento . elo estilo. Na rua, recebeu aclamações entusiástica . . 

A 14 ele outubro organizava o seu primeiro iinistério, chamando 
Limpo ele Abreu para as pastas do Império e interino ela Justiça, Manuel 
Alves Branco para os Estrangeiros, Manuel da Fonseca Lima c Silva, 
para as pastas da Guerra e da Marinha. Na Fazenda, como remanescente 
elo gabinete anterior, conservou o deputado Manuel elo Nascimento Castro 
e Silva. 

O govêrno, assim constituído, a 24 do mesmo mês se dirigia à nação, 
com a exposição dos princípios que ir iam nortear os negócios públicos; 
observância religiosa da Constituição c do Ato Adicional; execução das 
leis penais, arrecadação das rendas, "com zêlo, mas sem vexame"; ateuções 
especiais para a agricultura. A introdução de colonos, que já se processava, 
tornar ia desnecessária a escravatura, "e com a extinção desta, muito 
lucraria a moral e a fortuna do cidadão". 

A primeira lei que sancionou, a 31 de outubro de 1835, foi a resolução 
da assembléia geral autorizando o govêrno a conceder a uma ou mais 
companhias que fizessem uma estrada de ferro, ela capital do Rio de J anciro 
à de 1inas, Rio Grande e Bahia, carta de privilégio exclusivo, por espaço 
de 40 anos, para uso de carros destinados ao transporte de gêneros c passa-
geiros. 

Se há traço novo, que possa caracterizar a administração do regente 
neste ano de 1835, é o de inimigo declarado da escravidão. Entre as instru-
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ções dadas pcl~ seu _ministro dos Estrangeiros ao Marquês de Barbacena, 
com_ quem _F~IJÓ pnvara no ~enado, e a quem dera as atribuições de 
plempotenmáno em Londres, figura logo a seguinte: 

. "Perante o govêrno britânico, empregará v. exc. todos os 
mei<?s ~o seu álcance: primeiro, para que se possa mais efetivamente 
repnmu· no mar o tráfico de africanos". 

VrroR DE AzEvEDo: Feijó. 

3. O Segundo Reinado. 

DATAS PRINCIPAIS 

1848-1849 - Revolta Praieira. 
1852 - Fim da luta contra Rosas e Oribe. 
1862 - Questão Christie. 
1~64 - Guerra contra Aguirre. 
Fms ele 1864 - março ele 1870 - Guerra do 

Paraguai. 
28 de setembro de 1871 - Lei Rio Branco. 
1885 - Lei dos sexagenários. 
13 de maio de 1888 - Lei Áurea. 

. O P eríodo das Lutas Civis . - Nos primeiros anos do 
remado pesso~l de ?· Pech·o li várias lutas civis ensangüen
taram a Naçao. Vmham algumas do período regencial, tais 
como: a guerra do Farrapos, iniciada em 1835 e a Balaiada 
no Maranhão. ' ' 

Coube a Luís Alves de Lima e Silva pacificar não só o 
Maranhão e o Rio Grande do Sul, como também dominar as 
~·evoltas qu_e ~stalaram em São Paulo e em Minas (1). :t!:sse 
Il_ustre brasilen·o, que por ter pacificado o Maranhão, foi agra
Ciado ?om o titulo de barão, teve mais tarde os de conde, 
marques e duque de Caxias, bem como o posto de marechal 
do E~é1:cito. Por três vêzes ocupou êle a presidência do Conselho 
de mm1stros. Salvando a unidade da Pátria e cobrindo-se de 

(1) O padre Feiió. estóve comprometido na movimento de São l'aulo. Entre os 
cOatbe~as di~ rebelião de Mmas f>gura.vam: José Feliciano Pinto Coell)o da Cunha Teófila 

ome Jtmpo de A.brett.. ' 
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glória em lutas que se travaram na segunda metade do século 
passado notadamente na guerra do Paraguai, Caxias se impôs 
à admir~ção de seus compatriotas, tendo merecido com muita 
razão o nome de TV ellinglon bra ileiro. 

D . Pedro II 

O período de lutas civis que assinalaram o primeiros ano 
do segundo reinado termina com a Revolta Praieira (1848-1849), 
assim chamada pelo fato de os dirigentes do partido liberal 
pernambucano se reunirem em uma casa da rua da Praia, 
em Recife, onde era a tipografia do jornal dêsse partido, o 
"Diário Novo" . 
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O período entre 1851 e 1870. - No período entre 1851 e 
1870, o Brasil sustenta várias guerras ex-teriores. Dentro do 
p~ís, reina, ao contrário, grande harmoni~. São do princípio 
deste período as campanhas contra Rosas, ditador da Argentina 
e contra Oribe, caudilho .uruguaio (1). Cessadas as lutas ex~ 

Duque de Caxias 

teriores em 1852, notáveis progres os se operam no curto 
período de paz externa que então se abre para a Nação. 

Em 6 de setembro de 1853 sobe ao poder um ministério 
de conciliação, formado de elementos pertencentes aos dois 

. (1) Oribe capitulou no dia 11 de outubro de 1851, per.guido por Caxias e por 
UrqUJza, governa?or da. províncm .argentma de Entre Rios, a. quem o Brasil <'Stava aEadn, 
~m como ao go,êrno de ~1ontev1d~u, na lu ta ront ra o caurfilbo urugnain. A batalha de 

onte Caseros. (3 de fe;,ereu·o de 1852), em que o exército de Rosas foi completamente der
rotado, determmou o f1 m de sua d1(.adun1 1111 Argen tina, 
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grandes partidos politicos do Império: o Conservador e o 
Liberal. Era presidido por Honório Hermeto Carnei?·o de Leão(1), 
visconde e depois marquês do Paraná, que tem o nome ligado 
aos primeiros empreendimentos da época de prosperidade que o 
Brasil então conhece. Em 2 de abril de 1854 era novamente 
criado o Banco do Brasil, que tinha sido fechado em 1829. 

Teófilo Otoni Zacarias de Góis e Vasconcelos 

Inaugurava-se em 30 de abril dêsse ano o primeiro trecho 
ferroviário do pais, numa extensão de 14 quilômetros. Outros 
melhoramentos se realizam, contribuindo para muitos clêles 
Irineu Evangelista de Sottsa (barão e depois visconde ele 111 auá). 

Em 1862 tem o Brasil uma questão com a Inglaterra, a 
chamada Questão Christie, do nome de William Christie, mi
nistro plenipotenciário inglês no Brasil. Essa questão, que re
percutiu tanto no campo internacional como na politica interna 
nacional, foi resolvida pelo arbitramento de Leopoldo I, rei da 
Bélgica, que, em junho de 1863 deu o seu laudo a favor do 

(1) EntrP os maie notáv~is e•tadistas do Império, desde ~ntão até o fim do regim.e 
monárquico, ronvém citar: Zacnrias de Vasconcelos, que por t.rPs vêz~s ocupou a. prest
d~ncia do Conselho de Ministros, a última dns quais no periodo de ma1or respon,ab•ltdndo 
dn guerra contra o Paraguai. 
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Brasil. As relações entre a Grã-Bretanha e 0 nosso p í 
se achavam. rôtas, ficaram restabelecidas por medi: io q~: 
~- Lu_ís I, rm de Portugal (setembro de 1865), tendo D. P~dro II 
Iecebicloclno seu aca.mpamento de Uruguaiana por ocasião ela 
guerra o Paraguai, de que adiante tratare~o · 
extraordinário inglês Edward Thornton. s, o enviado 

Marquês do Paranã Irineu Evangelista de Sousa 

Pouco ant~s do reatamento das nossas relações diplomáti
cas ?om a <?-ra-Bretanha, entrava o Brasil em luta contra 
Aguzrr~, presidente do Uruguai, pertencente ao partido político 
~1nommado bl~nco, ao qual fazia oposição armada Vendncio 
. o~·es, do partido colorado, que tinha o apoio de muitos bra

silen·os. 

.A luta contra ~guirre, iniciada em 1864, teve por motivo 
~ atitude dêsse pr~siden~e perseguindo súditos brasileiros resi
~~tes no Uruguai, ~b.ng~ndo~os até à prestação de serviço 

mihta:, como represaha as simpatias de muitos de nossos 
patrícios pelo partido colm·ado. 
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Depois de muitas reclama
ções inúteis -dirigidas a Mon
tevidéu pelo govêrno imperial 
e de ter feito em vão o conse
lheiro José Ant6nio Saraiva. 
como plenipotênciário enviado 
à capital uruguaia, os maiores 
esforços para conciliar a situa
ção, tornou-se impossivel evitar 
a luta armada. Ordenou-se a 
intervenção das fôrças brasi
leiras comandadas por M ena 
Barreto e apoiadas pela esqua
dra de Tamandaré. 

José Antônio Saraiva 

A única belonave uruguaia 
("Villa del Salto") foi incen
cliad~ pelos próprios tripulan

tes, para não se entregar à nossa esquadra. Como operação 
bélica importante, pode citar-se a tomada de Paisandu (2 de 
janeiro de 1865) , um mês depois da qual a cidade de Monte
vidéu se via bloqueada por terra e por mar. Aguirre, vendo-se 
perdido, entregou o govêrno a Tomás Villalba, presidente do 
senado, o qual cuidou da rendição (20 de fevereiro de 1865). 

Flores as umiu a presidência do Uruguai e imediatamente 
se colocou ao lado do Brasil contra o Paraguai, que estava em 
guerra contra nós. No govêrno desta última nação estava desde 
1862 Francisco Solano Lopez. Nutria êle sonhos de conquistas 
territoriais e possuia um exército numeroso, provido de abun
dante material de guerra. 

Praticou Lopez, tomando por motivo a intervenção brasi
leira contra Aguire, um ato de franca hostilidade contra o 
Brasil, antes mesmo ele qualquer declaração de guerra: foi o 
apri ionamento do vapor brasileiro lYI arquês de Olinda pelo 
vapor paraguaio Tacnari. Subia o nosso vapor o rio Paraguai, 
levando a bordo o presidente nomeado pelo govêrno do Império 
para a província de Mato Grosso. Verificou-se a agressão em 
12 de novembro de 1864. 
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Tratou Lopez em seguida d . d. 
com~ ? Ri'o Grande elo Sul. Na clt~~va n· M~to Gr?s~~' bem 
que nra durar mais ele cinco a q~e a: stm se llliCJava c 
Argentina e ao Uruguai. anos, o rasil estêve aliado à 

N ° dia 11 de junho de 1865 
comando de Barroso con uist a .esquadra . brasileira, sob o 
vitória do Riachuezd em q qu ava_ st~bre a paraguaia a grande 

' e pl a Icaram atos de heroismo 

Francisco Solano Lopez Mitre 

além do chefe da esquadra e ent. . 
brasileü·os: M arcílio Dia ' I ~c mm~os ~utros, os seguintes 
sabre contra uatro i . ~' va en e ma~·mhmro que, lutando a 
a sucumbir c~mo nbr~rgos, conseguiU derrubar dois vindo 

um ravo e Greenalgh íd ' 
haver prostrado 0 of" · 1 ' . ' ca o em luta após rcra paraguaiO que tent . b . , l a bandeira. ara o nga- o a descer 

Pouco tempo depois em 18 d t b 
de Estigarríbia coron I ' . o· _e se em ro~ d~u-se a rendição 
Grande do Strl' t ed pUara"'um? que havia mvadido o Rio 

e orna o ruguarana M · d 
se entregaram enta-0 Ass· t. à · aiS e 5.000 homens 
U 

. · rs rram rendiçã d · 
ruguaJana os chefes de Estacl d . B ., "]~ os parag~aws em 

" o o l ast ' da Argcntma c do 

' 
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Guerra do Paraguai 
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Uruguai; Pedro II, Bartolomeu Mitre e Venâncio Flores. Co

mandava as fôrças brasileiras na ocasião o barão (depois conde) 
de Pôrto Alegre. 

Em 24 de maio do ano seguinte o general Osório, que já 

se havia distinguido nos combates do Passo da Pátria e de 

Estero Bellaco, cobriu de glória o exército brasileiro na memo

rável batalha de Tuiuti. Foi a maior batalha campal até então 

travada na América do Sul. Depois, estando Osório enfêrmo, 

Batalha do Riachuelo 

a sumiu o comando das fôrças brasileiras Polidoro da Fonseca, 

que conquistou, em setembro de 1866, o forto de Curuzu. Em 

novembro dêsse ano tomou Caxias o comando dos nossos 

exércitos. Nessa fase da guerra se operou a retirada de Laguna, 

tão bem descrita por Taunay, que dela participou. 

O comando de Caxias marcou o período mais brilhante 
da campanha do Paraguai. 

No dia 19 de fevereiro de 1868 nossa esquadra conseguiu 
forçar o passo de Humaitá. 

Depois das vitórias de Itororó, Avaí, Lamas Valentinas e 

Anguslum, atingiram os brasileiro , em janeiro de 1869, a 

cidade de Assunção, capital do Paraguai . Deixou então o 
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, . brasileiras, por estar enfêrmo, o grande 
comando das fmças t or·dinários serviços prestados 
C · pelos seus ex ra · tit 1 axras, que, p . . ·ecebia pouco depms o u o durante a guerra do araguar, r 
d d (23 de março de 1869. L 

e uqu~ltima fase da guerra, a de pe~se~uição a op~z, 
N_a a chefia suprema do excército brasrlmro o conde d Eu, 

assumm 1 h d · do trono marido da princesa !sabe ' er ell'a . 

Francisco Manuel Barroso Visconde de Taunay 

t. ais os de Peribebuí, Depois de vários combates, en ref ?S qu·t 1 o de março 
d C . alaí Lopez Ol mm o, a . 

Campo Gran e e a? agu ' ·t ha têrmo à guerra do 
de 1870, em Cerro Cm·á. Sua mm e pun 
Paraguai. 

I ' . . - Terminada a guerra do 
A última ~ase do mpeno~·iodo de bastante desenvolvi-

Paraguai, o ~ras1l entr~ e:U ~~ ~~plomacia progride, estabele
mento em t?das as es eras. ai es estrangeiros; o cabo sub
cendo-se vános tratados com p í à Europa· a imprens~ se 
JU~rino liga, em 1874, o nosso pa s ' 
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Batalha do Avaí (Quadro de Pedro Américo) 

desenvolve; grandes literatos fazem a sua aparição. A intensi
ficação da campanha abolicioni ta vai, de vitória em vitória, 
conseguir a abolição total da escravidão, um ano e meio depois 
da qual é derrubada a monarquia. 

A abolição do Cativeiro.- No início da época do Brasil
Reino, para uma população inferior a 3.500.000 habitantes, 
existiam quase dois milhões de escravos entre nós. 

O notável estadista João Seven:ano Maciel da Costa, que, 
no reinado de D. Pedro I, ocupou vários mandatos de grande 
importância, publicou, no ano anterior ao da nossa emanici
pação política, a sua "memória sôbre a necessidade de abolir 
a introdução dos escravos africanos no Brasil; sôbre o modo 
e condições com que esta abolição se deve fazer; e sôbre os 
meios de remediar a falta de braços que ela pode ocasionar". 

O médico Antônio Ferreira França, deputado pela Bahia, 
apresentava à Câmara, em 1830, um projeto de abolição 
gradnal, pelo qual se extinguiria a escravidão no Brasil a 25 de 
março de 1881. Novo projeto sôbre o mesmo assuuto apresen-
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Joaquim Nabuco 

tava êle no ano seguinte, assim 
como, mais tarde, dois outros 
que estabeleciam a liberdade 
dos nascituros de ventre escra
vo. Não conseguiu ver conver
tidas em lei as suas propostas. 

No periodo da Regência 
Trina Permanente, por não ter 
sido convenientemente cum
prida uma convenção com a 
Inglaterra e em conseqüência 
de reclamações britânicas sôbre 
a não observância da abolição 
do tráfico negreiro, houve a lei 
de 7 de novembro de 1831, que 
ratificava compromissos ante
rior·mente assumidos com a Grã
Bretanha. O tráfico clandes
tino continuava, apesar de tudo. 

Em 1850 era votada a lei Eusébio de Queiroz, que impunha 
penas severíssimas aos contrabandistas de escravos. Outra lei, 
a de 28 de setembro de 1871, declarava livres todos os filhos 
de mulher escrava nascidos no Império a partir daquela data. 
Foi o notável estadista visconde do Rio Branco quem conse
guiu essa lei, a qual foi promulgada pela princesa Isabel, então 
na regência do trono em virtude de se acharem na Europa 
D. Pedro II e a Imperatriz. 

Com a extinção do tráfico e com a emancipação dos nasci-
turo. , ficavam abol~das as fontes de escravidão. 

Em 1884 o Ceará liberta completamente os escravos. O 
Amazonas e depois o Rio Grande do Sul seguiram o exemplo 
daquela província. No ano seguinte era aprovada a lei de 
emancipação dos escravos de mais de 60 anos de idade. 

A campanha pela libertação total dos escravos cada vez 
se tornava mais intensa. A imprensa e as sociedades abolicio
nistas aumentavam sempre o ardor da propaganda. Final
mente no dia 13 de maio de 1888, a princesa I sabel, novamente 

' o na regência durante a estada do Imperador na Europa, assmava, 
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Luis Gama Bernardino de Campos 

co~ ,úma caneta de ouro cravejada de brilhantes a chamada 
Le2 Aur~a, de número 3.353, que declarava extinta'a escravidão 
no Br~s1l. Era então presidente do Conselho de Mini tros 0 
dr. J oao Aljred~ Correia de Oliveira. José do Patrocínio ardo
roso propagandista da abo!~ção, arrancou lágrimas da Regente 
e de. todos os qu~ _o ouVJam com arrebatador discurso pro
nunCi ado na oc~s1ao. Outro grande abolicioni ta, Joaquim 
N_ abuco, verdadmro apóstolo dos cativos, havia dito, poucos 
d~as. antes, quando se procedia à leitura do projeto aboli
CJomsta: 

"S · "d r. pres1 ente~ eu peço a V. Excia. e peço à Câmara 
q~e ~e~harn tolerânCia para esta manifestação que o povo 
b~a~1lmro acaba de fazer dentro dêste recinto. Não houve 
d~a 1g~al nos nossos anais. ão houve momento igual na 
h1stóna da nossa nacionalidade ... " . 

. Além dos v~lt_os _já citados, merecem especial menção, ·na 
PIOpaganda abohcwmsta, os seguinte : o poeta Castro Alves 
Ru2 Barbosa, Luís Gama, Antônio Bento JJiuniz de Souza' 
Bueno de Andrade, Hipólito da Silva, Bemm·dino de Campos, etc: 
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Q U_E S TI O N Á R I O 

1 - Quais as Províncias em que se fêz sentir a ação pacificadora de 
Caxias nos primeiros anos elo segundo reinado? 

2 - Porque foi assim denominada a Revolta Praieira? 
3 - Como se distingiu o marquês do Paraná? 
4 - Quem eram respectivamente Rosas e Oribe? 
5 - Em que ano surgiu a "Questão Christie"? 
6 - Qual o rei escolhido para árbitro ne sa questão? 
7 - Em que circunstâncias se restabeleceram as nossas relações com a 

Inglaterra? 
8 - Como decorreu a guerra contra Aguirre? 
9 - Qual o pretexto de que Lopcz se serviu para justificar o apri iona

mcnto do navio "Marquês de Ollnda"? 
O - A que nações estava aliado o Brasil na guerra do Paraguai? 
1 - Que sabe sôbre a vitória do Riachuelo? 

12 - E sôbre a rendição ele Uruguaiana? 
13 - Que houve de importante desde errtão até a entrega do comando 

das nossas fôrças a Caxias? 
14 - Quais os principais fatos da luta na fase do comando dêsse chefe? 
15 - E os do período elo Conde d'Eu ? 
16 - Como se salientou João Sevcriano Maciel da Costa? 
17 - E Antônio Ferreira França? 
18 - Que houve no dia 7 de novembro de 1831? 
19 - De que ano foi a lei Eusébio de Queiroz? 
20 - Quem promulgou a lei de 28 de setembro de 1871 ? 
21 - Qual a primeira Província que libertou completamente os seus 

escravos? 
22 - Que lei favorável aos escravos foi assinada em 1885? 
23 - Em que circunstâncias foi promulgada a Lei Áurea? 
24 - Quais os principais vultos da campanha abolicionista? 

LEITURA 

O que prepondera, qua-se sempre, nas alianças matrimoniais dos 
soberanos é o interêsse político, é a conveniência dinástica. 

D. Pedro II não fêz C'XC<'Ção à rC'gra. Declarado maior, resolveram 
seus conselheiros ·dar-lhe, desde logo, uma companheira na vida, e na 
escolha dessa companheira não foi consultado seu coração. 
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Ditaram-na unicamente as altas razões do Estado. 
E como só na Emopa era possível encontrar, na linhagem dos reis, 

uma .senho!·a que se assentasse no trono, ao seu lado, comissionou-se Bento 
da Silva Lisb_9a para procurar, - de preferência entre as princesas da casa 
remante da Austna, a que pertencera sua mãe, D . Maria Lcopoldina -
quem devesse ser a imperatriz brasileira. ' 

Mal succdi~o ~m Viena, Bento Lisboa volveu suas vistas para a 
cô.rte_ das _Du~s SICíhas, a conselho de Mctternich, com cujo concmso sua 
missao foi ah coroada de completo êxito. 

Entaboladas e ultimadas tôdas as negociações necessárias efetuaram
se, a 30. de maio de 1843, na cidade de Nápoles, capital daqu~le reirio, os 
esponsais do monarca, representado pelo conde de Siracusa, seu futmo 
~unhado, com ~· Teresa Cri~tina 1aria, irmã do então imperante, 
Fernando II, e filha de Franc1sco I e sua mulher, D. 1aria Isabel de 
Bourbon, infanta da Espanha. 

Tran.sportada na fragata Constituição, capitânia de uma divisão de 
nossa marmha de guerra, D . Teresa Cristina aportou ao Rio de Janeiro 
a 3 de setembro da~uele ano, desembarcando no dia imediato e dirigindo
~e .à Capcl~ I!npenal, onde, com as bênçãos da Igreja, se realizaram as 
ultimas ccnmomas de seu casamento com o imperador. 

Até então,. a vida dê~te decorrera monótona e triste. Entregue, antes 
de completar se1s a1_1os de 1dade, aos cuidados de estranhos, - escrupulosos 
e s~vcros no ~u.mpnmento de seus deveres, mas inaptos para assisti-lo com 
carmhosa solic~tude em sua orfandade - , não conhecera alegrias nem 
prazeres, e afe1ções consoladoras, e verdadeiras talvez só tivesse tido as 
das irmãs, órfãs como êle, e a ele um preto de alma branca Rafael que o 
estimava como filho. ' ' 

Vivia na solidão, encerrado na Quinta da Boa Vista a fazer uma 
educação apressada e a ouvir, de perto ou ao longe, o ruíd~ das procelas 
c das convulsões revolucionárias subseqüentes à abdicação - remate e 
fêcho de um reinado, cujo poente fôra tinto de sangue. ' 

Com a Maioridade foi obrigado a sair um pouco de seu isolamento 
e sofreu a influência comprometedora elas cortezanices e elas intrigas que 
enleiam e seduzem os poderosos. ' 

Ncs. e meio viciado pela hipocrisia c pela lisonja, tudo conspirava 
para perdê-lo; c, certo, teria sido um sacrificado, se os nobres instintos e 
os elevados sentimentos ele quo era doLado não houvessem triunfado de 
tô~as as tentações, fazendo dêlc, em vez de um déspota, domiriado pela 
v~;ud.ade c pelo orgulho, um grande chefe de Estado, que não julgava ter 
d~re~tos s6b1'e seu povo, e sim um poder que lhe coubera pelos acasos da fortuna 
e do nascimento. 

Foi salvo pela sua índole, naLmalmcnte boa, conforme salientou 
ainda não há muito, Magalhães de Azcrcclo, esboçando, em páginas qu~ 
encantam, os traços de sua fi sionomia moral. 

l'<!as a resistência de seu caráter ter- e-ia talvez quebrado, se, nas 
provaçoes daquela época, em que lhe falLava o sabe1' de exper·i€ncia j eito, 
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não houvera podido renovar, no lar, as energias de sua alma sofredora 
e forte ... 

Teve quatro filhos: 

- D. Afonso, nascido a 23 de fevereiro de 1845 e falecido a 11 de 
junho de 1847; 

_ D Isabel, três vêzes regente do Império, nascida a 2~ de juD:o 
·de 1846 casada a 15 de outubro de 1864 com o príncipe Gastao 
de Orlé~ns, Conde d'Eu, e falecida a 14 de novembro de 1921, 
na França; 

_ D Leopoldina, nascida a 13 de julho de 1847, casa~a a 15 de 
·dezembro de 1864 com o Duque de Saxe, e falecida a 7 de 
feverei.l'o de 1871, em Viena; 

_ D . Ped):o, nascido a 19 de julho de 1848 e falecido a 9 de janeiro 
de 1850. 

TAVARES DE LIRA 

UNIDADE IX 

A REPUBLICA 
1) A propaganda republicana. 
2) A proclamação. 
3) Os governos republicanos. 

I. A Propaganda Republicana. 

DATAS PRINCIPAIS 

Dezembro de 1870 - Publicação do Manifesto 
Republicano. 

1873 - Convenção de !tu. 
1884 - Eleição de Campos Sales, Prudente de 

Morais e Álvaro Botelho para deputados. 

Os últimos tempos do segundo Reinado. -Referindo
se aos últimos tempos do reinado de D. Pedro II, assim se 
exprime Euclides da Cunha: 

wt;;ste (o trono) abalara-se de há muito. O nobre 
espírito do homem que o ocupava com a sua preocupação 
absorvente de perquirir anciosamente as coisas da ciência 
com o seu anelar o título de filósofo, com o ansiar pela 
camaradagem nobilitadora dos pensadores de seu tempo, 
a sua indiferença superior pela fôrça organizada, que lhe 
escorava o Império, com o estimular os decretos liberta
deses, que lhe destruíram o apoio da propriedade territorial 
- tornou-se no têrmo da vida o exemplo vivo da trans
mutação de seu próprio país. 

É natural que fôsse o seu último ministério conserva
dor que realizasse, a 13 de maio de 1888, a mais alta das 
reformas liberais; e fôsse o seu último ministério liberal 
que planeasse reviver as energias conservadoras das tradi
ções monárquicas desfalecidas. 
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ão tinham mais significação os nomes dos partidos. 
Existiam pela fôrça da inércia. Tendo-se prendido ao curso 
irreprimível da propaganda abolicionista, iniciada ativa
mente em 1884, a monarquia obtivera uma estabilidade 
momentânea, porque ia derivando ao som ela correnteza 
democrática. 

De sorte que, em 1889, quando o seu último mini~tério 
liberal tentou a última reação conservadora, ela cam -
porque não podia mais parar. 

O terceiro reinado, esteiaclo na esplêndida enverga
dura elo visconde de Ouro Preto, lançou-se como uma 
reprêsa na torrente. 

Foi o que se viu a 15 de novembro de 1889: uma 
parada repentina e uma sublevação; um movimento re
freado de golpe e transformando-se, por um principio uni
ver al, em fôrça; e o desfecho feliz de uma revolta. 

Porque a revolução já estava feita". 

A idéia republicana . - Com a Inconfidência Mineira, 
movimento de idealistas, teve inicio a idéia republicana no 
Brasil. Em outras revoluções brasileiras, antes e depois da 
nossa Independência, o sentimento republicano se manifestou, 
fortificado pela influência dos E tados Unidos, pelo exemplo 
das colônias espanholas da América do Sul e por várias outras 
causas. 

A propaganda. - Depois da guerra do Paraguai, a pro
paganda toma vulto. J á citamos, em outro lugar, algumas 
palavras de N abuco sôbre o assunto. 

O jornal "A República" estampa, no dia 3 de dezembro 
de 1870 o Manifesto Republicano, documento firmado por 
Joaquim' Saldanha Marinho, Cristiano Benedito Otoni, Quintino 
Bocaiuva, Salvador de Mendonça, J osé Lopes da Silva Trovão, 
Antônio Nunes Galvão, e outros. 

Em 1873 reúne-se, na provincia de São Paulo, a famosa 
Concenção de !tu. A impren a, os clubes e os discursos nas 
praças pública contribuem cada vez mais para o progresso 
do ideal republicano. 
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Frei Vital de Oliveira D. Antônio de Macedo Costa 

.Nas eleições ele 1884, Campos Sales e P1·udente de Morais, 
ambos republicanos, são eleitos deputados por São Paulo. 
Minas consegue eleger Alvaro Botelho. 

Dos deputados republicanos eleitos para a Assembléia 
Provincial de São Paulo no biênio 1884/85 (Gabriel Piza, Muniz 
de Souza, Martinho Pmdo Júnior e Morais Barros), diz Almeida 
Nogueira: 

"Dificilimo fôra classificar pela ordem de merecimento 
ê se quarteto parlamentar. Cada qual se salientou dos 
outros por um predicado particular e merecia assim o 
primeiro lugar ... ". 

Com a abolição da escravatura, em 1888, tremendo golpe 
sofre a segurança do Império. Depois da abolição, a República, 
havia dito um notável estadista do Império, o barão de Cote
gipe. Com efeito, os fazendeiros, descontentes por ficarem 
privados do braço escravo para as suas lavouras, atribuem ao 
I mperador a culpa do que lhes acontece e abraçam a causa 
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da República. Para o triunfo 
dessa causa, além dos motivos 
j á citados, muitos outros con
correram, tais como: o esta
belecimento, em 1870, da Ter
ceira República Francesa; a 
queslão religiosa, entre o go
vêrno e os bispos de Olinda 
(D. Vital de Oliveira) e do Pará 
(D. Antônio de Macedo Costa), 
os quais condenados a quatro 
anos de prisão com trabalho 
forçados pelo Supremo Tribu
nal de Justiça brasileiro, tive
ram as penas comutadas para 
prisão simples por D. Pedro II, 
que, mais tarde (1.87 5), concedeu 

o conde d'Eu anistia aos prelados, mediante 
proposta do Duque de Caxias, 

então na presidência do Conselho de Ministros; os desen
tendimentos entre a Monarquia e o Exército brasileiro, no 
seio do qual crescia cada vez mais, depois da guerra do 
Paraguai, a desconfiança de que a classe dos militares não 
era vista com bons olhos pelo govêrno, tendo nascido daí 
a questão militar, de que resultou, depois de vários incidentes 
(caso do major Frias Vilar, caso Sena Madureira, caso Cunha 
Jl/[ atos), a assinatura, pelo marechal Deodoro da Fonseca e pelo 
visconde de Pelotas, do famoso Manifesto de 14 de maio ele 
1887, da lavra de Rui Barbosa, em defesa da dignidade do 
Exército (1); a questão dinástica, isto é, o receio de que o trono, 
por morte de D. Pedro II, fôsse ocupado por um estrangeiro, 
o conde d'Eu, marido ela princesa Isabel, herdeira da coroa. 

(1) Por proposta de SLlveira Martins no Senado foi a provada a solução que punha 
fim ao confHto. Cotegipe, então na presidênci• do Conselho de Ministroa, aceitava a pro
po. t.•1. do cancelar algumas notns de repreensão ll oficiais. 
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QUESTIONÁRIO 

1 - Quando teve início a idéia republicana no Brasil? 
2 - Que causas contribuíram para fortificar o sentimento republicano 

manifestado em algumas revoluções brasileiras que ocorreram 
antes e depois da nossa Independência? 

3 - Em que ano foi publicado o Manifesto Republi cano e quais os 
nomes de alguns elos seus principais signatários? 

4 - Quando se reuniu a Convenção ele !tu? 
5 - Quais os deputados republicanos eleitos por Minas c São Paulo em 

1884? 
6 - Quais os deputados que os republicanos conseguiram eleger para a 

Assembléia Provincial de São Paulo no biênio 1884/85 ? 
7 - De que maneira influiu a abolição da escravatura para abalar a 

segurança do trono? 
8 - Que outros motivos contribuíram para assegtu·ar o triunfo da causa 

republicana? 

LEITURA 

Mas a Abolição tinha-se tornado o centro e o motor de tôclas 
as nossas questões políticas e econômicas, a tôdas submetendo o amoldando 
à sua marcha. Os partidos da monarquia, tentando promovê-la ou resistir
lhe, apenas iam com ela avançando para a república, nas suas formas 
mais seguras e eficazes. 

Não haveria conveniência, não haveria fôrça nem consideração alguma 
capaz de manter Luís Gama e os irmãos Campos indiferentes àquela nova 
expansão das grandes idéias de que haviam sido afinal os verdadeiros pre
cursores em São Paulo. Os esforços dos três nos e terreno, que aliás jamais 
se interromperam, então fortemente se acentuam. Américo de Campos 
manifestava-se sobretudo como jornalista. Luís Gama e Bernardino de 
Campos, porém, transbordavam de suas atividades da imprensa para os 
auditórios da justiça, constituindo-se em advogados gratuitos e obrigaLórios 
de quantos apelos de liberdade chegassem às suas bancas. Nesse ponto, 
era Luís Gama o grande animador c o mestre incomporável. A sua casa 
no Brás transforma-se numa espécie do refúgio santo de tôdas as angústias 
de redenção. Bernardino de Campos, estabelecido no Amparo, secunda-o 
no interior, agindo diretamente nos centros mais irredutíveis e perigoso· 
do esclavagismo. O seu clube republicano daquela cidade, emiquccido pela 
sua atração pessoal ele novos elementos de forte in teligência c grande ativi
dade como o advogado Antônio Muniz de Souza c o médico Joaquim José 
da Silva Pinto, é sobretudo um sforçado núcleo do ação abolicionisLa. O 
exemplo não deixaria de produzir seus frutos. Em outros municípios, com 
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maior ou menor intensidade, com mais ou menos intrepidez, as boas von
tades libertadoras vão aparecendo. Na capital, em meio ao grande devota
mento c ao numeroso entu iasmo popular de que já se via cercado, Luis 
Gama começa a sentir o apôio mais ou menos próximo, mais ou menos 
discreto de alguns elementos de grande destaque na vida da província. 
O conselheiro Martim Francisco, o notável ministro da Fazenda do último 
gabinete Zacarias de Góis, entra, com tôela a sua familia, a agir sôbrc a 
melhor sociceladc, interessando as senhoras paulistas, pelos sentimentos 
de piedade humana, na obra santa da redenção. Organizam-se associações 
femininas que, sem reclame e sem ruído, agem por quotizações regulares 
na formação sucessiva de pecúlios ou fu_ndos de manumi são, periôdica
mente po tos à disposição de Luís Gama. E porém em Santos que o exemplo 
abolicioni ta encontra o seu eco mais desassombrado e eficaz . . . 

JOSÉ MARIA DOS SANTOS 

2. A Proclamação. 

DATAS PRINCIPAIS 
Junho de 1889 - Asccn ão do gabinete Ouro 

Preto. 
Outubro de 1889 - Discurso de Benjamin 
Constant na Escola Militar, por ocasião da 

visita de oficiais chilenos. 
15 de novembro ele 1889 - Proclamação da 

República. 
17 ele novembro de 1889 - Partida da familia 

imperial para a Europa. 

O ministério Out·o Preto. - No dia 7 de junho de 1889 
subia ao poder, sucedendo ao ministério conservador presidido 
pelo con elheiro João AljTedo Correia de Oliveim, o gabinete 
liberal chefiado pelo visconde de OuTo Preto. 

Entre os pontos do programa de govêrno de Ouro Preto, 
exposto perante o Parlamento, figuravam muitas medidas 
grandemente liberais, como: ampliação do direito de voto, 
autonomia dos municípios e províncias, liberdade de cultos, 
temporariedade do Senado, redução dos direitos de exportação. 

As medidas liberais anunciadas pelo presidente do minis
tério não impediram que o gabinete fôRse combatido na Câmara 
c nos jornai .. NovaR adesões recebeu o Partido Republicano, 
entre as quais a de Cesário Alvim, deputado por Minas Gerais~ 
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Afonso Celso, visconde de Ouro Preto João Alfredo 

e a do padre João Manuel de Carvalho, representante do Rio 
Grande do Norte, que, em plena ses ão da Câmara assim 
terminou um discurso: "Não tardará muito que ne~te vas
tíssimo território, no meio das ruínas das in tituições que se 
desmoronam, se faça ouvir uma voz nascida espontânea do 
c~ração do povo brasileiro, repercutindo em todos os ângulos 
deste grande país, penetrando me mo no seio das florestas 
virgens, bradando enérgica, patriótica e unânimemente: 

"Abaixo a Monarquia e viva a República!" 

Benjamin e Deodmo. - Dois homens personificam o 
movimento deci sivo que no dia 15 de novembro de 1889 con
segue derrubar o Império: Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães e Deodoro da Fonseca. Benjamin é considerado sem 
dúvida alguma, o autor intelectual da República; Deod~ro o 
braço forte e prestigioso pôl'lto a serviço da grande causa. ' 

Benjamin tornara-se o ídolo de cus alunos na Escola 
Militar. 
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"Para os estudantes militares, diz Calógeras, sua 
palavra era oracular. Com êles conversando e conferen
óando, seu prestígio ia sempre cre cendo, até que, duma 
feita, os cadetes lhe pediram de conduzir o Exército e 
guiar o País fora dessa tremenda situação". 

O obstáculo máximo, diz ainda Calógeras, era a afeição 
agradecida de Deodoro ao velho Imperador. Persuadido afinal 
por Benjamin e alguns íntimos, velhos camaradas de fileira 
em sua maioria, deixou-se arrastar, embora até o último mo
mento não estivesse feita e firme sua resolução de derrubar 
a monarquia, preferindo êle a sub tituição do ministério. 

A conspiração. - Benjamin Constant, na Escola Militar, 
por ocasião da visita dos oficiais chilenos do Almiranre Cóchrane, 
pronunciava, em presença do nos o ministro da Guerra no dia 
22 de outubro de 1889, um discmso em que defendia seus 
camaradas de armas da acusação de indisciplinados e desor
deiros, declarando que "seriam cidadãos armados, nunca jamais 
janízaros". Seus alunos o cobriam de flores no dia seguinte. 
Os acontecimentos se desenrolam com celeridade crescente. 
Reune-se o Clube Militar em 8 e 9 de novembro. Na casa de 
Deodoro há outras reuniões. Rui Barbosa, procmado por 
Benjamin, entrara na conspira~ão, ao lado de Quintino Boca
iuva, Francisco Glicério, Aristides Lobo e outros. No dia 14 se 
espalham boatos contra o ministério Ouro Preto, ao qual se 
atribuía a intenção de prender Deodoro e Benjamin. Embora 
sem fundamento, a notícia causa alarme e faz com que os 
fatos se antecipem. Deodoro, assumindo o comando das 
fôrças, 'depõe o ministério no dia 15, resolvendo-se à noite 
mandar o decreto de proclamação da República para o 
Diário Oficial. 

No dia seguinte o Imperador recebia, por intermédio do 
major Frederico Sólon Sampaio Ribeiro, a mensagem, assinada 
por Deodoro, em que se referia aos acontecimentos de 15 de 
novembro c notificava D. Pedro II que o Govêrno Provisório 
esperava do patriotismo do monarca o sacrifício de deixar o 
território brasileiro, com a sua família, no mais breve tempo 
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D. Tereza Cristina 

possível, ficando fixado o prazo máximo de 24 horas para o 
embarque. Terminava a mensagem com estas palavras: 

"0 país conta que sabereis imitar na submissão aos 
seus desejos o exemplo do primeiro Imperador, a 7 de 
abril de 1831". 

Foi esta a resposta de D. Pedro II, que êle escreveu de 
seu próprio punho: 

"A vista da representação escrita que me foi entregue 
hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das 
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A Princesa Isabel 

circun tância , partir, com tôda 
a minha família, para a Eu
ropa, amanhã, deixando esta 
pátria de nós estremecida, à 
qual me esforcei por dar con -
tantes testemunhos ele entra
nhado amor e dedicação, du
rante qua e meio século, em 
que desempenhei o cargo de 
chefe do Estado. Ausentando
me, pois, com tôdas as pessoas 
de minha familia, conservarei 
do Bra il a mais saudosa lem
branc;a, fazendo os mais arden
tes votos por sua grandeza e 
prosperidade.- Rio de J aneiro, 
16 de novembro ele 1889. 
D Pedro de Alcântara". 

A princesa Isabel também escrevia, antes de partir, estas 
linhas: 

"É com o coração partido de dor que me afa to de 
meus amigos, de todos os brasileiros e do país, que tanto 
amei e amo, para cuja felicidade esforcei-m& por contribuir, 
e pelo qual continuarei a fazer os mais ardentes votos. -
Rio de J aneiro, 16 de novembro de 1889. - Isabel, 
Condessa d'Eu". 

Na madrugada do dia 17 partia a famili a imperial para 
a Európa. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Qual o gabinete que sucedeu ao de João Alfredo? 
2 - Quais os ponto principais do programa do novo gabinete? 
3 - Quem era Cesário Alvim? 
4 - Que ·atitude tomou o padre J oão Manuel? 
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5 - Quem cra ·Bcnjamin Constant c qual a importância do seu discurso 
pronunciado na Escola Militar por ocasião da visita dos oficiais 
chilenos do Almirante Cóchranc? 

6 - Quais os principais fatos que ocorreram desde êssc discurso até o 
dia 15 de novembro de 1889? 

7 - Como se despcclimm elo Brasil o Imperador c a princesa Isabel ? 

LEITURA 

O visconde de Ouro-Preto, que sucedeu a João Alfredo, organizando 
o ministério do 7 de junho de 1 89, só uma vez compareceu à Câmara no 
meu tempo; a 11 daquele mês, para apresentar o gabinete. 

Pronunciou então dois discursos, o primeiro enunciando o seu pro
grama de largas reformas, o segundo retorquindo aos veementes oradores 
que o atacaram, dois dos quais se declararam republicanos. O padre J oão 
Manuel, um dêlos, terminou a sua calorosa profissão de fé com o grito 
ele - Viva a República! - nunca ouvido no parlamento. Imagino-so a 
agitação produzida! 

O visco nde de Ouro-Preto, no dizer de seus próprios inimigos, estêvo 
na altura elas tremendas responsabilidades quo aceitara. No seu discurso 
ele réplica, fremente do indignação, inflamado de patriótica bravura, lam
pejou a mais alta eloqüência. Dominou o auditório, na maioria infenso, 
arrancou-lhe aclamações, impôs-se. 

Ao viva sedicioso c aplaudidissimo ele João Manuel, ergueu-se im
petuosamente o com energia, conformo rezam os Anais, exclamando: "Viva 
a República, não! Não, o não; pois é sob a Monarquia que:temos obtido 
a liberdade quo outros países nos invejam, c podemos mantê-la em amplitude 
suficiente para satisfazer o povo mais brioso! Viva a Monarquia! - que 
é a forma de govêrno que a imensa maioria da nação abraça, e a única 
que pode fazer a sua felicidade e a sua grandeza! Sim! Viva a Monarquia 
brasileira, tão democrática, tão abnegada, tão patriótica que seria a pri
meira a conformar-se com os votos ela nação, o a não lhe opor o menor 
obstáculo, se ela pelos seus órgãos competentes, manifestasse o desejo de 
mudar de instituição !" 

Estas palavms, segundo ainda os Anais, levantaram aplausos en
tusiásticos e prolongados, no recinto e nas galerias, o grandes demonstrações 
do adesão, abafando por momentos a voz do orador. 

O bispo do Pará, cl. Antônio de Macedo Costa, que assi tiu a êsse 
memorável debato, um dos mais valiosos o ardentes do parlamenLari mo 
brasileiro, declarou, após o discurso do visconde elo Ouro-Preto: 

"Acabo elo ter idéia elo que foi uma essão na Convenção 
:Vranccs&l" 

FO]'ISO CEI,SQ 
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3. Os Governos Republican o s . 

DATAS PRINCIPAIS 

19 de novembro de 1889 - Instituição da ban
deir·a republicana. 

24 de fevereir·o de 1891 - Primeira Constituição 
republicana. 

Novembro de 1891 - Renúncia de Deodoro. 
Setembro de 1893 - março de 1894 - Revolta 

da Armada. 
Dezembro de 1900 - Solução ela questão de 

limites com a Guiana Francesa. 
1903 - Tratado de Petrópolis. 
1909 - Morte de Afonso Pena. 
1912 - Morte do barão do Rio Branco. 
Julho de 1922 - Revolta do Forte ele Copa-

cabana. 
1930 - Deposição de Washington Luís. 
1932 - Revolução de São Paulo. 
1934 - Nova Constituição. 
1937 - Instituição elo Estado Novo. 
18 de setembro de 1946 - Promulgação da 

atual Constituição. 

Do Govêrno Provisório, instituído sob a chefia de Deodoro 
no dia 15 de novembro de 1889, faziam parte: Aristides da 
Silveim Lobo, Rui Ba1·bosa, Benjamin Constant, Eduardo 
W andenkolk, Quintino Bocaiuva e Demétrio Ribeiro. Durou 
êsse govêrno, com algumas modificações em certos ministérios 
até 25 de fevereiro de 1891. ' 

A 19 de novembro de 1889 foi instituída a bandeira re
publicana. Pouco depois era convocada uma Assembléia 
Con tituinte para o dia 15 de novembro de 1890. Outros 
decretos importante foram: o da separação da Igreja do 
Estado e o da obrigatoriedade do casamento civil. 

Eleitos em setembro de 1890 os deputados que deveriam, 
em Assembléia Constituinte, votar a, Constituição Republicana, 
começaram os trabalhos dessa a embléia em 15 de novembro 
de 1.890. Em 2i de fevereiro de 1 91 era promulgada a Con ti-

Hi stária do Brasil 

tuição e no dia seguinte eleito 
o primeiro presidente consti
tucional do Brasil, tendo a 
escolha recaído no marechal 
Deodoro da Fonseca. Teve 
êle 129 votos na Assembléia, 
obtendo Prudente de Morais 
97. Para a vice-presidência foi 
eleito Floriano Peixoto, com 
153 votos, conseguindo W an
denkolk 57. 

A primeira Constituição 
Republicana continha 91 arti
gos e 6 disposições transitórias. 
Todas as outras Constituições 
bra::)ileiras excederam-na em 
tamanho. No artigo 1.0 havia 
a seguinte disposição: 

Quintino Bocaiuva 
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"A nação brasileira adota como forma de govêrno 
sob o regime representativo, a República Federativa pro~ 
cla.~ada a 15 de. no:vem~ro de 1889, e constitui-se, por 
umao perpétua e md1ssoluvel das suas antigas províncias 
em Estados Unidos do Brasil". ' 

Os quatro poderes da Constituição de 1824 passavam 
agor.a a três, exclt~ido o poder moderador, privativo do monarca. 
Cabia o Execut1vo ao Presidente da República eleito em 
sufrágio ~Ereto para um têrmo de quatro anos, "n'ão podendo 
ser ~~eleito para o período presidencial imediato" (art. 43). 
AuXIliavam o presidente "Ministros de Estado agentes de sua 
confiança, que lhes subscrevem os atos" (art: 49) e que não 
er~m "responsáveis perante o Congresso, ou perante os Tribu
naiS, pelos conselhos dados ao Presidente da República" 
(art. 52). 

O Poder Legislativo cabia ao Congresso N acionai, com
posto de Senado e Câmara dos Deputados. Cada legislatura 
deveria durar três anos, eleitos os deputados, em sufrágio 
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direto, proporcionalmente à população dos Estados e os sena
dores em número de três por unidade federativa. 

O Poder Judiciário tinha "por órgãos um Supremo Tri
bunal Federal, com sede na Capital da República, e tantos 
juízes c tribunais federais, distribuídos pela país, quantos o 
Congresso criar'' (art. 55). 

No artigo 72 vinha a famosa "Declaração de Direitos". 

A renúncia de Deodoro. - De acôrdo com o parágrafo 4.0 

do artigo 43 da Con tituição de 1891, devia o mandato presi
dencial de Deodoro durar até o dia 15 de novembro de 1894. 
Não concluiu êle o seu período de govêrno. Tendo entrado 
em luta com o Congre so Legislativo, resolveu dissolvê-lo 
(decreto n.0 641, de 3 de novembro de 1891, assinado na pasta 
do Interior). 

Provocou protestos o golpe desferido pelo Presidente da 
República e, em 23 de novembro de 1891, a esquadra, sob o 
comando do contra-almirante Custódio Jo sé de ~!11 elo, iniciou 
um movimento contra o govêrno. 

Deodoro, tendo reunido o ministério, resolveu renunciar 
ao ·eu cargo. As mniu então o govêrno o vice-presidente da 
República, marechal Floriano Peixoto. 

r ·' Govhno de Floriano. - Governou Floriano Peixoto 
desde 23 de novembro de 1891 até 15 de novembro de 1894. 

Além da revolta de janeiro de 1892, nas fortalezas de 
Santa Cruz e do Lage, prontamente sufocada e da sedição 
malograda de 10 de abril desse ano, houve no govêrno ele 
Floriano a revolta elos federalistas do Rio Grande do Sul, 
que começou em fevereiro de 1893 e só terminou no ano de 1895, 
e a da armada, iniciada em setembro de 1893, sob o comando 
ele Custódio José de Melo e debelada em março ele 1894, com 
a chegada da frota adquirida pelo govêrno na Europa e nos 
Estados Unidos. 

Floriano, pela energia com que enfrentou as revoltas que 
agitaram o seu govêrno, foi chamado Marechal de Ferro e 
Consolidador da República. 
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Govêrno de P1·udente de 
Morais. - Prutfente José de 
Morais Barros, primeiro pre
sidente civil da República, go
vernou desde 1894 até 1898. 
Conseguiu pacificar o Rio 
Grande do Sul, abalado pela 
revolução federalista que vinha 
do tempo de Floriano. Repri
miu também a rebelião de 
Canudos, iniciada por alguns 
fanáticos que obedeciam cega
mente às ordens ele ' Antônio 
Vicente M endes Maciel, conhe
cido por Antônio Conselheiro. 

Ainda no período presiden
cial de Prudente de Morais, 
resolveu-se uma questão de 
limites com a Argentina, deci

Prudente de Morais 
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dindo- e a favor do Brasil, pelo laudo do presidente Cleve
land, elos Estados Unidos, o velho litígio do território da 
Missões. Advogou os nossos interêsses o barão do Rio Branco. 

Govêrno de Campos Sales. -Manuel Ferraz de Cam
pos Sales fo.i o sucessor de Prudente de Morais. Cuidou êle, 
com o auxíliO ele Joaquim M urtinho mini tro da Fazenda de 
melhorar as finanças. ' ' 

No govêrno de Campos Sales o Brasil recebeu a visita 
do p~·esidente da Argentina, Júlio Roca, que estêve no Rio de 
J ane1ro em 1899, tendo o nosso presidente retribuído a visita 
no ano seguinte. Quanto à história diplomática, ficou solucio
nada a questão de limites com a Guiana Francesa servindo 
ele árbitro o presidente H auser, da Suíça, que a ~inou, em 
1.0 de dezembro de 1900, a sentença favorável ao Bra il. Os 
nossos interêsses foram mais uma vez defendidos pelo barão 
do Rio Branco. 

G:ovêrno de Rodrigues Alves. - Governou a seguir 
Franc2 co ele Paula Rodrigues Alves. Tratou êle, com o auxílio 
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r.J 

Rui Barbosa 

Foi ainda no periodo de 
teve o seu primeiro cardeal. 

de Osvaldo C1·uz, do saneamento 
do Rio de Janeiro. Cuidou 
também do embelezamento da 
capital da República, auxiliado 
por Pereira Passos, prefeito do 
Distrito FederaL Graças ao 
barão do Rio Branco, que 
Rodrigues Alves escolheu para 
ministro do Exterior, nossa 
pátria estreitou relações de 
amizade com outras nações, 
resolvendo-se pacificamente vá
rias questões de limites. Assim, 
pelo tratado de Petrópolis, assi
nado em 1903, tinha solução 
o problema de fronteiras com 
a Bolhria, ficando o Brasil com 
o território do Acre. 

Rodrigues Alves que o Brasil 

Govêrno de Afonso Pena. - Depois de Rodrigues Alves 
subiu ao poder Afonso Augusto Moreira Pena, cujo govêrno 
se assinalou por vários acontecimentos importantes, entre os 
quais releva notar a parte que o Brasil tomou na C.m:f~rência 
de Haia em que Rui Barbosa, com sua extraordmana elo
qüência,' atraiu para o nosso pais a ate~ção das gr~ndes potên
cias do mundo. Em 1908 houve no Rw de J ane1ro a grande 
Exposição Nacional, comemorativa do centenário da abertura 
dos portos do Brasil. 

Afonso Pena faleceu no dia 14 de junho de 1909, antes 
do fim de seu mandato presidencial. 

Govêrno de Nilo Peçanha. - Com o falecimento de 
Afonso Pena, assumiu a presidência, de acôrdo com a Consti
tuição, o vice-presidente Nilo Peçanha, que gov<:rnou até 191~. 
Houve agitação politica proveniente da questao de sucessao 
presidenciãl, para a qual um dos partidos indicava o nome do 
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marechal Hermes da Fonseca, ex-ministro da Guerra, e outro 
o de Rui Barbosa. Assinalaram ainda o curto periodo de 
govêrno de Nilo Peçanha alguns atos importantes, como: 
restabelecimento do Ministério da Agricultma; emprrendi
mento de obras públicas de grande utilidade, entre as quais 
a de saneamento da baixada fluminense; criação do Serviço 
de Proteção aos Índios. -

Govêrno de He1·mes da Fonseca. - Durante o quadriê
nio do marechal Hermes da Fonseca houve vários movimentos 
armados. Em 1912 falecia o grande estadista barão do Rio 
Branco. Na politica interna nacional exercia grande influência 
o senador Pinheiro Machado. 

Govêrno de Venceslau Braz. - No govêrno do dr. 
Venceslau Braz Pereira Gomes (1914-1918), o Brasil entrou na 
primeira guerra mundial, por terem sido torpeados pelo ale
mães alguns navios brasileiros. No interior do Estado de 
Santa Catarina houve a campanha do Contestado. No fim 
do quadriênio terrivel epidemia de gripe assõlou o pais. 

Govêrno de Delfim Mm·eira. -Para suceder a Venceslau 
Braz foi eleito Rodrigues Alves. Achando-se enfêrmo, assumiu 
o govêrno o vice-presidente Delfim M oreim da Costa Ribei?·o. 
Com a morte de Rodrigues Alves em 1919, foi marcada nova 
eleição presidencial, de acôrdo com a Constituição, tendo triun
fado Epitácio Pessoa, que se achava na Europa na qualidade 
de embaixador brasileiro à Conferência da Paz. 

Govê1·no de Epitácio Pessoa. - Epitácio Pessoa assu
miu a presidência em 28 de julho de 1919. Durante o seu 
govêrno foi revogado o banimento da familia imperial. Houve 
também a visita dos reis da Bélgica ao Brasil. Comemorando 
o primeiro centenário de nossa Independência, realizou-se 
grande exposição no Rio de J aneiro. 

I o dia 5 de julho de 1922 rebentou a revolta do forte de 
Copacabana, que foi logo sufocada. 

Govêrno de A1·tur Bernardes.- No período presidencial 
de Artur da Silva Bernardes houve uma revolução em São 
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Paulo, à frente da qual se encontrava o general Isidoro Dias 
Lopes. 

Em 1926, por proposta do govêrno, votou o Congresso 
uma reforma parcial da Constituição de 1891. 

Govêrno de Washington Luís. - O govêrno de 
Washington Luís P ereim de Sousa procurou executar desde o 
seu início, uma reforma financeira, cujo objetivo pri~cipal era 
a estabilização do câmbio. 

Abriram-se estradas de rodagem, como a Rio-São Paulo 
e a Rio-Petrópolis. 

o campo das relações com os ontros países tivemos a 
visita do presidente da República dos Estados Unidos H erbert 
Hoover. Visitou-nos também o presidente do Paraguai, Guggiari. 

Poucos dias antes de terminar o seu quadriênio presiden
cial, Washington Luís foi deposto por uma revolução que 
instalou um govêrno provisório, chefiado pelo dr. Getúlio Vargas. 

Os acontecimentos do pe1·íodo entre 1930 e 1937. -
Iniciado o govêrno provisório da Segunda República, começou
se por nomear interventores federais para os E tados, com 
exceção do de Minas Gerais. Criou-se o Ministério do Trabalho 
e o da Educação e Saúde Pública. Grande número de lP-is 
foram expedidas, dispondo principalmente sôbre que tões tra
balhistas. 

Em 1932 explodiu uma revolução em São Paulo, tendo 
durado quase três mêses. 

A elei1{ão, no ano seguinte, de uma Assembléia Nacional 
Constituinte, foi o primeiro passo para a volta do país ao 
regime constitucional. A Assembléia, depois de oito mêses de 
debates, aprovou nova carta constitucional, promulgada no dia 
16 de julho de 1934. Elegeu a seguir, de acôrclo com a nova 
Constituição, o presidente ela República. A escolha recaiu no 
próprio dr. Getúlio Vargas, que de Chefe elo Govêrno Provisório 
passava então a presidente constitucional do Brasil. 

Em 10 de novembro de 1937 tivemos uma outra Consti
tuição, instituindo-se o regime conhecido por "Estado ovo" 
ou "Estado N aciona!". 
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Medidas administrativas . - Em conseqüência da mu
dança ele regime operada em novembro ele 1937, teve início um 
período de centralização elos poderes, com a nomeação de inter
ventores federais para os Estados, fechamento de partidos 
politicos, proibi~ão de bandeiras e símbolos estaduais e outras 
medidas. 

No período do Estado Novo, que durou até 1945, ampliou
se a legislação trabalhista; criou-se o ministério da Aeronáutica; 
procedeu-se a uma reforma do ensi'no; estabeleceram-se novos 
territórios federais; decretaram-se leis constitucionais, que 
emendavam artigos da Con tituição de 1937. 

Em outubro de l 945 Getúlio Vargas era afastado do poder, 
ficando à frente do Executivo o dr . José Linhares, presidente 
do Supremo Tribunal F ederal. 

As eleições de 2 de dezembro. - No dia 2 de dezembro 
de 1945 tinham lugar, em todo o pais, as eleições para a presi
dência da República e para o Congresso. 

Venceu o pleito presidencial o general Eurico Gaspar Dutra, 
que obteve mais de 3.300.000 votos, vindo a seguir o brigadeiro 
Eduardo Gomes, com pouco mais de 2.000.000. 

Os últimos acontecimentos. - Nova Constituição teve 
o Brasil em 18 de setembro de 1946. 

No ano seguinte se realizava em Petrópolis a Conferência 
dos Chanceleres das nações americanas. 

A descoberta do meson artificial pelo jovem cientista brasi
leiro Cesar Lattes foi motivo de júbilo para o Brasil (1948). 

Para a sucessão do general Dutra na presidência da Re
pública obteve o dr. Getúlio Vargas o maior número de votos, 
seguindo-se-lhe, por ordem decrescente de votação, os srs. 
brigadeiro Eduardo Gomes1 Cristiano Machado e J oã;o Mano-a
heira, 
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QUESTIO ÁRIO 

1 Qual a duração do Govêrno Provisório? 
2 Quando foi instituída a bandeira republicana? 
3 Que houve de importante no dia 24 de fevereiro de 1891? 
4 - Quais os mais notáveis acontecimentos desde essa data até o fim 

do govêrno de Floriano? 
5 - Quais as revoluções sufocadas no tempo de Prudente de Morais? 
6 - Que sabe a respeito cl;a atuação do barão do Rio Branco no li t.ígio 

do território das Missões? 
7 - Em que outra questão de limi tes, no quadriênio governamental 

seguinte, advogou êle os interê ses brasileiros? 
8 - Quais as características principais do govêrno de Rodrigues Alves? 
9 - Por que não ·concluiu Afonso Pena o seu período pre idencial? 

10 Quem governava o nosso país quando entramos na primeira guerra 
mundial? 

11 Quais os fatos mais importantes ocorridos no govêrno de Epitácio 
Pessoa? 

12 - Qual o antecessor e qual o sucessor de Artur Bernardcs na presidência 
da República? 

13 - Como decorreu a presidência Washington Luís? 
14 - Quais os principais acontecimentos do período entre 1930 e 1937? 
15 - Até quando durou o Estado Novo? 
16 - Que acontecimentos importantes se verificaram desde então até a 

úl tima eleição presidencial? 

LEITURA 

OSVALDO CRUZ 

Quando se lhe entregou a mi. são de livrar e desinfetar esta e outras 
cidades ou regiões bra ileiras da insalubridade, que as afligia; quando, 
especialmente, o govêrno lhe cometeu a direção da saúde pública neste 
distrito, a inveja zanaga c maninha, a que não minguam nunca objeções, 
para excluir o verdadeiro merecimento, o averbara de não possuir atributos 
de administrador. Dêsses predicados ó o da experiência não teria, então, 
o homem de atividade, energia e método, que, ao empossar-se naquele 
cargo, adotou por lema dos seus atos a divisa ele "traba.lh,o e justiça", as 
dua condições mágicas, de que depende, acima de tudo, a sorte das ad
ministrações. 
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Mas a ell.l)eriência, que lhe esca seava, upriu-lha, como que tres
dobrada, o gênio, o bom senso, a vontade inteligente elo bem, a fé, o en
tusiasmo, que transporta as almas, que as inspira de clarões inesperados 
na luta com as dificuldades; e das imprudências, dos repentes, das inven
ções clêsse inexperiente, a cuja ação direta nada escapava, cujo tino criador 
acudia a tudo, sob cuja pressão tudo se eletrizava, tudo se harmonizava, 
tudo vibrava, resultou a ma1s completa, a mais extraordinária, a mais 
criadora, a mais exemplar elas administrações, a que o Brasil tem a sisticlo. 

O homem, que a exerceu, terminou-a 'coroado pelo consen§o geral 
dos sábios como "um dos grandes benfeitores da humanidade". E a per
sonalidade, que "representa o Brasil moderno saneado". Dêle se dis ·e que, 
"honrando a sua pátria com a extinção da febre amarela, homou o continente 
americano". Dêle se escreveu que, "com só tentar imitá-lo, se nos dignifica 
c enche a vida". Por tê-lo produzido, ainda há pouco, num país estrangeiro, 
se proclamava o Brasil uma "nação feliz". 

O mundo cientifico não o conhecia: foi Osvaldo Cruz quem o revelou 
a êsse mundo; e entre o Brasil pesteado, que êle encontrou, e o Brasil 
desinfetado, que nos veio a legar, entre êsscs dois Brasis, tão diver os um 
do outro, cs a administração mal agoirada pela eterna tacanharia dos 
práticos se levanta, abençoada hoje por todos, sem mancha, sem declínio, 
sem mêclo a rivais, ·como um.a exceção veni.urosa, uma antecipação do 
futuro, um oásis solitário no seu meio. 

Com a ignorância o sol torra, dcrranca e mat<~.; com a ciência o sol 
fecunda, preserva e cria. Se Deus nos não suscitasse a luis ão de Osvaldo 
Cruz, o Brasil teria o mes.mo sol, com a mesma eli."Ubcrância de maravilhas, 
mas o sol com a peste, com o impaludismo, com a febre amarela, com a 
doença do barbeiro, com a úlcera do Bauru, com tôdas essas desgraças, 
até então irremediáveis, que ê se homem, superior ao seu tempo c ao seu 
país, deixou extintas ou em via de se extinguirem. D ar o sol, c não dar a 
ciência, é deixar apenas meio sol, ou um sol malogrado: o sol com a doença, 
a esterilidade c o lu to. Deus nos havia dadivado os benefícios do sol tropical. 
Com Osvaldo Cruz nos acrescentou os ela ciência, que o corrige. Podemo
nos congratular, agora, de termos o sol c t reme dos seus descontos, o sol 
sem as suas malignidades, o bem logrado sol dos países saneados. 

Rm BARBOSA 



UNIDADE X 

" O BRASIL CONTEMPORANEO 
1) O Brasil entre a nações. 
2) O progresso nacional na fase contemporânea. 
3) Desenvolvimento cultural. 

I. O Brasil entre as Nações . 

DATAS PRINCIPAIS 

1895 - Início do incidente da Trindade. 
D ezembro de 1900 - Solução da questão do 

Amapá. 
Novembro de 1903 - Decisão da questão do 

Acre . 
1907 - Segunda Conferência do "!faia. 
1909 - Tratado instituindo o condomínio o 

livre navegação da lagoa Mirim. 
1926 - Retirada do Bras il da Liga das Nações. 
Agôsto de 1942 - D eclaração do guerra à Itália 

e à Alemanha. 
1947 - Conferência dos Chanceleros ameri

canos em Petrópolis. 
1950 - Conferência Intoramoricana do Juris

consultos. 

Rio B1·anco e a política extel'ior. - J á nos referimos 
em outro lugar dêste livro ao barão do Rio Branco (José Maria 
da Silva Paranhos J únior). Estudou êle nas Faculdades de 
Direito de São Paulo e do Recife c foi professor de História 
e Corografia no Colégio de Pedro II, promotor público em 

ova Friburgo, deputado, cônsul em Liverpool. Em 1888 era 
feito barão do Rio Branco. Tendo-se distinguido, na Repúblic~;t, 
na defesa de nossos intcrê es em várias questões diplomáticas, 
foi chamado, na presidência de Rodrigues Alves, para ministro 
do Exterior cargo que ocupou até o seu falecimento, em 1912. 
~ ' . E imensa a obra realizada pelo barão do Rw Branco como 

delimitador do nosso território. 
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A questão das Missões. - Já vimos que na presidência 
ele Prudente de Morais fi cara solucionada a questão de limites 
com a Argentina a propósito do território das Missões. 

No tempo do Império fôra assinado em Buenos Aires um 
tratado de arbitramento para a pronta solução das contro
vérsias referentes a questões de fronteiras entre o Brasil e a 
Argentina, por decisão elo presidente dos Estados Unidos. 

Quando se implantou no Brasil a Repüblica, Quintino 
Bocaiuvu, ministro do Exterior do Govêrno Provisório, resolveu 
liquidar a questão com a Argentina, assinando com E tanislao 
Zeballos, em Montevidéu, um tratado que dividia entre o dois 
países a área contestada. 

O tratado não obteve aprovação do nosso Congresso. ' 
Entregando-se o caso à decisão arbitral de Cleveland, pre i dente 
elos Estados Unidos, Floriano Peixoto, então na presidência, 
nomeou o barão elo Rio Branco representante· elo Brasil junto 
ao chefe da nação norte-americana. 

Rio Branco desempenhou brilhantemente a sua missão. 
O laudo ele Cleveland, proferido em 5 de fevereiro ele 1895, 
já no govêrno ele Prudente, foi favorável ao Brasil, que recebeu 
quase todo o território pretendido, fi cando a linha divisória 
estabelecida pelos rios Pepiri-Guaçu e Santo Antônio. 

O incidente da Trindade. - O incidente da Trindade 
teve inicio em janeiro de 1895, quando os inglêses resolveram 
ocupar aquela ilha, sob a alegação de que estava desocupada 
desde um século. Era nessa ocasião ministro do Exterior o 
jurista Carl.os de Carvalho, que recuRou o arbitramento pro
posto pela Inglaterra. 

Aceitando o govêrno brasileiro a mediação oferecida por 
D . Carlos I , rei de Portugal , "que podia, com muita autoridade, 
intervir na contenda, pois sabia o que ao Brasil ficara per
tencendo por ocasião de sua independência, reconheceu a Ingla
terra, mediante essa intervenção, em 6 de agôsto de 1896, a 
plena soberania dG Bra il sôbre a ilha Trindade, ficando assim 
solvida essa qnestão el e modo digno e honroso para ambas as 
nações" . 
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O Amapá. a região 
do Amapá, neutralizada desde 
1862, surgiram em 1895 alguns 
conflitos entre brasileiros e 
colonos franceses . Resolveram 
os govêrnos do Brasil e da 
França decidir a questão sub
metendo-a ao arbitramento elo 
presidente da Suiça, W alter 
H auser, que em 1. o de dezem
bro de 1900 assinou a sentença 
favorável ao Brasil, que assim 
viu incorporada sob a sua 
soberania uma área de 260.000 
quilômetros quadrados. O barão 
do Rio Branco, como enviado 
extraordinário e ministro pleni-

Barão do Rio Branco · , · ,. · - · 1 potenmano,. em m1ssao espema 
junto ao govêrno suiço, demonstrou, de maneira insofismável, 
os dú:eitos doBra il na questão em debate. (Ver pág. 165.) 

A quest ão do Acre . - Das fonteiras solucionadas por 
meio de negociações pela diplomacia brasileira a mais extensa 
é a boliviana. O tratado de Petrópolis (17 de novembro de 1903) 
deu ao Brasil o território do Acre, havendo de nossa parte 
várias concessões à Bolívia. Rio Branco já era, na ocasião, 
ministro do Exterior. 

Limites com a Guiana lnglêsa. - Joaquim Nabuco, 
com o advento da República, tinha abandonado a política. 
Olinto de Magalhães, ministro do Exterior do presidente Campos 
Sales, conseguiu que êle aeeitasse o encargo de defender os 
interêsses do Brasil, na questão de limites com a Guiana Inglêsa. 

ão obstante o brilho com que N abuco soube sustentar os 
nossos direitos perante Vitor Manuel III, rei da Itália, escolhido 
para árbitro da questão, a sentença favoreceu a Inglaterra, que 
obteve uma passagem para o vale do Amazonas. O laudo 
arbitral determinava a divisão do território contestado em 
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duas partes, uma para Brasil e outra para a Inglaterra. Embora 
errada a sentença, pois ficava por fechar um trecho de fronteira, 
o Brasil, fiel à doutrina do arbitramento, acatou a solução. 
Mais tarde o govêrno brasileiro aceitou uma proposta inglêsa 
ele retificação de limites. 

O con domínio da Lagoa Mirim. - A fronteira com o 
Uruguai, estabelecida pelos tratados de 1851 e 1852, no Im
pério, e pelos de 1909 e 1913, na República, está hoje com
pletamente demarcada. O barão do Rio Branco, com o tratado 
de 1909, instituindo o condonúnio e livre navegação da lagoa 
Mirim, dava, nos últimos tempos de sua brilhante carreira de 
estadista, uma prova de elevada compreensão da política de 
solidariedade americana. 

Ou t ros acontecimentos da politica ext erior. -Além 
de outros tratados de limites com países sul-americanos, de
vemos assinalar, na política exterior da Primeira República, 
vários acontecimentos importantes, entre os quais: realização, 
no Rio ele J aneii·o, da terceira Conferência Internacional 
Americana (23 de julho a 28 de agôsto de 1906); ação de Rui 
Barbosa na segunda conferência de Haia (1907), em que esta
vam representadas 44 naçõe ; mediação do Brasil, juntamente 

·com o Chi le e a Argentina, para evitar a guerra entre o México 
e os E tados Unidos, nos primeiros tempos de govêrno do 
presidente norte-americano W oodrow Wilson; entrada do nosso 
país na primeira conflagração mundial dêste século; participa
ção da Liga das Nações, até 1926. 

O 1·om pimento de relações diplomáticas com a 
Aleman h a , a Itália e o Japão. -· Tentativa de submeter 
o mundo às ditaduras de Hitler c Mussolini, irrompeu a segunda 
"Grande Guerra" 21 anos após o término da primeira (1914-
1918), a 1.0 de setembro de 1939, com a invasão da Polônia 
pela Alemanha. 

Circunscrito inicialmente à Europa, dentro em breve o 
conflito era universal. A agressão japonêsa aos Estados Unidos 
da América do Norte (Pearl Harbour -7 de dezembro de 1941) 
provocou o rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil 
e a Alemanha, Itália c Japão em princípios de 1942. 
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O Brasil em guena. - A 16 de feYereiro de 1942 era 
pôsto a pique o navio brasileiro "Buarque". Várias outras 
embarcações foram afundadas, até que, a 22 de agôsto do 
mesmo ano, o Brasil declarou guerra à Itália e à Alemanha. 

A contribuição brasileira. - Inicialmente a participação 
brasi leira no confli to limitou-se ao fornecimento de matérias 
primas e de bases militares aos aliados. 

Organizava-se, entrementes, a Fôrça Expedicionária Brasi
leira, cujo primeiro escalão desembarcou em Nápoles a 16 de 
julho de 1944. 

Agindo em conjunção com o 5. 0 Exército norte-americano, 
a F.E.B., comandada pelo marechal Mascarenhas de Morais 
(então general), vai e cobrindo de glórias nas sucessivas ba
talhas que vence : Camaiore, M ante Prano, JJ1 onle Castelo, 
Castelnuovo, M ontese, Zocca, Collecchio, F ornava. Ao mesmo 
tempo a Fôrça Aérea Brasileira (F.A.B.) se empenha com 
bravura na luta. 

Finda a guerra em 1945. D o efetivo totaJ de nos as fôrças, 
meio milhar ficou em Pi tóia, no Cemitério Militar Brasileiro. 

As relações internacionais depois da Segunda Grande 
Guerra. - Além da realização da Conferência dos chanceleres 
das nações americanas em Petrópolis (1947), à qual já fizemos 
referência em outra lição, muitos fatos de importância se vão 
apresentando no campo das relações do Brasil com outras 
nações, tais como: a visita do presidente Truman ao nosso 
pais, em setembro dêsse ano, bem como as do governador geral 
do Canadá e a do presidente do Uruguai no ano seguinte; a 
realização, no Rio de J aneiro, de uma Conferência Interameri
cana de Jurisconsultos (1950); a ação dos nossos representantes 
na UNO (Organização das rações Unidas e na OEA (Organi
zação do Estados Americanos). 

QUESTIONÁRIO 

1 - Que sabe sôbre a vida de Rio Branco antes do govêrno de Rodrigues 
Alves? 

2 - Que podemos dizer, em resumo, a respeito da Questão das Missões? 
3 - E sôbre o incidente da Trindade? 
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4 - Como agiu o barão do Rio Branco no ca o do Amapá? 
5 - De quo maneira adqu iriu o Brasil o território do Acre? 
6 - Quo sabe sôbre a questão do li mites co1n a Guiana Inglêsa? 
7 - E sôbre o condomín io ela Lagoa Mirim? 
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8 - Que outros fatos impor tantes devemos assinalar na poliiica exterior 
da Primeira República? 

9 - Quando se deu o rompimento das relações diplomáticas entre o 
Brasil e as potências elo "eixo"? 

10 - Que aconteceu em 16 do fevereiro de 1942? 
11 - E a 22 do agôsto dê se ano? 
12 - Como se fêz sentir a princípio a participação brasileira na segunda 

"Grande Guerra"? 
13 - Quando se dou o primeiro desembarque ele fôrças brasileiras na 

Itália? 
14 - Quem era o comandante da F.E.B. c quais as sucessivas batalhas 

em que os nos os soldados se cobrir-am de glória? 
15 - Que mais sabe sôbrc a participação do Bra il na Segunda Guerra 

· Mundial? 
16 - E sôbre as relações do nosso país com as outras nações depois dessa 

guerra? 

LEITURA 

DA "ORDEM DE SERVIÇO" DE 
3 DE MAIO DE 1945 

A Fôrça Expedicionária quo representou o Brasil nesta sanguinolenta 
guerra, cumpriu galhardamente a missão que lhe foi confiada, mercê de 
Deus e a despeito de condições c circun tâncias adversas. Num terreno 
montanhoso, a cujos píncaros o homem chega com dificuldade, num inverno 
rigoroso que a totalidade da t ropa veio enfrentar pela primeira voz e contra 
um inimigo audacioso, combativo c muito bem instruído, podemos dizer 
assim mesmo, e por isso me mo, que os nossos bravos soldados não des
mereceram a confiança que nêles depositaram seus chefes e a própria 

ação Brasileira. 
Após oito meses de lu ta, em que, como todos os Exércitos, sofremos 

pesados revêzes e obtivemos brilhantes vitórias, o balanço de uns e outros 
é ainda favorável às nossas armas. Desde o dia 16 de setembro de 1944, 
a F.E.B. percorreu, conquistando ao inimigo, às vêzes palmo a palmo, 
cêrca de quatrocentos qui lômetros de Lucca a Alessandria, pelos vales 
dos rios Ccrchio, Reno c Panaro e pela planície do Pó; li bertou quase meia 
centena do vi las c cidades; sofreu mais do duas mil baixas, entre mortos, 
feridos c desaparecidos; fêz o considerável número do mai de vinte mil 
prisioneiros, vencendo pelas armas e impondo a rendição incondicional a 
duas divisões ini migas. É um registro deveras honroso e de vulto para 
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uma Divisão de Infantaria. Um dia se reconhecerá. que o seu esfôrço foi 
superior às suas possibilidades materiais, porém, plenamente consentâneo 
com a noção de dever e amor à responsabilidade, revelado pelos nossos 
homens em todos os degraus e escalões da hierarqtúa, e em tôdas as crises 
e circunstâncias da campanha, que neste instante acabamos de encerrar. 

Regressamos com feridas ainda sangrando dos últimos encontros, 
ma nunca, pela nossa atuação, o prestígio e o nome do Brasil periclitaram 
ou foram comprometidos ... 

Marechal MASCARENHAS DE MORAIS 

2. O Progresso Nacional na Fase Contemp01·ânea. 

DATASJPRINCIPAIS 

1889-18891 - Encilhamento. 
1927 - Infcio da aviação comercial. 
1941 - Criação do Ministério da Aeronáutica. 

Oscilações na situação financeira. - A febre de ne
gócios com titulos muito prejudicou a situação econômica elo 
Brasil nos prime!Tos anos elo regime republicano, marcados pelas 
loucuras elo enmlhamento, a que se refere Pedro Calmon com 
estas palavras: 

"Encilhamento é neologismo esportivo. Porque nas 
barracas onde se ensilham, no Derby ou no J ockey Club, 
o~ cavalos, campeasse o jôgo, as apostas, o frenesi elos pal
pites, o elegante azar do hipódromo, se chamou assim a 
loucura financeira, que entre 1889 e 1891 - depois do que 
sucedera na Argentina, de J uárez Célman - infestou o 
Rio de Janeiro" . 

Já vimos que no tempo ele Campos Sales e operou uma 
restauração financeira para a qual muito contribuiu a ajuda 
do grande mirustro J oaquim Murtinho. Seu sucessor soube 
seguir com firmeza a politica que com tanta sabedoria iniciou 
êle em nossas finanças. 

Causas várias têm contribuido, depois da deflagração da 
Grande Guerra de 1914-1918, para determinar oscilações na 
situação financeira elo Brasil. 
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O último presidente da Primeira República, Washington 
Luis, procurou executar, desde o inicio de seu govêrno, uma 
reforma financeira que tinha por base a estabilização do câmbio. 

O Café. - Diver as crises sofreu o café no período re
publicano) entre as quais a de 1897, a de 1920!21 e a de 1929. 
Representava êsse produto, que é o principal da exportação 
brasileira, 18% da exportação total na época da nossa Inde
pendência. Chegou a atingir 60% durante o Império. Em 1925 
era alcançada a cifra de 72%. 

Os gráficos contidos nesta lição esclarecem o que foi a 
exportação do produto depois ele 1930, segundo o valor em 
cruzeiros, os portos de procedência e a porcentagem represen
tada por outros produtos. 

A produção brasileira em sacas, até o inicio da segunda 
guerra mundial, é assim representada: 

1900-1909 . . .. .. .. . .. . 132 .270.000 
1910-1919 . ....... ... . 125.783 .000 
1920-1929 ..... . .. . ... 167.311.000 
1930-1939 .. .. .. .. .. . . 222.218.000 

Figuram como Estados produtores de café, além de São 
Paulo: Minas Gerais, Espirit0 Santo, Rio de J aneiro, P araná, 
Bahia, Pernambuco, etc. 

A produção do Norte do Paraná tem aumentado sensivel
mente. 

A borracha. - Quanto à situação da borracha, mantinha 
o nosso pais, no primeiro decênio dêste século, o primeiro lugar ' 
na prod\lção e exportação do produto. Houve depois completa 
mudança na situação, em conseqüência das plantações da 
"hevea brasiliensis" em Ceilão, Málaca, J ava e mais alguns 
lugares. 

Outi·os produtos. - Outros produtos apresentam 
aumento ele produção. 

As safras de algodão, que iam a meio milhão ele fardos 
até 1933, subiram em 1939 a dois milhões. O Bra il figura 
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entre os grandes produtores do mundo depois dos Estados 
Unidos e das Índias Britânicas. 

Quanto ao cacau, excelente também é o nosso lugar na 
produção e exportação mundial, em que somente a Costa do 
Ouro está à nossa frente. 

Muito interêsse tem havido ultimamente pela cultura do 
trigo, produto que, no início da última década, representava 
quase 8% elo total da importação do Brasil. Várias estações 
experimentais existem atualmente nos Estados do Rio Grande 
elo Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. 
Em 1944 foi criado o "Serviço de Expansão do Trigo". 

Desenvolvimento industáal. -A indústria manufatu
reira no Brasi l registrou seu primeiro grande surto expansionista 
a partir ela proclamação da República. Até 1889 as numerosas 
medidas postas em prática pelos governos, tendo em vista a 
criação de uma indústria nacional, não alcançaram o resultado 
almejado. É que o Brasil estava longe de poder abandonar a 
fase do agrarismo. Explorava sobretudo, senão quase exclu iva
mente, produtos primários, tendo por isso que depender do 
estrangeiro para a quase totalidade das manufaturas e grande 
parte elos gêneros alimentícios que consumia. Num país de 
densidade demográfica muito baixa, com o trabalho aviltado 
pelo braço escravo e um mercado interno naturalmente escasso, 
e que mais escasso se tornava pela dificuldade ele transportes, 
não podia, é óbvio, haver clima propício ao desenvolvimento 
de um parque manufatureiro. Não é de admirar, assim, que 
o Distrito Federal e São Paulo, os primeiros centros a contar 
com uma densidade demográfica mais alta, com um melhor 
sistema de transportes e com um maior número de imigrantes, 
registrassem, mesmo no passado, os principais progressos na 
produção industrial. A República, continuando a politica ini
ciada no Segundo Império, fomentou a imigração, e São Paulo, 
Estado que controla mais de 40% da produção nacional, deve 
grande parte de seu surpreendente progresso às correntes imi
gratórias que para ali se encaminharam (1). 

(l) Da publicação "Brasil" (Hl'!O) d o ll1ini s ~ério tia' Relações Exteriores. 
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Em 1907 o Distrito Federal era o principal centro manu
fatureiro do Brasil, com 33% da produção total do pai. , cabendo 
a São Paulo 16,56% , ao Rio Grande do Sul, 14,92% e ao 
Estado do Ri o, 6,74% . 

Em 1920 o Distrito Federal aparece apenas com 20,82% , 
ficando São Paulo colocado em primeiro lugar no país, com 
31,53% . 

Nada menos de quinze mil fábricas se instalaram no Bra il 
no período compreendido entre os anos de 1938 c 1942. 

Entre, o principais empreendimentos no terreno ela am
pliação das indústrias do país, releva salientar o da Siderurgia 
de Volta Redonda. 

Diversas medidas de amparo às indústrias nacionais têm 
sido tomadas ultimamente. 

N atáveis progressos vão sendo realizados no terreno da 
industrialização dos produtos de origem animal. 

Viação. - A extensão da rêde de estradas de rodagem, 
que era de 113.000 quilômetros em 1930, atingia pouco mais 
do que o dôbro dessa quilometragem em 1940. 

São Paulo e Minas Gerais são os Estados de maior extensão 
rodoviária. 

As rodovias atualmente em execução obedecem a um 
"Plano R odoviário N acionai" . 

Os seguintes números nos mostram o que tem sido o 
desenvolvimento da rêdc ferroviária no Brasil: 

Anos 
Extensão em tráfego 

(quilômetros) 

1889 . . . . . . . . . ... 9.583 
1900 . . . ....... . . ~5 . 316 
1910 . . .. . .. . .... 21 .325 
1920 . . .... . ..... 28 .534 
1930 ............ 32.478 
1939 ... . ... . .... 34 .204 
1948 ........ , . . . 35.623 



184 Alcindo Muniz de Souza 

O Lloyd Brasileiro, emprêsa incorporada ao patrimônio 
nacional, é a mais importante companhia de navegação que 
possuímos. Seus n[l.vios fazem a navegação de longo curso c 
cabotagem, mantendo várias linhas, algumas para o estrangeiro. 

Grande atenção vem sendo dispensada ao desenvolvimento 
da navegação fluvial. 

A aviação comercial, iniciada em 1927 no Brasil, tem 
progredido muito. Criou-se em 1941 o Ministério da Aero
náutica. É rle extraordinária importância o Correio Aéreo 
Nacional. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Em que consistiu o "cnci lhamcnt.o"? 
2 - Qual o ministro de Campos Sales que contribuiu para a-restauração 

financeira? 1 -

3 - Que planos financeiros pretendia executar Washington Luís? 
4 - Que sabe sôbre a situação do café no período republicano? 
5 - Porque mudou a nossa situação quanto à produção e exportação da 

borracha? 
6 - Que podemos dizer quanto ao algodão, o cacau e o trigo? 
7 - E sôbre o nosso desenvolvimento industrial? 
8 - Quais têm sido os progressos da viação neste século em nosso país? 

3. Desenvolvimento Cultural. 

DATAS PRINCIPAIS 

1890 - Criação do Ministério da Instrução 
Pública. 

1931 - Reforma Francisco de Campos. 
1942 - Reforma Capanema. 
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Ministério da lnstl·ução Pública. - Benjamin 
Constant foi o primeiro titular da pasta da Instrução Pública, 
criada durante o Govêrno Provisório. Durou o novo ministério 
pouco temi_>o: de abril de ,1890 a dezembro de 1892. 
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Além de Benjamin Constant, ocup:tram o cargo de mi
nistro da Instrução: João Barbalho, Uchoa Cavalcanti, Antônio 
Luís Afonso de Carvalho, José Higino Dum·te Pereira e Fernando 
Lôbo Pereira Leite. 

Reformas de ensino. - O ensino primano e o normal 
estiveram, durante a Primeira República, a cargo do Distrito 
Federal e dos Estados, com autonomia de orientação em cada 
uma das unidades federadas. Várias reformas do ensino de 
outros gráus se verificaram no período republicano, entre as 
quais: a de Rivadávia Correia, ministro ela Justiça e Negócios 
Interiores do presidente Hermes da Fonseca; a de Carlos 
M~aximiliano, que ocupou es a pasta no govêrno de Venceslau 
Braz; a de Rocha Vaz (19 25); a de Francisco de Campos (1931), 
já na 2. ~ República, e a de Gustavo Capanema (1942), que ainda 
vigora. 

Numerosas escolas têm sido criadas no Brasil desde a 
proclamação da República. A grande superfície do país e a 
pequena densidade da população explicam a porcentagem 
elevada de analfabetos. O Serviço de Alfabetização de Adultos 
muito tem contribuído para debelar êsse mal. 

As ciências, as lcti·as c as artes. - Nas Clencias, na.'3 
letras e nas artes, grandes vultos aparecem na República, alguns 
dêles já famosos no Império. 

Na Medicina brilham os nomes de Osvaldo Cruz, que se 
ele incumbiu magistralmente da obra de higienização do Rio 
de Janeiro; Carlos Chagas, Miguel Pereira, Cardoso Fontes c 
Joaquim Murtinho, êste último na homeopatia. 

No Direito figuram: Rui Barbosa, que já citamos várias 
vêzes; Cm·valho de Mendonça, Clóvis B eviláqua, Pedro Lessa. 

Santos Dumont se torna o pai da aviação. 
A Filosofia apresenta vultos do valor de Teixeim Mendes 

e de Farias de B1·ito. 
Na Geografia são notáveis o Barão Homem de Melo e 

o Barão do Rio Branco. 
A História nos dá, entre muitos nomes, o do grande Capis

trano de Abreu. 
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Em 1896 surge a Academia Brasileira de Letras. O Parna~ 
sianismo, nascido entre nós no fim do Império, apresenta, além 
de Olavo Bilac, poetas como Alberto de Oliveira, Raimundo 
Correia;. e Emílio de Menezes. 

O teatro, com Artv.1· Azevedo; a prosa, com Euclides da 
Cunha, Coelho Neto, Graça Aranha; a müsica, com H enrique 
Oswald, João Gomes de Araújo e Alberto N epomuceno; a escul
tura, com Bernardelli; a pintura, com Batista da Costa, Oscar 
Pereira da Silva, Benedito Calixto c P edro Alexandrino, evi
denciam um desenvolvimento notável. 

A Legislação. - Cumprindo preceito constitucional, pro
mulgou-se, em 1939, o Código de Processo Civil e, em 1041, 
o de Processo Penal. Alterava- e, assim, profundamente a 
estrutura judiciária nacional, onde, antes dos estatutos acima 
referido , cada Estado leaislava sôbre o seu si 'tema processual. 

O novo Código Penal, que entrou em vigor em 1942, e a 
Consohdação das Leis dn Trabalho (1 943) são dois marcos 
importantes na evolução legislativa do Brasil. 

Nossa atual Constituição, conforme estudamos, data de 
18 de setembro de 1946. 

QUESTIONÁRIO 

1 - Qual a duração elo l\finistério ela Instrução Pública c qual o seu 
primeiro titular? 

2 - Que reformas de ensino se ver ificaram no período republicano? 
3 - Que grandes vultos apresenta a ciência nêssc período? 
4 - Quando surgiu a Academia de Letras? 
5 - Quais os grandes nomes do Parnasianismo? 
6 - Em que gênero se destacaram respectivamente: Artur Azevedo, 

Batista da Costa, Oscar Pereira da Silva c João Gomes de Araújo? 
7 - Quando foi promulgado o Cód igo de Processo Civil ? 
8 - E o Código de Proccs o Penal? 
9 - Que mais sabe ôbrc a evolução legislativa do Brasil na úl tima década? 
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LEITURA 

A educação do povo é o nosso primeiro problema nacional; primeiw, 
porque o mais urgente; primeiro, porque solve todos os outros; primeiro, 
porque, resolvido, colocará o Brasil a par das nações mais cultas, dando-lhe 
proventos c honrarias e lhe afiançando a prosperidade e a segurança; c 
se assim faz-se o primeiro, na verdade se torna o único. 

É dolorosa esta necessidade de repetir, monôtonamentc, a cada hora, 
que a maior riqueza ele uma nação é o homem, o cu sangue, o seu cérebro, 
o seus músculos, c que ela está fatalmente destinada à decadência, quais
quer que sejam _os tesomo que encerre, quando o h.omem q~e a habita 
não o merece. E doloroso que em pleno éculo XX, amda esteJamos nesta 
casa a vcrrumar idéias c princípios que, 400 anos ant~s de Cristo, Platão, 
no seu diálogo com Clínias, achava axiomáticos. 

"Ao romper do dia, as crianças devem se dirigir à casa dos 
mestres. Assim como os rebanhos, seja de carneiros, seja de outros 
animais, não podem dispensar os seus pastores, assim também as 
crianças os seus guias: com esta diferença que ele todos os animais é 
a criança o mais difícil de ser conduzido, tanto mais astuto, mais 
indócil e mais agressivo quando traz em si um germe de razão que ainda 
não é a razão. Forçoso, pois, aplicar as crianças às letras desde a 
idade de 10 anos, durante pelo menos três anos". 

Aristóteles, o discípulo maior do que o mestre, dirigiu esta espécie 
de aviso a todos os povos improvidentes ... 

"Ninguém contestará que a educação deve ser um dos principais 
objetos elo estudo dos governos, porque todos os Estados que a des
prezaram caíram em rui na" . 

Vinte c três séculos detlOi , o chefe da mais próspera nação sôbrc 
a face do globo, o presidente Cooli dgc, haveria de externar o mesmo con
ceito, não como a advertência elo estagirita, mas com a serenidade ele uma 
consciência desempenhada e o mais justo orgulho patriótico: "Não se 
admire ninguém de ver a América do Norte tranqüila, enquanto o resto 
elo mundo se empega nas tormentas. Esta glória a elevemos aos nossos 
colégios c às nossas universidades!. . . Não há grande povo que não possua 
grande saber" . 

Nós também seremos um dia grande povo; mas, enquanto não chega 
a redenção do Brasil pela cultura dos seus filhos, continuemos a gritar 
para todos os lados, entre alternativas de fé e desalento, ancio amente, 
pedindo socorro. Pensai na educação, brasileiro ! 

Mrau.EL CoUTo 



VOCABULÁRIO 

A 

ABRANTES (Miguel Calmon du Pin 
e Almeida, marquês de) 
Ministro de várias pastas na 
época imperial. 

AcRE - Território que pelo tra
tado de Petrópolis (17 de no
vembro de 1903) passou a per
tencer ao Brasil. 

AGUIRRE - Presidente do Uru
guai, chefe do partido dos 
blancos. 

ALBUQUERQUE (Antônio) - filho 
de Jerônimo de Albuquerque e 
seu sucessor no govêrno do 
Maranhão. 

ALBUQUERQUE (Jerônimo)- neto 
do cacique Arco Verde. Vence
dor do francêses no Maranhão. 

ALBUQUERQUE (Matias)- Gover
nador de Pernambuco quando 
se deu a segunda invasão holan
desa. 

ALENCAR (José Martiniano de)
Romancista brasileiro (1829-
1877), autor de Iracerna, O Cfua
rani, O Tronco do lpP-, etc. 

ALEXANDRE VI- Papa que subiu 
ao trono pontifício em 1492, 
sucedendo a Inocêncio VIII. 

ALVES (Castro) -Poeta bahiano. 
ALVES (Francisco de Paula Rodri

gues) - Presidente da Repúbli
ca de 1902 a 1906. 

AMAPÁ - Território a propósito 
do qual t ivemos uma questão de 
limites com a Guiana Francesa, 
solucionada em 1900 por arbitra
mento. 

ANCHIETA (José de) - Missionário 
jestúta que veio com Duarte da 
Costa para o Brasil. Escreveu 
uma gramática da língua tupi. 

ANGUSTURA - Posição fortificada 
paraguaia, cuja guarnição capi
tulou em dezembro de 1868. 

Assis (Machado de) - Poeta e 
romancista brasileiro. 

AssUMAR (Conde de) - Governa
dor da capitania de São Paulo 
e Minas do Ouro, de 1717 a 1721. 

AssUNÇÃO- Capital do Paraguai . 
Av Aí- Batalha na qual o general 

Osório foi ferido. 
Aviz - Dinastia portuguêsa fun

dada por D. João I, mestre da 
ordem de Aviz. 

B 

BADARÓ (Libero) - Redator do 
"Observador Constitucional", 
periódico liberal do São Paulo; 
assassinado em 1830. 

BALAIADA - Revolta que explodiu 
no Maranhão em fins ele 1838 e 
se alastou pelo Piauí e Ceará. 

BARBACENA (Felisberto Caldeira 
Brant Pontes, marquês ele) -
Ilustre diplomata brasileiro. Ne
gociou em Londres o reconheci
mento ela independência do 
Brasil. Comandou as nossas 
fôrças na batalha de Passo elo 
Rosário. 

HistÓTÍa do BTasil 189 

BARBACENA (Visconde do) - Go
vernador ele Minas por ocasião 
da Inconfidência Mineira. 

BARBOSA (Padre Januário ela 
Cunha) - Companheiro elo 
Lodo na direção do "Rovérboro 
Constitucional Fluminense''. 

BARBOSA (Rui) - Grande orador, 
estadista o jurisqonsul to. Mi
nistro da Fazenda no Primeiro 
Govêrno Provisório republicano. 
Representou o Brasil na Segun
da Conferência ele Haia (1907). 

BARROS (Sebastião do Rêgo) -
Ministro ela Guerra ao tempo 
da Regência ele Araújo Lima. 

BARROSO (Francisco Manuel) -
Comandante da esquadra brasi
leira na batalha do Riachuolo. 

BERNARDES (Artur) - Pro. idento 
da R epública de 1922 a 1926. 

BoA-EsPERANÇA - Cabo do sul ela 
África. 

BoBADELA (Conde de)- Governa
dor e capitão geral do Rio de 
Janeiro durante 30 anos. 

BoCAIUVA (Quintino) - Grande 
propagandista republicano; mi
nistro elo Exterior durante o 
Govêrno Provisório de 1889. 

BOis-LE-COMTE - Sobrinho do 
Villegaignon. 

BoNAPARTE (Napoleão) - Impe
rador dos francêsos. Faleceu no 
exílio, na ilha ele Santa Helena, 
em 1821. 

BoRGONHA - Primeira dinastia 
portuguêsa. 

BoRJA (ROJAS y) - Substituto de 
Matia de Albuquerque no co
mando das fôrças que lutavam 
contra os holandeses. 

BRANCO (Francisco Caldeira Cas
telo) - Fundador da povoaçã.o 
de N. S. do Belém do Pará. 

BRAZ (Venceslau)- Presidente da 
República de 1914 a 1918. 

c 
CABO VERDE - Arquipélago elo 

Oceano Atlântico pertencente a 
Portugal. 

CABRAL (Pedro Álvares)- Navo
gante português que desco briu 
o Brasil. 

CACHOEIRA - Vila da Bahia, 
célebre pela insurreição de 1822. 

CALICUT - Cidade da Índia. 
CAMINHA (Pero Vaz de) - Autor 

de uma carta a D. Manuel I, 
datada de 1.0 de maio do 1500. 

CAMÕEs - Poeta português do 
século XVI. Autor de "Os 
Lusíadas" . 

CANÁRIAS- Arquipélago do Ocea
no Atlântico. 

CANECA (Frei Joaquim do Amor 
Divino) - Uma das vítimas do 
movimento conhecido por Con
federação elo Equador. 

CANNING - Ministro inglês quo 
assumiu a defesa da causa da 
independência do Brasil perante 
a monarquia portuguêsa. 

CANUDOS - Localidade no sertão 
ela Bahia onde se fortificaram 
os rebeldes chefiados por Antô
nio Conselheiro. 

CAPETO (Hugo) - Rei da França. 
Inaugurou a dinastia elos Ca
potas. 

CARAMURUS - Partido político 
chefiado pelos Anclradas e que 
tinha por objetivo a volta ele 
D. Pedro I ao trono elo Brasil. 

CARAVELAS (José Joaquim Car
neiro ele Campos, marquês ele) 
-E taclista brasileiro; um elos 
membros da Regência Provi
sória. 

CAS'l'ELA - Antigo reino cristão 
da Península Ibérica. 

CAXIAS (Luís Alvos elo Lima e 
Silva, duque elo) - Insigne 
militar brasileiro, a quem se deve 
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a pacificação interna do país, 
bem como sucessos brilhantes 
em lutas externas. Patrono do 
Exército nacional. 

CERRO-CORÁ - Lugar onde Solano 
Lopes foi morto (1.• de março 
de 1870). 

CISPLATINA - Província que per
tenceu ao Brasil de 1821 a 1828. 

CoiMBRA (Frei Henrique de) -
Franci cano que rezou a pri
meira missa no Bras il. 

CoRREIA (Dr. J oseph da Costa) 
Primeiro juiz de fora nomeado 
para o Brasil . 

CoRRIE NTES - Proví ncia da /u:
gent ina que se rebelou cont ra a 
di tadura de R osas. 

CosTA (D . Duar te da)- Segundo 
governador geral do Brasil . 

CouTINHO (Francisco Pereira) 
Donatário da Capi tania da 
Bahia . 

CouTINHO (Vasco Fernandes) 
Donatário da capitania de Es
píri to Santo. 

CRuz (0 valdo) - Ilustre médico 
brasileiro, a quem se deve o 
saneamen to da capi tal da Re
pública. 

CUBAS (Brás) - Fundador da 
Vila de San tos. 

Cunuzu - For te conquistado aos 
paraguaios pelas fôrças brasi
leiras, sob o co mando de Poli
cloro da Fonseca. 

D 

DIAs (Bartolomeu) - Navegan tc 
português EjU C dobrou o cabo das 
T ormentas. 

DIAs (Gonçalves) - Poeta brasi
leiro, fili ado à Escola R omân
t ica. 

Dw; (Henrique) - Um dos heróis 
da Insw·cição Pernambucana. 

DIAs (Marcílio) - Marinheiro 
brasileiro, um dos heróis da 
batalha do Riachuclo, onde 
pereceu. 

DIEPPE - Pôrto c cidade da 
França. 

D uMONT (Alber to dos Santos) -
Aeronauta brasileiro, considera
do "Pai da A viação". 

E 
EMBOABAS - Nome com que os 

paulistas designavam os portu
guêses que iam para Mi nas 
atraídos pela descober ta das 
jazidas e metais preciosos. 

F 

FARRAPOs- Guerra civil iniciada 
em 1835 no Rio Grande do Sul. 
T erminou em 1845. 

F EIJÓ (padre Diogo An tônio) -
Ilustre poli t i co brasileiro. F oi 
ministro da Justiça, senador e 
Regente do I mpério. 

FILIPE li - Rei da Espanha e 
senhor de vastos domínios. 

FrLIPÉIA - Nome que teve a ci
dade de Paraíba em homenagem 
a Filipe II. 

FLORES (Venâncio) - Presidente 
do Uruguai, aliado elo Brasil c 
da Argentina na guerra do Para
guai. 

F oNSECA (Hermes ela) - PTcsi
dentc da República de 1910 a 
1914. 

FoNSECA (Manuel Deodoro) -
Fundador da República e seu 
primeiro presidente. 

G 
GAMA (Luís) - Grande vul to ela 

propaganda aboli cionista. 
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GAMA (Vasco da) - Iaveg.an te 
por tuguês que, no reinado de 
D. Manuel I, conseguiu solu
cionar o problema do caminho 
marí t imo das Índias. 

GARIBALDI - Guerreiro italiano. 
Tomou parte na Guerra dos 
Farrapos. 

GA•ro (Manuel Borba) - D es
cobridor das minas do Sabará. 

GoMES (Carlos) - Grande com
positor bras ileiro, autor das 
óperas O Guarani. Salvador 
Rosa, O E sc;ravo e outras. 

GoNZAGA (T omás Antônio)- Poe
ta da Escola Mineira, célebre 
por seus versos a Iarflia (Maria 
J oaquina D orotéia de Seixas) . 
F oi degredado para Moçambi
quc quando fracas ou a Incon
fidência Mineira. 

GouVEIA (Diogo de) - Sábio por
tuguês que aconselhou D . J oão 
IH a dividir o Brasil em capi
t anias heredi tárias. 

GRENFELL (almirante J ohn Pas
coe) - Um dos maiores v ultos 
da nossa História Taval. 

Gu.ARARAPES - Morros próximos 
da cidade do Recife. Os pernam
bucanos aí ven ceram os holan
deses em duas memoráveis ba
talhas. 

GusMÃO (Alexandre de) - Ilustre 
santista. Foi o verdadeiro ne
gociador do tratado de Madri. 

H 
HAIA - Cidade da Holanda onde 

se reuniu, em 1907, uma Con
ferência de Paz em que estive
ram representadas 44 nações e 
onde se fêz sen tir de maneira 
bilhante a ação de Rui Barbosa. 

fuusER (Waltcr)- Presidente da 
Suíça que serviu de árbi tro na 
questão do Amapá. 

H ENDRICOSZOON - Comandante 
de uma esquadra holandesa que 
chegou à Bahia quase um mês 
depois da expulsão dos inva ores 

IlENRIQUl!:S (Afonso) - Filho de 
D. Henrique de Barganha . Fun
dador da primeira dinastia por
t uguêsa. 

H UMAITÁ - P osição fort ificada 
paragua ia. Nossa esquadra con
seguiu forçar a passagem de 
Humaitá em 19 de fevereiro ele 
1868. 

I 

I NÁCIO (J oaquim J osé, visconde 
de Inhaúma)- Comandan te da 
esquadra brasileira em opera
ções no Paraguai. Assumiu êssc 
pôsto em 1866. 

ÍNDIAS Oc iDEN'l'AIS - Companhia 
de coméi·cio holandesa. Durou 
ele 1621 a 1674. 

ÍNDIAS ORIENTAIS - Companhia 
de comércio organizada na Ilo
landa em 1602. 

lPIRANGA- Ribeiro junto ao qual 
o príncipe D . Pedro lançou o 
brado ele " Independência ou 
Morte !" 

ITAMARACÁ (Antônio Peregrino 
Maciel Monteiro, barão de) -
Parlamentar c diplomata brasi
leiro. Foi ministro da pasta dos 
Estrangeiros na Regência de 
Araúj o Lima. 

honoRó- Rio do Paragua i, junto 
ao qual as fôrças brasileiras 
comandadas por Caxia ven ce
ram os paragua io em memo
rável batalha. 

!Tu - Cidade do Estado de São 
Paulo onde se reuniu, em 1873, 
uma fa mosa Conven ção republi
cana. 
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J 
JACAÚNA - Chefe tabajara que, 

no Ceará, prestou grande auxílio 
a Martim Soares 1oreno. 

JAQUES (Cri tovão) - Coman
dante da expedição que, em fins 
de 1526, chega a Pernambuco. 
E a expedição era de tinada à 
defe a do litoral. 

J EFFERSON - Um dos vultos da 
independência norte-americana. 
Foi o terceiro pres iclen te elos 
Estados Un idos. 

JOÃO I (D .) - Fundador da di
nastia ele A viz. 

JoÃo II (D. ) - Rei de Portugal, 
de 1481 a 1495. Foi chamado 
"o Príncipe Perfeito". 

JoÃo m (D.) - O Piedoso. Su
cessor de D. Manuel I no trono 
português. 

JOÃO IV (D.) - Rei ele Portugal 
de 1640 a 1656. Foi o fundador 
da dinastia ele Bragança. 

JoÃo V (D.)- Rei de Portugal de 
1706 a 1750. 

JoÃo VI (D.)- Rei de Portugal. 
Quando ainda regente, Portugal 
foi invadido por Junot, o que 
ocasionou a partida da família 
real para o Brasil. 

JosÉ I (D.)- Filho c sucessor ele 
D. João V. Teve como ministro 
o Marquês de Pombal. 

J unuJUBAS - Partido político 
constituído pelos liberais exal
tados. 

L 

LABATUT (General Pedro) - Ofi
cial francês que estêve a serviço 
do Brasil na Guerra da Inde
pendência. 

LEDO (Joaquim Gonçalves)- Um 
dos propagandistas da Indepen
dência. Dirigia, com o padre 

J anuário da Cunha Barbosa, o 
"Rcvórbero Constitucional Flu
minense". 

LEITÃO (Mart im)- Conqu i taclor 
da Paraí ba . 

LEITE (Diogo) - Navegantc que, 
a mandado ele Martim Afonso 
ele Sousa para descobrir o rio 
Maranhão, chega até o Gurupi. 

LEMOS (Gaspar) - Portador da 
carta de Caminha a D. Manuel I. 

LEOPOLDINA (D. ) - Primeira es
pôsa de D. Pedro I. 

LIMA (Pedro ele Araújo, marquês 
ele Olinda) - Estadista brasi
leiro. Foi Regente do Império 
depois de Feijó. 

LISBOA (José da Silva, barão e 
visconde de Cairu) - Ilustre 
brasileiro nascido na Bahia. 
Inspirou a assinatura da carta 
régia de 28 de janeiro de 1808 
ao príncipe-regente D. João, de
pois rei D. João VI, em virtude 
da qual se declaravam abertos 
os portos do Brasil às nações 
anligas de Portugal. Foi mem
bro ela primeira Assembléia 
Constituinte Brasileim, senador 
do Império e ardente defensor, 
no Parlamento, do nosso pri
meiro Imperador. 

LoBO (D. Manuel) - Fundador 
ela Colônia elo Sacramento. 

LoiOLA (Inácio ele) - Fundador 
da Companh ia ele J esus. 
LoNCQ (Hendrick Corneliszoon) 
- Comandao te da esquadra 
holandesa que atacou Pernam
buco em 1630. 

LóPEZ (Carlos)-Ditador do Para
guai. Era sobrinho de José 
Gaspar Rodrigue de Frância 
c pai de Francisco Solano López. 

LóPEZ (Francisco Solano) - Pro
vocou a guerra que sustentamos 
contra o Paraguai, ao lado da 
Argentina e do Uruguai. 
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M N 

MACI El. (Dr. J osó Álvares)- Um 
dos vultos da Inconfidência 
Mineira. 

MAN UEJ. I (D.)-Rei de Por tugal, 
em cujo reinado o Bmsil foi 
clcsco berto. 

MANUEL II (D. ) - Último rei de 
Portugal. 

MARIA I (D.)- Mãe de D. J oão VI. 
l\1AUÁ (Irineu Evangeli La de 

Sousa, visconde de) - Ilustre 
bras ileiro a quem se eleve o 
lançamento da primeira estrada 
de ferro do Brasil c mui tos 
ou tro empreendimentos de 
grande importância. 

MAURICÉIA - Cidade fundada por 
Maurício de Nassau na ilha de 
Antônio Vaz, hoje bairo ele 
Santo Antônio elo Recife. 

MEIRELES (Ví tor) - Célebre pin
tor brasi leiro. 

MELINDE - Cidade da África. 
MELO (Custódio Jo é de)- Chefe 

da Revolta da Armada. 
MissõEs - Território a propósito 

de cuja posse sustentamos uma 
questão de limi tes com a Argen
tina. 

MITRE (Bartolomeu)- Presidente 
da República Argentina, aliado 
do Brasil na guerra contra o 
Paraguai. 

"l\IoNROE (J amcs) - Prcsid •ntc 
dos Estados Unidos. 

MONTE CASEROS - Batalha em 
que o ditador Rosas foi com
pletamente derrotado. 

MoNTENEGRO (Caetano Pin to de 
Miranda) - Governador de 
Pernambuco no tempo da revo
lução republicana de 1817. 

NABUCO (Joaq uim)- Ilu trepar
lamentar e diplomata brasileiro. 
Salientou-se na campanha pela 
abolição da escravatura no 
Brasil. 

NASSAU (Maurício de) - Gover
nador do Brasil holandês, de 
1637 a 1644. 

NEGREIROS (Anclr6 Viela! de) -
Um elos heróis da Insurreição 
Pernambucana. 

IónREGA (Manuel da) - J esuíta 
que veio para o Brasil com o 
primeiro governador geral. 

o 
OmnE (Ma nuel) - Prcsidcn te do 

Uruguai. 
OqpENDO (An tônio) - Coman

dante da esquadra espanhola 
que t ravou, com a armada ho
landesa, a batalha dos Abrolhos. 

OsóRIO (Fradiquc de Toledo) -
Comandante da esquadra luso
espanhola que veio ao Brasil em 
1625 para combater os holan
deses. 

OsóRIO (Manuel Luís, marquês de 
Erva!) - Militar e político do 
Império. Um dos heróis da 
guerra do Paraguai. 

p 

PADILHA (Francisco) - Capilào 
que matou João Van Dorth a 
golpe de espada. 

PARANÁ (Honório Hm•mcto Car
neiro Leão, marquês de) -No
tável estadista do Império, que 
organizou, em 1853, o Minis
tério de Conciliação. 

PARANHOS (José Maria da Silva, 
visconde do Rio Branco) ~ 
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Grande estadista brasileiro. 
Quando Presidente do Conselho 
conseguiu a lei de 28 de setembro 
de 1871, que declarava livres 
todos os filhos de mulher escrava 
nascidos no Império a partir 
daquela data. 

PAULO III - Papa que aprovou 
os Estatuto. de Companhia de 
Jesus, em 1540. 

PEDRO I (D.) - Imperador do 
Bra il de 1822 a 1831. 

PEIXO'rO (Alvarenga) - Poeta da 
Inconfidência Mineira. 

PEIXOTO (Floriano) - Primeiro 
vice-presidente da República. 
Assumiu a presidência em 1891, 
depois da renúncia de Deodoro. 

PENA (Afonso Augusto Moreira) 
- Presidente da República de

. pois de Rodrigues Alves. 
PEREIRA (Duarte Coelho) -Do

natário de Pernambuco. 
PESSOA (Epitácio) - Presidente 

da República de 1919 a 1922. 
PIRAJJBE - Índio tabajara que 

auxiliou Martim Leitão na con
quista da Paraíba. · 

PoMBAL (Marquês de) - Célebre 
ministro do rei D. José I. 

PoTI- Nome indígena de Antônio 
Filipe Camarão. 

PRADo JúNIOR (Martinho)- Pro
pagandista da República, eleito 
pelos seu correligionários para 
a Assembléia Provincial de São 
Paulo no biênio 1884/85. 

Q 

QuEmós (Eusébio de) - Ilustre 
estadista a qu m se deve a ex
tinção do tráfico negreiro. 

R 

RERITIBA - Aldeia do Espírito 
Santo onde Anchieta faleceu 
(1q97). 

RIACHUELO - Batalha naval 
ganha contra o Paraguai no dia 
11 de junho de 1865. 

RIBEIRO (Demétrio) - Membro 
do govêrno provisório instituído 
depois da quedá do Império. 

RIFFAULT (Jacqucs) - Armador 
francês; associado a Charles des 
Vaux, fundou uma colônia no 
Maranhão (1594). 

RosAS (Manuel Ortiz de) - Di
tador argentino derrotado na 
batalha de Monte Caseros. 

s 
SÁ (Estácio de) - Sobrinho de 

Mem de Sá. 
SÁ (Mero de) -Terceiro governa

dor geral do Brasil. 
SÁ (Salvador Correia de) - So

brinho de Mero de Sá. 
SABINADA - Revolta que irrom

peu na Bahia e que durou de 
novembro de 1837 a março de 
1838. 

SALES (Manuel Ferraz de Campos) 
- Propagandista republicano e 
Presidente da República depois 
de Prudente de Morais. 

SANTOS (Filipe) - Mártir da re
volta de 1720 em Vila Rica. 

SARDINIIA (Poro Fernandes) -
Primeiro bi po do Brasil. 

SCHKOPPE (Sigismundo von) -
Comandante dos holandeses no 
assalto ao reduto do rio For-
1110SO. 

SILVA (Bartolomeu 
O Anhangüera. 
paulista. 

Bueno da) -
Bandeirante 

r 
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SILVA (José Bonifácio de Andrada 
e) - Patriarca da Independên
cia, a quem D. Pedro I nomeou 
tutor de seus filhos quando re
solveu abdicar. 

SILVEIRA (Tenente-Coronel Fran
cisco Jo é da)- Um dos márti
res da revolução pernambucana 
de 1817. 

SILVEIRA (Pero Góis)- Donatário 
da capitania de Paraíba do Sul. 

SousA (Martim Afonso de) -
Comandante da expedição colo
nizadora que veio ao Brasil em 
1530. Donatário da capitania 
de S. Vicente. 

SousA (Pero Lopes de) - Irmão 
de Martim Afonso. Donatário 
da capitania de Santo Amaro. 

SousA (Tomé de) - Primeiro go
vernador geral do Brasil. 

T 

TAUNAY (visconde de) - Roman
cista e historiador brasileiro, 
autor da Retirada de Laguna, 
Inocência e outras obras. 

TAVARES (Antônio Raposo) -
Bandeirante que realizou diver
sas expedições c atacou, em 
1628, as "reduções" de ~uairá. 

TEIXEIRA (D. Marcos)- Bispo da 
Bahia por ocasião da primeira 
invasão holandesa. 

TIRADENTES (Joaquim José da 
Silva Xavier, o) - Mártir da 
Inconfidência Mineira; foi en
forcado no Rio (21 abril de 
1792). 

ToRMENTAS - Cabo que foi do
brado por Bartolomeu Dias. 

TRINDADE - Ilha do Atlântico, a 
propósito da qual tivemos uma 
questão com a Inglaterra, 1_10 
govêrno de Prudente de Morais. 

TmuTI - Batalha travada em 
24 de maio de 1866, na qual o 
exército brasileiro, sob o coman
do de Osório, conquistou glória 
imortal. 

u 
URQUIZA - General argentino a 

que o Bra i! e o Uruguai se 
aliaram na lu ta contra Rosas. 

v 
V ASC'O CELOS (Bernardo Pereira 

de) - Notável estadista. Na 
regência interina de Araújo 
Lima foi mini tro de Império e 
Justiça do chamado Ministério 
das Capacidades. 

VASCONCELOS (Luís de) - Vice
rei do Brasil no tempo da Incon
fidência Mineira. 

VAsCONCELOS (Zacarias de Góis e) 
l!h- Grande estadista, várias 

vêzes Presidente do Conselho de 
Ministros. 

VEIGA (Evariste da) - Ilustre 
deputado c redator da "Aurora 
Fluminen. c'. 

VERA CRuz- Primeiro nome que 
foi dado ao Brasil. 

VERGUEIRO (Nicolau Pereira de 
Campos) - Membro da Re
gência Provisória. 

VEsPÚCIO (América)- avegador 
florentino que por diversas vêzes 
veio ao Novo Mundo. 

VIANA (Manuel Nunes) - Chefe 
emboaba. 

VIEIRA (Antônio) - Jesuíta; no
tável orador sacro e brilhante 
escritor do século XVII. 

VILA RICA - Antigo nome de 
Ow·o Prêto. 
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VrLLEGAIGON (Nicolau Dw·and de) 
- Fidalgo fran cês que se esta
beleceu no Rio de 'Janeiro du
rante o govêrno de Duarte ela 
Costa. 

VoLTAIRE - Poeta c prosador 
francês que se distinguiu na tra
gédia, na epopéia, na história, 
na crítica e na filosofia. 

w 
WANDENKOLK (Ed uardo) - i\Ii

nistro da Marinha no Govêrno 
Provisório constituído depois da 
queda do Império. 

WAsHr GTON (Jorge) - Um dos 
fundadores da república dos 
Estados Unidos, da qual foi o 
primeiro presidente . . 

Vi'ILLEKENS (Jacob) - Almirante 
que comandava a esquadra ho
landesa no ataqu à Bahia em 
1624. 

WILSON (Wooclrow) - Presidente 
elos Estados Unidos na ocasião 
da primeira Guena Mundial. 

X 

XAVIER (J oaqu im J osé ela Silva) 
- V. Tiradentes. 

z 
ZEBALLOS (Estanisláo) - D efen- · 

deu os interêsses da Argentina 
na "Questão das M is ·õcs". 

; 
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