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ADVERTENCIA 

De acôrdo com o disposto no art. 21 do decreto federal 
n.0 20.158, de 30 de junho de 1931, que organizou o ensino 

comercial, cabe aos professores de cada escola elaborar os 
programas de suas cadeiras, submetendo-os á aprovação do 

Superintendente do Ensino Comercial. Significa isto a ine· 

xistencia de um só programa oficial, possuindo cada escola 
o seu. 

Assim, no que respeita á Historia do Brasil, o citado 
decreto, no art. 5.0

, apenas diz: 

HISTORIA DO BRASIL: Estudo circums· 

crito a generalidades, predominando a noção dt> 
conjunto sobre a idéa de minucia. Evolução 

economica do Brasil". 

Tendo de escrever um compendio da materia para a 

Companhia Editora Nacional, pensamos que o melhor. em. 

vista disso, seria adotar, como base de nossa exposição, o pro· 
gra1na da Escola de Comercio "Alvares Penteado", de São 

Paulo. Na falta de umct escola oficial de comercio, a F:scola 
de Comercio "Alvares Pentaedo" é, sob todos os títulos, a 
primeira do Estado de São Paulo e, por certo, uma das pri· 

meiras de todo o Brasil. 

H aviamos já quasi concluído a elaboração deste livro 
quando o nosso distinto colega, Dr. Vilhena Moraes, pro· 
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fessor da cadeira de Historia do Brasil na referida Escola, 
teve a gentileza de nos comunicar um pro jéto de programa, 
que iria apresentar ao Diretor da "Escola de Comercio Alvares 
Penteado". Em. virtude disto, fizemos algumas modificações 
na obra, para pô-la de acôrdo com as exigencias do mencio
nado projéto, embora os programmas desenvolvidos sejam os 
atuais, já aprovados pela Superintendencia do Ensino Comer
cial. O livro atende ás rnbricas dos programas dos clois 
cursos: diurno e noturno. Ao lado dos pontos do progrctma 
do Prof. Dr. Vilhena Moraes, o leitor encontrará a indi
cação dos paragrafos do livro que versam a materia a êles 

referente. 

São Paulo, Junho de 1937. 

A. F. Cesarino Junior 

Rua Atibaia, 93. 

Projéto de programa apresentado ao Sr. Director 
da Escola de Comercio "Alvares Penteado" pelo 
Professor da Cadeira de Historiado Brasil, Sr. Dr. 

Vilhena Moraes. 
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INTRODUÇÃO 

HISTóRIA DO BRASIL 

1 - História do Brasil - Todos os povos têm necessi
dades do corpo ou mateTiais, como as de alimentação, 
vestuario, habitação, higiene; e do espírito, ou momis e 
intelectuais, como as de vida em comum na família e 
na sociedade, de governo, de leis, de costumes, de clas
ses sociais, de religiões, de ciências, letras e artes. Os 
meios pelos quais satisfazem essas necessidades se cha
mam instituições. São denominadas econornicas as ins
tituições que visam satisfazer as necessidades materiais: 
agricultura, industria e comercio. As ciências, letras e 
artes, são chamadas intelectuais ou cultu'rais e as de
mais, rnomis ou socwts. Essas instituições variam para 
cada povo e para cada época. Ao conjunto das institui
ções de um povo, numa determinada época, se dá o nome 
de civilização desse povo. Assim, o conjunto das atuais 
instituições do povo brasileiro constitue a civilizaçcío 
bmsileiTa atual. Como as civilizações variam com as 
diferentes épocas, dá-se o nome de HistóTia á ciência 
que estuda suas transformações no tempo. (1) 

(1) Para o desenvolvimento destas noçõe1, veja-se a introdução do nosso livro 
"'Historia da Civilização" (2.o ano) . 
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Assim, pois, História do Brasil é o estudo das trans

forrna,ções por que tem passado a civilização brasileira 

através do tempo. Compreende não sómente o estudo 

das instituições brasileiras · nas diversas épocas, oomo 

tambem o dos fátos que produziram nelas transforma

ções importantes : os fátos históricos propriamente ditos. 

Como o governo, isto, o homem ou conjunto de ho

mens que dirige um povo (por sua vez agrupamento de 

homens que têm mais ou menos as mesmas instituições 

e habitam a mesma região), tem grande influencia nes

sas transformações, as mudanças do governo servem ge

ralmente de base para as divisões da história de um povo. 

2 - Divisões da História do Brasil - A região que é 

hoje o Brasil viveu muito tempo desconhecida dos povos 

mais adiantados do mundo, que eram então os europeus. 

Ha 437 anos (em 1500, portanto) , um desses povos, o 

português, veiu a conhecê-la, passando então a povoá-la 

e governá-la, trazendo para cá a sua civilização. For

mou assim aos poucos, com os homens que encontrou na 

terra, os indígenas, e outros que foi buscar á Africa para 

lavrá-la, os negros, um povo novo, o brasilei-1'o. Este, em 

1822, achou que devia governar-se por si mesmo e se 

separou de Portugal, fazendo a sua independencia. 

Durante o tempo em que o Brasil dependeu de Por

tugal, isto é, do seculo XVI ao XIX ( 1500-1822) , sendo, 

portanto, sua Colonia, foi êle governado, nos primeiros 

tempos, diretamente pelo rei de Portugal ( 1500-1549) ; 

depois. por Governadores Gerais, nomeados por êle e re

sidentes no Brasil (1549-1815). Os Governadores Ge

rais tiveram a partir de 1763 o titulo de Vice-Reis e de 
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1808 a 1821 o rei de Portugal residiu no Brasil. Em 

1815 o Brasil foi elevado a Reino Unido ao de Portugal 

e Algarves (parte sul de Portugal), mas na verdade con

tinuou dependente dêle até 1822. 

O período do Bmsil Independente compreende o go

verno monárquico ou seja o l mperio, de 1822 a 1889, 

data esta da proclamação da Republica, que vigora até 

hoje. 

QUESTIONARIO 

1 - Que são instituições eco4 

nomicas? 

2 - E sociais? 

8 - E intelectuais? 

4 - Que é civilização? 

õ - Que é civilização bra

sileira? 

6 - E Historia? 

7 - E Historia do Brasil? 

8 - Qual o criterio para a 

divisão da Historia? 

9 - Como se divide a His

toria do Brasil? 

10 - Quais as suas sub-di

visões? 

EXERCICIOS (2) 

1 -·Sinopse, -! - .l1opa-mundi mosh·ando o B1·asü. 

BIBLIOGRAFIA 

Jonatas Serrano, Handelmann, Histoi'Í.a do Brasil 

~ Para a realização det le e outros exercidos seria util a leitura do artllo que 

P DlOI Da RfiVUta d~ Educação. de São Paulo, Dt. 13 e 14, de março e jODbo de 1936 

;''U 5!,.; .~~~ .. sob o t1tulo: ."Co~o ensinamos Historia", e que lran cre,·emos como u ot; 

re m r no 'olume de H••tor1a da Civilizarão. para o 2.o ano linasial. 
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RESUMO DA HISTóRIA DE PORTUGAL - AS 
GRANDES NAVEGAÇõES DO SECULO XV 

3 - Origem de Portugal - Como dissemos, o Bra~il foi 
colonizado pelos portuguêses. Cumpre, pois, conhecer, 
embora resumidamente, a Histá?''ia de Portugal. Este 

país, primitivamente povoado 
por ibéros, celtas, 1·omanos, sue
'VOS, goclos e árabes, foi no ini
cio um simples condado, doado 
pelo rei de Leão, Afonso VI, em 
1094, ao conde D. Henrique de 
Borgonha. Era êste um fidal
go francês que ajudara ao rei 
na luta contra os mouros. Re
cebera em recompensa a mão 

o. APFoNso a.:lffilQUEs. da princesa D. Tereza, e aquêle 
feudo, situado entre os rios Vouga e Minho, então cha
mado Po1·tugal, do nome de sua povoação principal, o 
Porto, situado junto ao rio Dou-ro. D. Henrique estendeu 
sua autoridade até ao sul do rio Minho. Ao morrer, em 
1114, deixou um filho menor, de nome Afonso Henriq'nes. 
Êste chefiou os fidalgos portuguêses numa revolta con
tra sua mãe, D. Tereza. Venceu-a e aprisionou-a em 
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Guimarães ( 1128) . Separou-se então Portugal do reino 
de Leão. Continuou, entretanto, a lutar contra êste e os 
mouros, a cuja custa foi aumentado o territorio portu
guês, principalmente após a celebre vitoria de Ou1·iq1u'. 

Cas tello de Guimarães 

Derrota:dos sempre os leonêses, seu rei, 4.fonso VII, teve 
de reconhecer, em 1153, na confe-rencia de Tama-ra, a in
dependencia de Portugal. Tornou-se êste assim um reino 
reconhecido pelo Papa Alexandre III, em 1179. Estav~ 
fundada a monarquia, portuguêsa, que durou até 5 de Ou
tubro de 1910, quando foi proclamada a republica. Ha
viam então reinado em Portugal quatro dinastias: a de 
Bor·gonha, do fundador, Afonso Henriques; a de Aviz, 
sob cujo governo se realizaram as grandes navegações 
do seculo XV; a da Aust-ria, durante a qual Portugal 
esteve sob o domínio da Hespanha, por sua vez governada 
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por monarcas da casa d'Austria; e a de B'ragança, que 

foi a ultima e a que pertenceram os nossos dois unicos 

imperadores, D. Pedro I e D. Pedro li. Estudêmo-las 

resumidamente. 

4 - Dinastia de Borgonha - (1143-1383) __, A Afonso 

Henriques, que dominou até o rio Tejo, seguiu-se D. 

Sancho I, o Povoador, assim chamado por se haver preo

cupado principalmente com a colonização do país. San

cho li conqui~ta os Alga1·ves levando seu reino até o 

Atlantico e o Guadiana. Após Afonso li, o Gordo, dis

tinguiu-se D. Diniz, o La,vrador. Protegeu êle a agricul

tura, e fundou a Ordem de Cristo, organização religiosa 

e militar, que muito contribuiu para os descobrimentos, 

e a Universidade de Lisbôa, logo transferida para Coim

bra. Seguiram-se Afonso IV, Ped1·o I e D. Fernando, 

ultimo rei da dinastia. 

5 -Dinastia de Aviz- (1385-1580) - Subiu então ao 

trono o grãO-mestre da Ordem de A viz, com o nome de 

D. João I, donde o nome da dinastia. E ' então tomada 

Ceuta, na Africa ( 1415), onde Afonso V realiza grandes 

conquistas. O filho de D. João I; o infante D. Henrique, · 

funda a Escola de navegação de Sagres (1412) iniciando 

as grandes navegações do seculo XV. 

6- As Grandes Navegações- Na Edade Média, o ren

doso comercio com a Asia (ou com as Indias, como se 

dizia naquêle tempo), estava nas mãos dos venezianos e 

genovêses. Sua riqueza causava inveja ás outras nações, 
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principalmente a Portugal. Aperfeiçoada a bússola e 

inventada a caravela - navio rapido e proprio para na
vegar em alto-
mar, - os portu
guêses, deram-se 
á arte da nave
gação, que apren
deram principal
mente com os 
genovêses. Co
meçaram a reali
zar o plano de 
dar a volta pelo 

sul da Africa, 
para atingir a 
India, (supondo, 
com razão, que a 
Europa, a Africa 
e a Asia deviam 
ser rodeadas por 
oceanos, como 

ensinava O geó- El-Rei D. Manuel 

grafo romano Strabão). Seu fim era buscar as procura

das especia1·ias (3), as pedras preciosas, o marfim, os 

tapetes e outras mercadorias preciosas. Os navegadores 

que assim procederam constituem o chamado Ciclo Orien-

tal dos descobrimentos, por isso que buscavam as Indias, 

navegando para o Oriente. Foram assim costeando a 

(3) Eopeciarias - Condimento, ou lemperoo, como o crHo , a canela, a pimenta , a 

aenaibre, muito apreciado, na Europa de então, onde alcançavam proçoo muito elevados. 



26 
A. F. CESARINO JUNIOR 

Africa e descobrindo sucessivamente as ilhas da Madeira, 
Cabo Ve-r·de, o golfo da Guiné, o Gongo e principalmente, 
em 1486. com Bartolometb Dias, o cabo da Bôa-Esperança, 

e em 1498, o ca-
minho da India, 
com Vasco da 
Gama. Chegou 
êle a Ca~icut, na 
India e voltou a 
Portugal com os 
navios carrega
dos de especia
rias. Em cami
nho para a In
dia, em 1500, 
para assegurar 
o seu comercio, 
á frente de urna 
grande expedi
ção, Ped1·o Alva-
1·es Cabral, to
rnou, em 1 de 

Christovam Colombo 
m:üb, posse de 

urna nova terra, por êle avistada em 22 de abril. De sua 
existencia já antes os portuguêses tinham conhecimento. 
Veio ela a chamar-se Brasil, do nome de uma madeira ver
melha usada na tinturaria, o pau-brasil, aí abundante. Ga
rantindo a posse da India, os portuguêses se assenhorea
ram tambem das entradas do ma-r· Vermelho e do golfo 
Pérsico. Foram até á China em suas explorações, de tal 
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Nau porluguêsa do começo do secu lo XVI 
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modo que no seculo XV se podia dizer que o mundo era 

português. 

Um genovês, Cristovam Colombo, ao serviço da Es

panha, em 1492 (12 de Outubro) aportou ao primeiro 

ponto da America, a ilha de Guanaani, nas Antilhas, cha

mada por êle S. Salvado'r, trazendo-a assim ao conheci

mento dos euro-

peus. Pensava êle 

poder descobrir as 

Indias, navegando 

para o Ocidente, 

devido á esferici

dade da Terra. Se

guindo-o, os es

panhóes se entre

garam tambem 

aos descobrimen

tos marítimos, for

mando o segundo 

grande ciclo de na

vegadores ou "ci

clo ocidental". V i

sitaram assim, lo

go seguidos tam

bem pelos francê

ses e inglêses, toda 

a costa oriental da 

America, da pe
Vasco lia Gama (Ret rato do primeiro terco 

do see. XVI) 

nínsula de La.b?·ador á ten·a do Fogo. Esta é separada do 

continente po_r um estreito que teve o nome do navegador 

português ao serviço da Espanha, F'e1·não de Magalhães, 
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que iniciou a primeira viagem de circumnavegação do 
globo terrestre. Concluiu-a, após a morte de Magalhães 
nas ilhas Filipinas, seu imediato, Sebastião D'Elcano. 
Assim um novo mundo se patenteou aos europeus, enri
quecendo-os com o seu ouro, prata e plantas preciosas. 
Deslocou-se o comercio do Mediterraneo para o Atlântico, 
com o que progrediram Portugal e Espanha e após êstes, 
França, Inglaterra e Holanda, emquanto decaíam Ve-

neza e Gênova. 

7 - Dinastia da Austria - (1580-1640) - Em 1580 
morreu o ultimo rei da dinastia de A viz, o Cardeal D. 
Henrique. Vencendo outros pretendentes, Felipe li, rei 
da Espanha, se fez proclamar rei de Portug~l. Assim 
entra êste país no período de sua historia denominado 
Domínio Espanhol. Sucederam-lhe seu filho e seu neto, 
Felipe Ill e Felipe IV, respetivamente II e III de Por
tugal. Ao ultimo seguiu-se o duque de Bragança, com o 
nome de D. João IV, fazendo-se assim a Restauração 

Po1·tuguêsa e subindo a dinastia de Bragança. 

8 - Dinastia de Bragança - (1640-1910) - Os reis 
desta dinastia que mais interessam á História do Brasil, 
foram, como veremos adiante, D. João V, D. José I, D. 
Maria I e principalmente D. João VI, sob cujo govêrno 
o Brasil passou por grandes transformações, inclusivé 
a sua separação de Portugal. A D. João VI sucedeu 
após a abdicação de D. PedTo IV (D. Pedro I do Brasil), 
a filha dêste, D. Maria da Gloria. Em 5 de Outubro de 
1910 foi proclamada a Republica e deposto o monarca D. 

Manoel li. 
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QUESTION ARIO 

1 - Que povos habitaram a 
região que é hoje Por
tugal? 

2 - Que era êste P'aís na 
sua origem? 

3 - Quando se tornou rei
no? 

4 - Quais os monarcas im
portantes da primeira 
dinastia? 

5 - E os da segunda? 

6 - Que foram as ·grandes 
navegações? 

7 - Quais as suas causas? 

8 - Quais os descobrimen
tos do ciclo oriental? 

9 - E os do ciclo ocidental? 

10 - Que foi o Domínio Es
panhol? 

11 - E a Restauração Por
tuguêsa? 

12 - Quais os monarcas no
taveis da dinastia bra
gantina? 

13 - Porque foi ela a ulti
ma? 

EXERCI CIOS 

1 -Sinopse. !J- Mapa 9 Alb d . á r -
4 

· - um e ftguras referentes 
1Çao. - Complete: a) ...... descobriu o .••.• • da .•....• b) 

O fundador da ...... portuguêsa foi ......• c) E d ' 
de ...... foi proclamada a em ' 5 em .. ·.: •. e .... .. 

. · · · · · · · · · ·• • - orn1a a) To-
dos os ?'ets de Portugal /oram portuguêses. b) Fernã d M 
lhães de · · ' o e aga-

u a prtme~ra volta ao mundo; c) Os grandes deacobri-
mento• foram devidos sómente á curiosidade ciêntifica. 

BIBLIOGRAFIA 

mun~~IT~~h~~. S~~:h~sO~~~~aH~~~;~~sdaHEisptoriadde DPortuua.l; Sieg-
' oca os escobrtmentoa. 
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A OCUPAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO 
DESCOBRIMEN'fO, RECONHECIMENTO, 

FEITORIAS. 

9- Descobrimento do Brasil - Nas suas viagens ao 

Pedro Alvare.~ Cahral 

longo do litoral 
ocidental da Afri
ca, os portuguêses, 
que nem sempre 
seguiam muito 
junto ás costas, 
tiveram conheci
mento da existen
cia de terras a O. 
D 'll a?' t e Pacheco 
P erei?'a, em 1498, 
teve noticias se
guras da existen
cia do territorio 
que depois veiu a 
ser o Brasil. Es
tas informaçõe . . 
transmitidas a Pe-

dro Alvares Cabral, quand8 de sua partida para a India, 
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fizeram com que êle .se desYiasse para 0., avistando em 22 
de Abril de 1500, o monte por êle chamado Pascoal, no li
toral do atual Estado da Baía. Tendo procurado e encon
trado em Porto Seguro um abrigo para a esquadra, tomou 
êie solenemente posse da terra em nome do rei D. 111anoel, 
em 1 de maio. Enviando a êste uma carta escrita pelo 
escrivão da arma
da, Pero Vaz ele 

Caminha, dando 
ciência do aconte
cido, continuou de
pois para a India. 
A nova terra teve 
o nome de Tena 
de Sct,nta Cntz, c 
depois o de Brasil. 
Daí provem a con
fusão de se haver 
celebrado o seu 
descobrimento em 
3 de maio, dia de 
Santa Cruz, devi
do ao costume dos 
portuguêses de da
rem aos lugares 
descobertos o no
me do santo do 
dia. Retrato d<: Americo Vespucio, ..: egunUo uma 

gravura antiga 

10 - O reconhecimento do litoral - Para reconhecer o 
litoral brasileiro, veiu em 1501 de Portugal, uma expedi-
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AS PRIMEIRAS POVOAÇõES DO BRASIL 
(Da "Folha da Manhã") 
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ção, comandada talvez por André Gonçalves. Aportou ao 
cabo que denominou São Roque, o que fez tambem com 
os demais acidentes do litoral brasileiro: Cabo Santo 
A gostinho, rio S. Miguel, rio S. J erónimo, rio S. Fmncis
co, rio Real, rio das Virgens, baía de Todos os Santos, 
rio de Santa Luzia, cabo de S. Tomé, cabo Frio, baía do 
Guanabara (tomada por fóz de um rio: rio de Janeiro) , 
Angra dos Re?·s, ilha de São SebasUão, porto de S. Vi
cente, cabo de Santa Maria. Dois anos após, uma se
gunda expedição, chefiada por Gonçalo Coelho, desco
briu a ilha chamada depois de Fernando de Noronha. 
Aí se separou da expedição o navegador florentino Ame
rico V espucci, que tambem viera na primeira. Percor
reu êle a costa brasileira da Baía até Cabo Frio, onde 
construiu uma fortaleza, vol ando depois á Europa. 
Coelho foi até o Rio de Janeiro, onde fundou uma casa 
forte, e depois ao rio da Prata, fundando na volta uma 
feitoria (v. n ° 11) em Santa Cruz, na Baía. 

Daí por diante, iniciado o comercio do pau brasil, 
a nossa costa foi frequentemente visitada por portuguê
ses, francêses, holandêses, espanhóis e alemães. Eram 
quasi todos piratas, por isso que aquêle comercio era mo
nopolio da corôa lusitana. Para reprimir este tráfico 
ilícito foi enviada em 1516 nova expedição denominada 
guarda-costas, sob a direção de C1"istovam Jaques. Ex
plorou êle a costa até o rio da Prata e na volta fundou 
em Pernambuco a feitoria de lgat·assú. Em 1519, pas
sou pelo Rio de Janeiro Fernão de Magalhães. Em 1526 
o mesmo Cristovam Jaques, depois de perseguir diversos 
piratas, fundou em Pernambuco, a feitoria de Itamaracá. 
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Entretanto, o conhecimento quasi completo do lito
ral brasileiro, foi efetuado pela expedição enviada em 
1530 sob o comando de MaTti?n Afonso de Sousa. Trazia 
a missão de delimitar o litoral e iniciar a colonização do 
país. Chegado ao Rio de Janeiro, mandou ao sul o ir
mão, Pe'ro Lopes de Sousa. Colocou êle padrões com as 
armas portuguêsas até ás margens do rio da Prata. Ex
cedeu assim os limites da linha de demarcação dos do
mínios portuguêses e espanhóis estabelecida em 1494 
pelo tratado de To'rdesilhas. Esta, passando 360 leguas 
a O. dos Açôres, seria marcada no Brasil atual por 
Belém do Pa1·á, ao N., e Laguna, de Santa Catarina, ao 
S. Para o N. enviou Martim Afonso, a Diogo Lopes, o 
qual chegou até o t'io Gurupí, nos limites dos atuais Es
tados dÕ Pará e Maranhão. Em 22 de janeiro de 1532, 
fundou êle em São Vicente a primeira povoação do Bra
sil. Em 1533 fundou com João Ramalho, no planalto, 
Santo And1·é da B01·da do Ca1npo, iniciando-se então a 
plantação dos primeiros canaviais, e a construção do 
primeiro engenho. Em Pernambuco e Itamaracá já se 
exportava açucar. Visitaram ainda o litoral do Brasil 
as expedições de João Coelho, Juan Dias de Solis, que 
descobriu o Rio da Prata (1516) e as particulares da 
Náo Bretôa, de Nuno Manoel e C1·istobal de Ha1 ·o, de 
1511 a 1513. 

11 - Feitorias - D. Manuel determinou que se engu;
sem "feitot'ias" nos outros pontos estratégicos ( 4) do 
litoral, para garantirem a sua posse, vigiarem o contra-

(4) Estratégicos - Militarmente importautu . 

f 
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bando e servirem de entreposto ( armazem) de trafico 
(comercio) e refresco (reabastecimento de agua, víve
res, etc.) das caravelas a caminho da lndia. Foram es
sas feitorias os primeiros esboços de organização poli
tico-administrativa. Uma das primeiras fundadas foi a 
da ilha de São João, depois chamada de Fernando de No
ronha, aí por 1504. Já em 1511 existia outra em CabfJ 
F1·io, fundada talvez por Americo Vespucci, na segunda 
expedição. Em 1519 foi fundada a da Baía por Fernão 
ele Magalhães. Cristovão J aques fundou a de Itamaracá 
e a de Pernambuco (1526). 

As feitorias consistiam geralmente em uma casa
forte defendida por uma ooiçara ou paliçada, onde se 
abrigavam um destacamento de soldados, colonos e de
gredados, ás ordens de um capitão de vigia, dos ataques 
frequentes dos indígenas, feras e contrabandistas. Sua 
missão, além da defêsa da terra, era o inicio da agricul
tura e da criação de gado. Aos poucos, desenvolvendo
se, a feitoria se transformava em aldeia ou povoado e 
depois em vila ou cidade, com a construção de casas tie 
pau a pique e de edifícios publicos como a Igreja, a Ca
deia, a Camara, a Alfandega e o pelow·inho (5), símbolo 
da Justiça. 

(5) Pelourinho - Coluna lel'antuda na praç:.t publica sobre u fJual se e~punham o e
crimiuosos ao desprezo do povo, ou se lhr5 aJ>Iiea,am os castigos t·oq>orui!i. 
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QUESTIONARIO 

1 - Como se deu o desco
brimento do Brasil? 

2 - Quando? Porque ha du
vida na data? 

3 - Donde vem o seu nome? 
4 - Como 'se pódem classüi

car as expedições envia
das ao Brasil? 

5 - Quais foram as sim
plesmente exploradoras? 

6 - E as guarda-costas? 

7 - E a colonizadora? 

8 - Qual a mais importan
te? 

9 - Que é uma feitoria? 

10 - Como era organizada? 

11 - Quais foram as prin
pais? 

EXERCICIOS 

Antet·iores. Complete: a) ...... ia para a ...•.. quando des-
cobriu o •..••• ; b) ...... reconheceu o ...... do .. .... até o ...... e 
.. .. . foi até o .... . c) Em ..... iá as ..... de ...... e ..... manda-
vam algum ...... para o Reino. Cort'iia: a) João Ramalho fun-
dou no planalto a vila de São Vicente; b) O Brasil nem sempre 
teve este nome; c) André Gonçalves foi seguramente o coman
dante da primeira expedição. 

BIBLIOGRAFIA 

Capistrano de Abreu, Faustino da Fonseca, O Descobrimento 
do Brasil - Revista do Instituto Historico e Geografico de São 
Paulo - (Vol. comemorativo do centenario de S. Vicente) - Max 
Fleuss, Historia Administrativa do Brasil. 

III 

A ETNOLOGIA BRASILEIRA 

12 - A etnologia brasileira - Chama-se etnologia o es
tudo das origens e dos movimentos (migrações) dos di
versos povos, denominando-se etnografia o estudo des
critivo dos mesmos. Neste ponto, a-pesar-do titulo adota
do pelo programa, estudaremos os primitivos habitan
tes do Brasil (indigenas) sob os dois pontos de vista . 

13 - Origem e divisão dos indígenas brasileiros - Ao 
ser descoberto, era o Brasil habitado por povos em esta
do inferior de civilização, talvez aparentados aos Incas, 
povo mais adiantado que viveu no Perú e arredores. 
Embora descendentes dêles, estavam os indígenas brasi
leiros em estado de regressão, ou seja volta ao estado 
selvagem. 

Dividiam-se em quatro nações: Tupís, Gês ou Ta
puias, Nu-A1·uaques e Caraibas. Ultimamente os etnólo
gos consideram outros grupos como os Guaicurús, Ca?·i
ris, Panos e Betoias. 

Os Tupís, tambem chamados Guaranís, est'endidos 
ao longo da costa de S. a N. e pelas margens do Xingú 
e Tapajoz, eram os mais adiantados. Seus grupos ou 
t'ribus mais notaveis eram os Guaianás, no planalto de 
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Piratininga, e os Tamoios, de S. Vicente ao Cabo · Frio. 

Os Tapuias eram os mais atrazados, como os Caingangs, 

de São Paulo e Paraná; e os Bugres, de Santa Catarina. 

Os Caraibas se encontravam principalmente nas Guianas 

de L. e na Venezuela oriental, como os Baica1'Ís, do rio 

Xingú. Os Nu-An,taques se estabeleceram desde a Bo

lívia até á costa da Venezuela, pertencendo-lhes os Pa

recís de Mato Grosso. Não estão classificados ainda os 
Bo1'0Tós e os Nhambiquaras. 

14 -- Estado de civilização - Economicamente os indÍ·· 

genas brasileiros viviam de uma agricultura rudimentar: 

mandioca, milho, cará e frutas, plantados pelas mulhe-

'fnh:t ou aldeia india . 

res, emquanto os homens se ocupavam da caça e da pesca. 

Moravam em aldeia:,; (tabas), constantes de varias ran
chos (ocas) , em torno a um terreiro (o cara) sendo o todo 
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cercado por uma paliçada pentagonal (caiçara) . No 
seu interior os unicos moveis eram a rêde de fibra ou de 
algodão e as esteiras (piri) em que dormiam e os giraus 
para guarda dos utensilios, armas e alimentos. Os uten
silios eram vasos de barro, como as nhaempepós, ou 
cascas de frutos, como as cabaças, as cuias, etc. As 
a?"'YIWS eram apenas arcos e frechas, lanças e principal
mente a maça ou tacape. Os alimentos eram farinhas, 
bolos, carnes, peixes e frutas. Andavam quasi nús, com 
enfeites de penas e colares de dentes de inimigos. Pin
tavam o corpo e furavam os labios. Viajavam em ca
noas (iga1·as e ~tbás) e pescavam com rêdes e anzóis, 
caçando com frechas ou armadilhas ( mundés). Devo
ravam os inimigos (antropofagía), sendo os tapuias por 
2'Ula e os tupís pela crença de obter assim as suas qua
lidades guerreiras (antropofagía heroica). 

O chefe da tribu ( morubixaba ou cacique) era o 
guerreiro mais valente, por isso que os índios viviam 
constantemente em guerra. A família resultava do ca
samento monógamo (raramente os chefes tinham mais 
de uma esposa), tendo o marido poder absoluto sobre a 
mulher e os filhos. Quando em paz, viviam quasi sem
pre em festas, praticando tambem diversos exercícios 
como a corrida, a seta ao alvo, o pugilato, etc. Sua 
religião era um politeísmo naturalista, sendo o principal 
deus o trovão (Tupan). Adoravam tambem o sol (Coa
rací), a lua (J ací). Acreditavam numa infinidade de 
genios: os sad-pererês, os boitatás, os anhangás, etc. 
Seu sacerdote era o pagé, a um tempo medico e feiticei
ro, que morava nas tabas abandonadas (taperas). Seu 
direito era costumeiro, isto é, seguiam as praticas ou 

i 

! 
i 
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costumes dos antepassados. De ciência, é claro, nada co
nheciam. Entretanto, sendo muito inteligentes deram . ' nomes mUito acertados aos acidentes geográficos (mon-
tes, rios, etc.) e aos animaís e vegetais, quasi todos con
servados até hoje. De arte conheciam uma musica 
naturalmente primitiva, cujos instrumentos principais 
eram o maracá, especie de chocalho e flautas (membí) 
e a ceramica, sendo celeore a de Maraió. 

15 - Influencia do indigena - O povo braf'!ileiro resul
tou inicialmente da fusão do português, do indígena e do 
negro, cedo trazido para cá como escravo. Assim, gran
de foi a influencia exercida em nossa raça e em nossa 
história e civilização pelo indígena. Essa influencia foi 
principalmente sensível na língua, nos costumes, e na 
contribuição para o inicio da colonização da terra e de 
sua defêsa contra outros estrangeiros Houve, comtudo, 
casos de se unirem os indígenas a êstes contra os por
tuguêses. 

QUESTIONARIO 

1 - Que vem a ser etnogra
fia? E etnografia bra
sileira? 

2 - Qual a origem dos in
dígenas brasileiros? 

3 - Como se dividiam? 
4 - Que sabe sobre os Tu

pis? 
5 - E sobre os Tapuias? 

6 - E sobre os Nu-Arua
ques? 

7 - E sobre os Caraibas? 
8 - Conhece outros grupos? 

Quais? 
9 - Como se alimentavam 

os indígenas? 
10 - Como se vestiam? 
11 - Onde moravam? 
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12 - Em que se ocupavam os 
homens? 

13 - E as mulheres ? 
14 - Como era a familia in

dígena? 

15 - E a religião? 

16 - Que era o pagé? 

17 - Que sabe sobre a ciên
cia indígena? 

18 - E sobre a arte? 
19 - Que raças formaram 

inicialmente o povo bra
sileiro? 

20 - Que outras influencias 
exerceu o indígena? 

EXERCI CIOS 

Anteriores. Complete: a) Os . ..... eram uma sub-divisão 
elos . ..... ; b) Os moveis elos ...... l'mm ... ... ; c) . . .... m·a o sol 
e Ttt1Jan e1·a o . ..... , ambos indígenas. Co1·rija: a) Os indíge-
nas nada sabiarn de ciências po1· não serem inteligentes; b) Toda 
a t1·ib1t mo?·ctvct numa ta1Je?'a e tinha po1· chefe o pagé; c) Os 
homens incligencts não pra ticctvctm a ag?·icult1wa. 

BIBLIOGRAFIA 

Roquete Pinto, Rondonia, Ant?·opologia Brasileira - Couto 
de Magalhães, O Selvagem - Macedo & Vasconcelos, O Jndio 
Brctsileil·o . 

IV 

SISTEMAS DE COLONIZAÇÃO DO TERRITO
RIO EXPEDIÇõES - NUCLEOS COLO

NIAIS - CAPITANIAS HEREDITARIAS 

1.6 - Sistemas de colonização - Para povoar e desen
volver económicamente o Brasil, usou o governo portu
guês de diversos meios ou sistemas. Assim é que pri
meiro tentou fazê-lo pelas expedições já estudadas (v. 
n.0 11). Entretanto, esses processos ficavam muito dis
pendiosos para a Corôa portuguêsa e daí a sua delibera
ção de povoar o Brasil á custa de particulares a quem 
seriam doados lotes do seu territo.rio. Foi o sistema das 
capitanias hereclita'rias, por sua vez seguido pelo do go
·ve?'no geral. 

17 - Capitanias hereditarias - Nas ilhas da Madeira 
e dos Açôres o sistema das capitanias tinha dado bom 
resultado. Resolveu o rei em 1534 fazer o mesmo com 

· o Brasil. Dividiu o seu litoral em 15 lotes de 50 a 150 
leguas de extensão na costa e profundidade até á linha 
de demarcação, doando-os a 12 fidalgos (capitães-mó
?"es) e a seus herdeiros. As capitanias he1·eclitarias ou 
clonatarias e os seus donos ou donatarios foram, de S. para 
N.: Sant'Ana, doada com Santo Amaro, mais ao N. e 

4- ti , DO RIU ll 
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Itamamcá, bem ao N. (tres lotes) a Pe1·o Lopes de Sou
sa; S. Vicente, a Martim Afonso de Sousa (dois lotes) ; 
Paraíba do Sul, a Pero Góes da Silveira,· Espirito Santo, 
a Vasco Fernandes Coutinho; Porto Seguro, a Pero de 
Campos Tou1·inho; llhéos, a Jorge de Figueiredo Correia; 
Baía, a Francisco Pereira Coutinho; Pernambuco, a 
Duarte Coelho Pereira; Ceará, a Antonio Cardoso de 
Barros; Maranhão, a João de Barros, Ayres ela Cunha 
e Fernão Alvares de Andrade. 

Devido á sua grande extensão, aos ataques de indí
genas e piratas, á incuria de alguns donatarios, e á falta 
de entendimento entre êles, á distancia em que se en
contrava a metrópole, sómente prosperaram as capita
nias de S. Vicente e Pernambuco. Na primeira, Braz 
Cubas fundou em 1535, Santos, junto a S. Vicente. Na 
ultima o donatario fundou Olinda, unindo-se aos Taba
jams e vencendo os Caetés. Na do Espírito Santo foi 
fundada uma povoação que é hoje Vitoria. Entretanto, 
a divisão em capitanias, foi a base das posteriores divi
sões administrativas do Brasil em províncias (no Impe
rio) e Estados (na Republica). 

O donatario era independente em sua capitania, só 
dando contas ao rei, que apenas exigia para si o mo
nopolio ( 6) do pau brasil, o quinto dos metais e pedras 
preciosas, o dizimo de todos os produtos e o direito de 
cunhar moedas. No mais, os donatarios se assemelha
vam aos senhores feudais da Edade Média . 

(6) Monopolio - Dlrelte excludvo do exercer detarmlnado ramo de comerolo ou 
lllduotrla, 
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Em 1548, quando se instituiu o governo geral, já 
estava iniciado o povoamento nos nucleos coloniais das 
capitanias de S. Vicente, Espirito Santo, Por·to SegU?·o, 
Ilhéos, Baía, Pernambuco e Itamaracá. Eram cerca de 
quinze as povoações, algumas exportando já açucar, al
godão, fumo e outros produtos para a metropole. Havia 
ainda forjas e estaleiros onde se concertavam e até se 
construiam já embarcações costeiras. 

QUESTIONARIO 

1 - Quais os sistemas ado
tados para a coloniza
ção do territorio bra
sileiro? 

2 - Em que consistia o das 
capitanias hereditarias? 

3 - Porque se chamavam 
assim? 

-1 - Quais eram as suas di
mensões? 

5 - Enumere-as e aos seus 
donatarios. 

6 - Que resultado deram? 

7 - Qual a situação do Bra
sil ao ser modificado o 
regime ele colonização? 
Quando foi isso? 

8 - Que persiste ainda hoj e 
das capitanias? 

EXERCI CIOS 

Antet·io1·es. Complete: a) O sistema das ...... antes do 
Brasil foi experimentado corn . .... . 1·esultado nas . ..... de . .... . 
e ..... ; b) ..... recebeu os lotes ele ..... , ..... e ..... ; c) ..... fun-
don em . .. . .. a povoação de .. .... na capitania de .. .... Co·l'l·ija: 
a) Pe1·o LoJJes e seu innão e1·am donata1·ios de cinco capitanias; 
b) Todos os impostos eram pc~ra o donatario e só o come1·cio do 
aÇIWa?' ?Jat·a o ?'ei; c) S. Vicente já tinha a sua p1·ospe?'idade 
iniciada antes do 1·egime das capitanias. 

BIBLIOGRAFIA 

Max Fleuss, ob . cit., Handelmann, Rocha Pombo, flisto1 ·ia do 
B?·asil. 

v 

O GOVERNO GERAL - CENTRALIZAÇÃO E 
DEFÊSA - O DOMINIO ESPANHOL 

18 - O Governo Geral - O insucesso da quasi totali
dade das capitanias e a necessidade de reforçar a defê~a 
do país contra a pertinacia dos francêses levaram o 
governo português a aproveitar a morte do donatarin 
da Baía, para convertê-la, por compra a seus herdeiros. 
numa capitania da Co1·ôa, séde do Govenw Geml do Bra
sil. Este se compunha do GovenLador-Ge1·al, que dirigia 
a administração do país; do P1'ovedor Mó r da Fazendu, 
encarregado da administração dos impostos; do Ouvidor
Ge?·al, a quem incumbiam as questões da Justiça; e do 
Capitão-Mór da Costa, encarregado da defêsa do litoral. 

19 - Os primeiros governadores-gerais - Em 1549 che
gou á Baía o primeiro governador, Tomé de Sousa, com 
o ouvidor-geral, Pero B01·ges de Sousa, o provedor-mór, 
Antonio Cardoso de Ba?TOS, e sendo capitão-mór da cos
ta, Pe1·o Góes ela Silveim, os dois ultimos antigos dona
tarios. Trouxe mais colonos, soldados e jesuítas, êstes 
sacerdotes para iniciarem a catequese (7) dos indige-

(i) Cah!tjueso - Cornersito ao cuto liciitmo e ch ili zuçü.o européa. 
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nas (v. n.0 23). Tomé de Sousa fundou a primeira ca
pital do Brasil, S. Salvador, desenvolveu a agricultura e 
a criação de gado, visitou · as capitanias do sul, elevando 
Santo André a Vila e mandou construir em S. Vicente 
a fortaleza de Bertioga. Em 1552 veiu para o Brasil 
seu primeiro bispo, D. Pero Fe'rnandes Sardinha. 

Sucedeu-lhe em 1553, D1.jJZrte da Costa, que trouxe 
novo contingente de jesuítas. .l!.:stes fundaram em 25 de 
janeiro de 1554 o colegio de São Paulo de Piratininga, 
origem da cidade do mesmo nome. Durante o seu go
verno os francêses se estabeleceram no Rio de Janeiro 
(v. n.0 27). Foram êles desalojados pelo sucessor de 
Duarte da Costa, Mem de Sá (1557-1572), um dos fun
dadores, em 1567, da cidade do Rio de Janeiro, que go
vernou muito bem o país até á morte. Em 1570 fôra 
nomeado para 4.0 governador geral do Brasil, D. L~tiz 

de Vasconcelos, morto em viagem por piratas. Assim 
em 1572, atendendo á necessidade de colonizar o N. do 
país e defender melhor o S. contra os francêses, obra 
julgada excessiva para um só governador, foi o Brasil 
dividido em dois governos. Para o do N., com capital 
em S. Salvador, veiu Luiz de Brito e Almeida, e para o 
do S., com séde no Rio de Janeiro, o Dr. Antonio Salema. 
O primeiro tentou colonizar o N. (v. n.0 33) e o segundo 
expulsou os francêses de Cabo F1·io. Mas, logo em 1577 
voltamos á unidade, sendo Diogo Lourenço da V eiga o 
novo governador-geral até 1581. 

20 - Centralização e defêsa - Dissemos (v. n. 17) que 
a dispersão da autoridade por diversos donatarios, numa 
terra imensa, impedira o desenvolvimento do país e prc-
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judicara a sua defêsa. Daí, como vimos (n. 0 18) a ins
talação de um governo central na propria colonia. O 
estudo dos quatro primeiros governos mostrou quanto 
ela foi eficiente para 
a defêsa do país con
tra os ataques dos 
francêses. 

21 - O Dominio Es
panhol - Em 1580 fa
leceu D. Henrique, o 
ultimo rei da dinastia 
de Aviz (v. n.0 5). 
Sucedeu-lhe Felipe li, 
rei da Espanha, ini
ciando-se então o pe
ríodo de nossa Histo
ria denominado Domí
nio Espanhol, o qual 
termina em 1640, com 
a subida da dinastia 
de Bragança (v. n. 0 

8). O primeiro gover
nador nomeado pelo 
rei espanhol para o 
Brasil foi Manoel T e
les Ba1·reto ( 1582) , 
seguindo-lhe, 2 ano;:; 
após uma junta inte-

Fel:pe Il. (Tiziano-Museu Nac'onal de 
.Napoles ) . 

rina, D. Fm ·ncisco de Sousa (1591), D'ogo Botelho (1602), 
Diogo de Menezes (1607). Em 1608 foi o Brasil dividi-
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do novamente em dois governos, a cargo do mesmo Me
nezes e de D. Francisco de Sousa, substituído este pelo 
filho D. Luiz de Sousa. (1610) e aquêle por Gaspar de 
Sousa (1616). De 1617 até 1621 D. Luiz governou só
zinho o país todo. Seguiram-se Diogo de Mendonça Yw·
tado (21-24), Matias de Albuquerque (24-26), Diogo 
Luiz de Oliveira (26-35), Ped1·o da Silva, o Duro (35-
38), D. Fernando de Masca1·enhas, conde da Tor-re (38-
40), D. Jorge de Masca1·enhas, rna1·qztez ele Montalvãu, 
que pela primeira vez teve o titulo de vice-rei ( 40-41). 
Foi êle deposto por ocasião da 'restaumção ]Jortuguêsa e 
substituído por D. Gaspar' de Sousa. Nessa mesma oca
sião o paulista Amaclo1· Bueno da Ribeira recusou ser 
rei de São Paulo, o que lhe foi oferecido num motim logo 
abafado. 

Durante o Domínio Espanhol deram-se: o inicio da 
colonização do norte (v. n. 0 33) , o estabelecimento dos 
francêses no Maranhão (v. n. 0 28) e as invasões holan
dêsas na Baía e em Pernambuco (v. n.0 31). 

QUESTIONARIO 

1 - Porque se estabeleceu 
o Governo Geral? 

2 - Como estava êle orga
nisado? 

3 - Que sabe sobre o pri
meiro governador? 

4 - E sobre o segundo? 

5 - E sobre o terceil·o? 
6 - Porque foi o Brasil di

vidido em dx>is gover
nos? 

7 - Durou esse sistema? 
Porque? 

8 - Que aconteceu em 1640 ? 
Porque? 

j 

l 
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!) - Quais os governadores 
do Brasil durante o Do
mínio Espanhol? 

10 - Qual o primeiro vice-rei 

aconteceu de notavel du
rante o Domínio Espa
nhol? 

do Brasil? Que lhe 12 - Como terminou êlo? 

EXERCI CIOS 

An~eriores. Co mplete: n) ...... recusou ser ...... ele .... . . 
por ocasião ela ...... ; b) A cen~ralização foi feita 11ela criação 
do ..... . em ...... ; c) O ..... . c1·a o ,qovernado1· do ...... e ..... . 
u do . ..... , tendo o 7J1·imeiro c~ ca1Jital em . ..... e o segundo <lm 
...... Corl'ija: a) O proveclo1·-mor P ero Goes da Silveim tinha 
sido do1u~ta1'io ele~ capitanio do Ceará; b) Mem de Sá. expulsou, os 
francêses ele Cc~bo F rio; c) Tomé ele Sousa fundou a ciclctcle de 
S. Salvador, que foi capital do govenw elo sul. 

BIBLIOGRAFIA 

Max Fleuss, ob. cit. Pio Zabala y Lera, Espaiia bajo los 
A ustl'ic~s. Pedro Taques, Historia da Cc~pitania de S. Vicente -
Nelson Costa, Histo1·ia da Cidade elo Rio de Janeiro. 

l 



VI 

OS JESUITAS NO BRASIL E SUA MISSÃO 
HISTORICA - NOBREGA E ANCHIETA 

OS COLONOS 

22 - Os Jesuitas no Brasil- Os Jesuitas são os padres 
pertencentes á Companhia de Jesus, ordem religiosa fun
dada por Santo Inácio de Loióla. Os primeiros J esuitas 
vieram para o Brasil em 1549, com Tom€> de Sousa. Per
maneceram êles no Brasil até 1759, data em que foram 
expulsos pelo marquês de Pombal, primeiro ministro do 
rei D. José I, de Portugal (v. n.• 44). 

Os jesuítas que vieram com Tomé de Sousa foram 
os padres Manoel da Nob'rega, Leonardo Nunes, Aspil
cueta Navan·o e Antom:o Pires e dois irmãos leigos, isto 
é, não sacerdotes. Em 1550 chegaram mais quatro pa
dres: Manoel de Paiva, Salvador Rodrigues, Afonso Braz 
e F'rancisco Pires. Com o segundo governador vieram 
mais seis jesuítas e entre êles José de Anchieta. 

23 - Sua missão historica - A misf'ão historica dos J e
suitas foi a obra de catequése, isto é, de conversão ao ca
tolicismo e á civilização, dos indígenas brasileiros. Neste 
trabalho se mostraram de uma dedicação sem limite~. 

arriscando tudo, até a vida, para trazer os selvicolas á 
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civilização; aprendendo a sua. lingua, trabalhando como 
professores, como simples operarias, emfim tudo fazen
do para o exito de sua nobilíssima missão. 

Logo após a chegada, construíram a igreja matriz 
de N. S. da Ajuda, na Baía, e depois a Casa da Com1:a
nhia, edificando depois nova casa nos arredores da cida
de do Salvador, em Monte Calvario. Mais tarde tiveram 
de abandoná-la, atacados pelos selvagens, obstinados na 
antropofagía, que os padres tudo faziam para extirpar. 
Logo depois Leonardo Nunes foi para São Vicente, em
quanto Nobrega ia a Po1·to Seguro. Em l550 o Brasil 
passou a constituir uma vice-provincia da Companhia de 
Jesus. Em 1551 Nobrega e Antonio Pires vão para Per
nambuco. Em 1553 Anchieta veiu para São Vicente e 
no ano seguinte, com Manuel de Paiva e por ordem de 
Nobrega, inaugurava no planalto de Piratininga, entre 
o Tamanduáteí e o Anhangabaú, o Colegio de São Paulo. 
Foi então elevada a representação jesuítica no Brasil a 
provincia, sendo N obrega o provincial. Daí por diante 
a catequése progride rapidamente nos varias pontos do 
Brasil, fundando os jesuítas numerosos colegios em 
Ilhéos, Espirito Santo, ,Po1to Seguro, Paraíba, Ceará, 
Maranhão, Pe1·nambuco, Pa1·á, etc. Entretanto, não obg
tante os relevantes serviços prestados pelos J esuitas, 
não só á catequése dos indígenas, como á moralização e 
instrução dos colonos, em 1759, o Ma1·quês de Pombal ex
pulsou-os do Brasil, detendo assim a ~splendida obt·a 
civilizadora que vinham realizando em nosso país. 

24 - Nobrega e Anchieta- Entre os jesuitas se devem 
destacar N obrega e Anchieta. N obrega, primeiro pro-
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vincial da Companhia no Brasil, foi o verdadeiro orga
nizador da tarefa surpreendente que os demais realiza
ram. Coube-lhe vencer as dificuldades iniciais, sempre 

as maiores, e em tudo esteve êlc 
á altura de sua missão. 

Anchieta, justamente cha
mado o Tanmatu1·go, o Apostow 
do B1wdl, foi fundador de São 
Paulo: Juntou em sua pessoa 
todas as qualidades do missiona
rio. Foi o primeiro mestre doK 
brasileiros. dando inumeras pro
vas de dedicação, como por oca
sião da revolta dos indios, cha
mada confeclm·ação dos Tamoios. 

P adre J osé de Anchieta. Êle e Nobrega, com risco da pro-
pria vida, foram a lperoíg e obtiveram uma tregua com 
os i ndigenas revoltados. 

25 - Os colonos - Os portuguêses vindos para o Brasil 
se encontravam numa terra onde o respeito da lei ainda 
não estava estabelecido e por isso viviam aqui á solta, 
corrompendo os selvicolas com o seu mau exemplo e es
cravizando-os para o seu serviço. Os Jesuítas iniciaram 
desde logo uma luta terrível para moralizá-los, e impedir 
a servidão qos indígenas. Para evitar a convivencia dos 
colonos, os Jesuítas aldeavam os indígenas fóra das po
voações, formando as reduções. São celebres as do Sul 
do Brasil, no lguassú e fóra dêle as do Paraguái, onde 
os indios viviam e se instruíam sob a direção dos J e
suitas. Entretanto até aí iam os colonos atacá-los 
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Não obtendo os padres providencias eficazes dos gover
nadores, apelavam para o rei. O governo de Portugal, 
porém, seguia política dubia, ora proibindo, ora permi
tindo a escravização dos indígenas. Por sua vez os co
lonos muitas vezes desobedeciam abertamente ás ordens 
desfavoraveis a êles, tendo chegado a expulsar os Jesuí
tas como aconteceu em São Paulo, em 1640, e em 1660 
e 1684 (v. n. 0 38) no Mamnhão. Em 1660 foi expulso o 
grande defensor dos índios, padre Antonio Tfieim, celebre 
tambem como orador e classico. 

QUESTIONARIO 

1 - Que eram os J esuitas? 

2 - Quando vieram para o 
Brasil? 

3 - Para que? 

4 - Quais os primeiros a 
chegar? 

5 - E os que se lhes segui
ram? 

6 - Que fizeram êles de im
portante? 

7 - Quais os que melhor se 
distinguiram? Porque? 

8 - Qual a atitude dos co
lonos para com os J e
suitas ? Porque? 

!) - E a do governo portu-
guês? Que 1·esultou 
disso? 

10 - Quan .... o terminou a ação 
dos J csuitas no Brasil? 
Porque? 

EXERCI CIOS 

Ante1·io1'es. Co1nplete: a) . ... . foi chamado o . .... do . .... ; 
b) ChamO/Vam-se . .. ... os . .... . dos . ..... di?·igidos pelos . .... . 1w 
· · .... e no . ..... ; c) . .. ... foi o 2JrÍ1nei1·o . ..... da . ..... de . .... . 
no· · · ... C01Tija: a) Os índios e1·am escravizados pelos colonos 
semp1·e com o apoio do gove1-no; b) O nuwqttês de Pombal ea:pttl· 
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sou justa•mente os Jesuítas do Brasil; c) No norte o maior dos 
Jesuítas foi o Padre Manoel da Nobrega, celebre ao mesmo tempo 
como poeta e historiador. 

BIBLIOGRAFIA 
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VII 

AS INVASõES ESTRANGEIRAS 

a) A França antartica; 
b) A França equinocial; 
c) Guerra de sucessão da Espanha; 

Duclerc e Duguay-Trouin; 
d) Os piratas inglêses; 
e) Os holandêses; perda e restauração 

da Baía; invasão de Pernambuco 
(Nassau); a insurre1çao pernam
bucana de 1645. 

26 - As invasões estrangeiras - A riqueza do Brasil 
em pau brasil, papagaios e outros produtos apreciados 
na Europa, fez com que, logo após o descobrimento, nu
merosos países estrangeiros se interessassem por êle. 
Assim, traficavam nas suas costas, a-pesar-do monopolio 
estabelecido por Portugal, atacavam como piratas as ci
dades lit oraneas, já então razoavelmente ricas. Tenta
ram tambem estabelecer-se definitivamente no país, como 
fizeram principalmente francêses, holandêses e inglêses. 
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27 - A França Antartica - Em 1555, quando gover
nava o Brasil Duarte da Costa, um francês, Nicolau Du
?'and de Villegaignon, convenceu os seus compatriotas de 
que viria fundar no Brasil uma Fmnça Antartica, para 
refugio dos perseguidos por motivos religiosos (o in
teressante é que êle obteve auxilio de perseguidos e per
seguidores ... ) . Construiu então o forte chamado de 
Coligny na ilha da Lage, (hoje de Villegaignon), no Rio 
da Janei1·o, tentando dominar a região e insuflando os 
índios do lugar, os Tamoios, contra os portuguêses. Não 
estabeleceu, porém, relações firmes com o continente, in
sulado no seu forte. Por isso, em 1560, Mem de Sá, com 
reforços vindos da metropole, outros colhidos em cami
nho e outros de São Vicente, tomou a Bois le Comte, su
cessor de Villegaignon, que se retirara para a Europa, o 
forte de Coligny, que foi arrazado. Como, porém, não 
deixasse guarnição no lugar, os francêses, refugiados en
tre os Tamoios, reconstruíram o forte e, corrigindo o 
erro de Villegaignon, construíram outro no litoral, Unl

çwmirim e na ilha de Pa'tanapuan (hoje do Governador). 
Ao mesmo tempo, incitando os índios, promoveram o 
maior levante, a Conjede1·ação dos Tamoios. Por isto, 
em 1563, Estacio ele Sá, vindo da metrópole com reforços, 
iniciou a fundação da cidade de S. Sebastião elo Rio de 
Janeiro, junto ao Pão ele Assuca1·. Mas, só em 20 de 
Janeiro de 1567, com os reforços trazidos por Mem de 
Sá, foram os francêses definitivamente expulsos, sendo 
a cidade transferida para lugar melhor, o morro do Cas
telo, então chamado de S. Januario e hoje arrazado. Foi 
nomeado seu primeiro governador Salvado?· Correia de 
Sá. 
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28 - A França Equinocial- Em 1612 os francêses pro
curaram tambem estabelecer-se no Ma1·anhão, fundando 
a Fmnça Equinocial, com a capital em São Luiz. Che
fiava-os Daniel ele la Touche. Foram, porém, expulsos 
em 1615 por Jerónimo ele Albuquerque e Alexandre de 
M ou1·a, retirando-se mais para o norte, onde puderam 
manter-se na Guiana, que ainda hoje possuem. 

29 - Guerra de Sucessão da Espanha - Duclerc e Du
guay-Trouin - Ao falecer em 1700, sem herdeiros dire
tos, o rei da Espanha Carlos III deixou, por testamento, 
o seu trono ao duque Felipe el' Anjou, neto do rei da 
França, Luiz XIV. O duque d'Anjou subiu ao trono es
panhol com o nome de Felipe V. Então o imperador da 
Austria, aliado entre outros ao rei da Inglaterra, fez 
guerra á França, de 1701 a 1713, por isso que pretendia 
a corôa espanhola para seu filho, o a1·quiduque Ca1·los. 
Foi essa a chamada "G~w?Ta de Sucessão ela Espanha". 
Portugal, aliado da Inglaterra, foi por isso atacado em 
suas colonias pelos corsarios francêses, Duclerc e Dugua y
T?·ouin. 

Em 1710 João Fmncisco Ducle1·c desembarcou em 
Guaratiba e marchou contra o Rio de Janeiro. Mas, o 
povo do Rio, unido á tropa, o obrigou a refugiar-se num 
trapiche da cidade e a render-se. O corsario francês 
teve a cidade por menagem, isto é, ficou livre, embora 
sem poder sair da cidade. Foi, porém, assassinado no 
ano seguinte. 

A pretexto de vingar essa morte, no mesmo ano de 
1711 veiu atacar o Rio uma forte esquadra, sob o coman
do de René Duguay T·rouin. O governador Francisco ele 

.• - lf , DO SRA. n. 
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Castro M01·ais retirou-se para lgWLSsú, o mesmo fazen

do a população assustada com o bombardeio. Ameaçan

do incendiar a cidade, Duguay-Trouin conseguiu do co

varde governador o resgate da mesma por 600. 000 cru

zados, 100 caixas de assucar e 200 bois. Os reforços che

gados de Minas já encontraram assinado o acôrdo, de 

modo que seu chefe, Antonio Albuquerque, se limitou a 

substituir Castro Morais, depois degredado. 

30 - Os piratas inglêses - Os inglêses não fizeram ne

nhuma tentativa séria de estabelecer-se no Brasil Foram 

apenas piratas. Em 1583 Edua1·do Fenton atacou San

tos, salva por uma esquadra espanhola. Em 1587 de

vastaram êles o Reconcavo (litoral da Baía), nada conse

guindo na cidade, defendida pelo bispo D. Antonio Bar

'tei?·os. O ataque mais sério foi de Cavendish. Em 1591 

saqueou Santos, mas perdeu quasi toda a sua gente no 

Espírito Santo, morrendo ao voltar para a Europa. Fi

nalmente em 1595 o inglês Lancaster e o holandês V en

ne?· ocuparam Recife durante um mês, retirando-se com 
ricas presas. 

31 - Os Holandêses - Perda e restauração da Baía -

Invasão de Pernambuco - Nassau - A insurreição per

nambucana de 1645- Organizando em 1621 a Companhia 

das bulias Ocidentais, procuraram os holandêses obter 

lucros, nãc só do comercio e da pirataria, como já fa

ziam até então, mas principalmente do estabelecimento 
no Brasil. 

Assim, após numerosos ataques com simples caráter 

de pirataria, uma esquadra, enviada pela referida Com-
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panhia, sob o comando de Jacob Wilekens, atacou a Baía, 
em 1624, aproveitando a situação de guerra entre a Es
panha e a Holanda. A-pesar-de defendida por Diogo de 
Mendonça Furtado, a cidade foi tomada e o governador 
feito prisioneiro. Assumiu então o governo o holandês 
Johan van Dorth, logo morto em combate. Sucederam
lhe primeiro Albert SMuten e morto este Wilhelrn Shou
ten. Seu mau governo descontentou os holandêses. En
tretanto, os brasileiros, sob o comando, primeiro do bispo 
D. Marcos Teixeira e mais tarde de Nunes Ma1·inho, cer
cavam a cidade. Com o auxilio de uma esquadra envia
da da metropole, sob o comando de D. Fradique de Toledo 
Osorio, conseguiram retomá-la em 1625. Fizeram dest' 
arte a 1·estauração da Baía. 

Não desanimaram, porém, os holandêses. Em 1630 
atacaram Olinda e Recife, em Pernambuco, com recur
sos muito maiores. Comandava-os Hendrik Loncq. A
pesar-de esforços do governador Matias de Albuquerque, 
as duas cidades foram tomadas. Retirou-se então Ma
tias para o arraial proximo, do Bom Jesus. Até 1635 
sustentou uma guerra de emboscadas. E' o período qne 
chamamos da resistencia. Mas, a passagem para os ho
landêses de um mameluco (8), Domingos Fe1·nandes 
Calabar, conhecedor perfeito da região, auxiliou os bá
tavos (9) a se apoderarem de lguassú, Rio Formoso, 
Itamaracá e Rio Grande, passando êles a dominar da 
Pamíba até Recife. Cessou então a resistencia deses
perada de Matias de Albuquerque que, seguido de mui
ta gente, se retirou para Alagôas. 

(8) A1ameluco - mestiço de portugu êlil e jndia. 
(9) BálCUIOJ - Holandê seo. 

i ' 

I 
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Iniciado assim o segundo período - o da domina
ção holandêsa - foi nomeado o príncipe Mauricio de 
Nassa.u para governador do Brasil holandês, em 1637. 
Foi êle um grande administrador que estendeu o domínio 
bátavo até o rio S. Francisco, construiu em Penedo o 
forte de seu nome, e no Recife uma nova cidade, na ilha 
de Antonio Vaz, a Mauricéa. Trouxe para o Brasil sa
bios que estudaram a nossa fauna e a nossa flora, como 
Piso e M arcgmf e artistas. Isto, porém, não satisfez 
aos diretores da Companhia, que apenas desejavam obter 
grandes lucros e por isso concederam a demissão pedida 
em 1644 por Nassau. 

A retirada de Nassau e o regime opressivo que Re 
lhe seguiu; apressaram a vitoria do movimento contra o 
domínio holandês, já iniciado em 1642, no Maranhão, 
por And1·é Vidal de Negreiros. Assim em 1645 reben
tou a insun·eição pernambucana, que póde ser conside
rada o terceiro período da segunda invasão holandês::t. 
Era seu chefe, João Fernandes Vieira, intitulado "Go 
vernador da Liberdade", após a vitoria do monte da..s 
Tabocas. Auxiliados pelo negro H em·iqu, Dias e pelo 
índio Potí batizado com o nome de Antonio Felipe Ca-, 
maTão e, simbolizada assim a união das tres raças for
madoras do povo brasileiro, os insurgentes derrotaram 
os bátavos em 1648 e 1649 nas duas batalhas dos Gua
mrapes. E, emquanto a fundação em 1649 da Companhia 
Portuguêsa de Comercio auxiliava os insurgentes, a 
guerra com a Inglaterra prejudicava os holandêses, que, 
assim em 1654 tiveram de assinar a capitulação da Cam
pina da TaboTda, retirando-se do Brasil. O esforço dos 
pernambucanos foi enorme.. A principio lutaram contra 
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a má vontade do proprio Portugal. Este, como a Holan
da, era inimigo da Espanha após a Restauração em 1640. 
Mostraram assim os insurretos o valor da nacionalidade 
em formação. 

QUESTIONARIO 

1 - Que povos estrangeiros 
atacaram o Brasil? Por
que? 

2 - Que foi a França An
tartica? 

3 - Qual o erro de Villegai
gnon? 

4 - Que fim tiveram os 
francêses? 

5 - Porque foi preciso ex
pulsá-los de novo? 

6 - Que sabe sobre a Fran
ça Equinocial? 

7 .:.... Até quando durou ela? 
Porque? 

8 - Que resultou disso? 
9 - Que foi a guerra de Su

cessão da Espanha? 
10 - Que tem o Brasil a vêr 

com ela? 
11 - Que sabe sobre Du

clerc? 
12 - E sobre Duguay Trouin ? 

13 - Qual a verdadeira im
portancia destes fá tos? 

14 - Foi o Brasil atacado por 
ing·lêses? Quais? Por
que? Com qual exito? 

15 - E por holandêses? Quan
do? 

16 - Que sabe sobre o ata
que á Baía? 

17 - Em quantos períodos se 
divide a histeria da se
gunda invasão holandê
sa? 

18 - Que sabe sobre o pri
meiro? 

19 - Que fez N assau no Bra
sil? 

20 - Quais as consequencias 
de sua retirada? 

21 - Que outros fátos contri
buíram para a derrota 
dos batavos? 

22 - Qual a lição historica a 
tirar dessa invasão? 

EXERCICIOS 

Anterio1·es. Complete: a) Os princiJJais . ... . . da . . . .. . per-
nambucana foTa?n . .... , e ..... ; b) . .... construüt a. . . . . c levan-
tou o ...... no ...... ; c) ...... fundou a F1·aru;a ...... e ...... a 
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...... Corrija: a) Os holandêses ataca1·am o Brasil s6mente 
po1·que estavam em luta com a Espanha; b) Cavendish saqueou 
Santos e depois levou tranquilantente as riquezas roubadas para 
o seu país; c) Po1·tugal não reconheceu o dominio holandês, 
apoiando sempre os insurgentes. 
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VI I l 

OCUPAÇÃO DO INTERIOR- COLONIZAÇÃO 
DO NORTE - ENTRADAS E BANDEIRAS 

O BRASIL NO REINADO DE D. JOÃO V. 

32 - A ocupação do Interior - Durante o seculo XVI 
quasi que sómente foi povoado o litoral. Conforme vi
mos e era logico, foi no litoral que se estabeleceram as 
primeiras povoações. Conforme a observação de JOÃO 
RIBEIRO, "emquanto o Brasil é ag'ricola, a penetração 
pelo interior é minima; é a maxima com a c1·iação de 
gado e a descoberta das minas, industrias ou produtos 
do intimo sertão". De um modo geral, a criação de gado 
foi a causa principal da ocupação do interior no ?'W1"ie e 
as minas a da mesma expansão no sul, com as entTadas 
e bandeims. 

33 - Colonização do norte - Em 1584, após as tentati
vas fracassadas de F1·utuoso Ba1·bosa e Felipe de Moum, 
Martún Leitão, auxiliado pelo indio Pimgibe, efetuara a 
conquista da PaTaíba. O mesmo fez com Sergipe, C?·is
tovam de Ba1-ros, em 1590. Oito anos após, Manoel Mas
ca?·enhas Homem e J e1·ónimo ele Albuquerque fizeram a 
do Rio Gmncle elo Norte, erguendo o forte dos Tres Reis 
Magos e fundando depois Natal. No Ceará, após as ten-
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tativas de Pero Coelho e os jesuítas Fmncisco Pinto e 
úuiz Figueira, Ma'rtim Soares Moreno e o índio Jacaúna, 
irmão de Camarão, iniciaram a fundação de Fortaleza. 
Vencidos os francêses do Maranhão, como vimos (n.0 28), 
F'rancisco Caldeir·a Castelo B'ranco, por ordem de Ale
xandre de Moura, começou em 1615 a edificação de N. S. 
do Belém. Desenvolveram-se então as capitanias do 
Ceará, Ma1·anhão e Pará. Resolveu por isso a metropo
le, em 1621, fazer com elas um governo á parte do resto 
do Brasil. Foi o Estado do Mamnhão. Com efeito, suas 
comunicações diretas com Portugal eram mais faceis d0 
que com o restante do país. 

O Pia1d só foi colonizado em 167 4, por Domingos 
Afonso e Domingos Jorge, este paulista, como episodio 
da criação de gado. Em 1637, o alferes Pedro Teixeir·a, 
por ordem do governador do E stado do Maranhão subiu 
o Amc~zonas até o Napo, indo depois por terra até Quito, 
regressando a Belém dois anos após. Desta viagem re
sultou mais tarde o reconhecimento dos direitos de Por
tugal sobre o Amazonas até á fronteira atual, excedido 
assim o meridiano de Tordesilhas, que passaria por Be
lém (v. n. 0 10). 

:34 - Entradas e Bandeiras - Só as primeiras expedi
ções para o sertão, como as enviadas por André Gonçal
ves ou Gonçalo Coelho e mais tarde por Mar·tim Afonso 
de Sousa, tinham apenas o objectivo de conhecer a re
giao. Todas as demais visavam escravizar (ou como se 
dizia então "descer" para o litoral) índios, ou procurar 
minas de ouro, prata e pedras preciosas, constituindo 
as famosas entradas e bandeiras. 
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Além das mencionadas, citam-se as entradas de Lu!z 
Mames Espina que partiu de Ilhéos em direção ao s.~o 

Francisco e desceu numerosos índios; a de Sebasttao 

MI~AI. C.EP.AlS 

(CAP . de Sõ.o Po."lo) 

... . . ... ., 
. 

•' , 

lJ 

TLANTICO 

" Roteiro de Melchior Dias" (segundo Paulo Setubal) 

Tout·inho, que em 1572 explorou o sertão dos rios Doce e 
Jucut·í · e a de Melchior Dias Moreira, explorador do 
sertão 'oriental do rio São Francisco até á serra de ltar 

baiana, de 1600 a 1604, em procura de prata. 
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Mas as expedições verdadeiramente importantes fo
ram as bandeiras. Tiravam o seu nome do pavilhão do 
chefe da expedição sob o qual se acolhiam, prestando
lhe inteira obediencia, todos os expedicionarios. Eram 
verdadeiras cidades ambulantes, com as suas autorida
des, seus padres, homens, mulheres, cl'ianças, víveres, 
munições, animais domesticas. Partiam de São Paulo, 
seguindo pelos rios, diversos itinerarios muito bem des
critos pelo historiador patrio CAPISTRANO DE ABREU 
- "Os bandeirantes, deixando o Tieté, alcançaram o Pa
raíba do Sul pela garganta do São Miguel, desceram-n'o 
até Guapacaré, atual Lo rena, e dali passaram a M anti
queit·a, aproximadamente por onde a transpõe a E. F. 
Rio-Minas. Viajando em rumo de Jundiaí e Mogí, dei
xaram á esquerda o salto de Urubupungá, e chegaram 
pelo Paranaíba a Goiáz. De Sorocaba partia a linha de 
penetração que levava ao trecho superior do afluentes 
orientais do Paraná e do Ut·uguái. Pelos rios que de
sembocam entre os saltos de Ut·ubupungá e Guaíra trans
feriam-se da bacia do Paraná para a do Uruguái, che
garam a Cuiabá e a Mato-Grosso. Com o tempo, a linha 
do Paraíba ligou o planalto do Paraná ao do S. Francis
co e do Pamnaíba; as de Goiáz e Mato-Gt·osso ligaram 
o planalto amazonico ao rio-mar pelo Madeit·a, pelo Ta
pajoz e pelo Tocantins". Assim, arrostavam os bandei
rantes com infinitas dificuldades, opostas pelas flores
tas virgens com as suas feras e índios selvagens, pela 
rudeza dos climas e pela frequencia das molestias. Mui
tas vezes, esgotadas as provisões, se detinham, organi
zando um rancho e plantando os terrenos vizinhos para 
obterem recursos com que continuar o desbravamento 
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. Bras.il era s6mente a parte assi-
. . d Tordesilhas. Primillvame?"le o ·. lo (apud Serrano, ob. cit.) . MerldJano a!4 O bandeirantes conqUlstaram o t~ . 

nalada de negro. s 
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do sertão. Foram assim pontilhando os seus caminhos 
ou rotei1·os, de cidades, que em tais se transformaram 

o .... 

Otf .. NO ATLANTI(O 

RofPi ro de Amh·é de Leão, segun<lo o relato ole Glimmer , reconstituído 
1>or O. Derl>y. (Paulo Setubal) 

os seus primitivos acampamentos. Nunca os abandona
vam · definitivamente. Por doença ou outro motivo, sem
pre ficavam nêles algumas pessoas a constituírem o nu
cleo de futuras populações. Nessas explorações, prin
cipalmente no seculo XVIII, descobriram numerosas mi-
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nas de ouro, de preferencia no sertão dos Cataguazes, 
(hoje Minas Gerais) e diamantes, notadamente no Tejuco 
(hoje Diamantina, em Minas). Ao mesmo tempo, indo, 
como vimos, até o sopé dos Andes, dilataram o Brasil 

muito além do limite 
estabelecido pelo trata
do de Tordesilha~ (v. 
n.0 10). NuJlla só fra
se : os bandeirantes fi
zeram o Brasil. 

Os principais ban
deirantes foram: Fran
cisco Chaves, chefe da 
primeira bandeira; Fe?·
não Dias Paes Leme, o 
"Caçador de Esmeral
das", que alcançou as 
cabeceiras do rio Doce 
em 1673; Manoel BMba 
Gato, seu genro e Gal'
cia Rodrigues Pais, seu 
filho, descobridores, en
tre outras, das ricas 

Cruz do Anhanguera minas do Sabará; An-

tonio Rodrigues At·zão, explorador do rio Doce; BaTto
lomeu Bueno da Silva, que os índios chamaram o Anhan
guém (feiticeiro), descobridor de Goiáz e seu filho; 
Paschoal MO?·eit·a Cabral, de Cuiabá (~ato-Grosso) e 
Antonio Raposo Tavm·es que, em 1628, atacou as redu

ções de Guaím. 
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35 - O Brasil no reinado de D. João V- D. João V rei
nou de 1706 a 1750. O seu governo viu a riqueza e o 

Esc udo de ot11·o de D. João V 

desenvolvimento geral do Brasil. As minas despovoa
vam o litoral e prejudicavam a agricultura, mas enri
queciam os colonos e o monarca. O ambiente das minas 
era o peor possível. Os mineiros não reconheciam ou
tra lei senão a força. Por isso eram frequentes os con
flitos. Exasperavam-n'os a exorbitancia dos impostos e 
o processo vexatorio de sua cobrança, sendo odiados e 
temidos os funcionarias reais, como o celebre I11tendente 
dos Diamantes. Isto no sul. No Estado do Maranhão 
porém, eram ainda a lavoura, (açucar, algodão e fumo)' 
e a pecuaria, as bases da riqueza. Reorganizou-se o go
verno. Ao mesmo tempo, com o p·rogresso economico 
da colonia, começavam a surgir as primeiras manifes
tações !iterarias e com elas os primeiros pruridos nati
vistas. 

ti-. Jt , Dft ftiH .. ttt 
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QUESTIONARIO 

1 - Como se fez o conheci
mento do Brasil? 

2 - Quais os principais fa
tores da ocupação do 
interior? 

3 - Como se deu a coloniza
ção do norte? 

4 - Que era uma entrada? 

5 - Quais as principais? 

6 - E os mais notaveis ban
deirantes? 

7 - Que caminhos seguiram? 

8 - Que lhes devemos ? 

EXE!WICIOS 

A nte1·iores. Complete : a) O descob1·ido?· das . . .... de . .... . 
foi ...... ; b) Os ..... . pa1·tiam principalmente ele...... seguin-
do o . . . ... ; a) ...... atacm~ as . ..... do . .... ·1Jant ...... Corrij01: 
a) Os bcmcleú·ante sómente clescob1·i?·arn minas ele ow·o e pedras 
preciosas; b) Êles viajava1n principalmente p01· te1·ra; c) Ne
nlmma 1·elação ha entre as bancleircts e o t?·atado de To1'desilhas. 

BIBLIOGRAFIA 

Affonso d'Escragnolle Taunay, Histo1·ia Ge1·al das Bandeiras 
Paglistas; Alcantara Machado, Vida e morte do bandei?·ante; Ca
pistrano de Abreu, Ca?Jitulos de Histo?"Ía Colfmial; João RibeiTo, 
H isto1·ia elo Bm sil. 

IX 

MANIFESTAÇõES NATIVISTAS 
INTERNAS: 

a) A rebelião de Beckman; 
b) Emboabas e Paulistas; 
c) Mascates. 

LUTAS 

36 - Manifestações nativistas - Como vimos, a guerra 
contra os holandêses exaltou o sentimento de amor á 
terra dos nascidos no Brasil, surgindo assim o que se 
chama o nativismo. Manifestou-se êle por uma certa 
repulsa dos naturais do país, ainda que filhos de portu
guêses, aos recem-vindos da metrópole, ou reinóis. Esta 
repulsa, com base em divergencias economicas, tem as 
suas primeiras manifestações nos /movimentos chama
dos: Rebelião de Beclcman, Guerra dos Emboabas e Guer
'ra dos Mas cates. 

37 - Guerra dos Emboabas - A impropriamente cha
mada "Guerra dos Emboabas" foi uma divergencia ocor
rida de 1708 a 1709 nas Minas Gerais, entre portuguê
ses e paulistas. Teve como causa as rivalidades na ex
ploração das minas, descobertas pelos paulistas. Sob a 
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denominação de "Emboabas" os paulistas incl uiam de
preciativamente todos os lusos, baianos, etc., que consi
deravam intrusos nas minas. As rixas frequentes leva
ram os dois grupos a organizar-se, os emboabas sob o 
comando de Manuel Nunes Viana, e os paulistas, sob o 
de Domingos ela Silva Monteiro. Os paulistas foram 
derrotados junto ao Rio elas Mortes, sendo massacrados 
os vencidos, após terem entregue as armas, sob garantia 
de vida salva. Prepararam-se então, comandados a:gora 
por Amaclo'r Bueno da Veiga, para a desforra. A in
tervenção pronta de Antonio Albuque1·que Coelho ele 
Ca1·valho, depois nomeado governador da capitania de 
São Paulo e Minas, então separados da do Rio de Janeiro, 
impediu o prosseguimento da luta. 

38 - Rebelião de Beckman- A oposição que já mostra
mos (v. n. 0 25) entre jesuítas e colonos, agravada pela 
criação de uma Companhia de Comercio para o Mara
nhão, com o monopolio de diversos gêneros e o privile
gio de introdução de escravos africanos, deu lugar a uma 
revolta em S. Luiz, em 1684. 

Os irmãos Manoel e Tomaz Becknwn e Jo1·ge Sam
paio, á frente dos rebeldes, depuzeram o governador Bal
tazar Fernandes, aboliram a Companhia, expulsaram o.s 
jesuítas e organizaram uma junta de governo. Esta en
viou Tomaz Beckman á Côrte para expôr as pretenções 
dos rebeldes. Entretanto, não obtendo, como esperavam, 
o apoio das outras capitanias, os rebeldes tiveram de sub
meter-se no ano seguinte a Gomes F1·eire ele Ancl1·acle. 
Foram executados Manoel Beckman e Jorge Sampaio. 
Persistiu, comtudo, a abolição da Companhia. 
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39 - Mascates - O ~1ativismo se acentuou mais em Per
nambuco, na chamada Guerra dos Mascates. Aí, os ha
bitantes de Olinda, filhos da terra, arruinados pela guer
ra holandêsa, se opunham á pretenção dos comerciantes 
portuguêses de Recife (pelos primeiros chamados pejora
tivamente Mascates) de obterem a elevação de sua cida
de a ·vila, separando-a assim de Olinda. Dessa rivalidade 
resultaram motins. O governador Sebastião de Cast1·o 
Caldas, que obtivera a elevação de Recife a vila, foi obri
gado a fugir para a Baía, depois de agredido ( 1711). 
Assumiu então o governo o bispo D. Manuel Alva1·es ela 
Costa - indicado nas "vias de sucessão" (10) - mas a 
luta só terminou em 1714, após a chegada do novo gover
nador, Felix José Machado de Mendonça. Durante a 
guerra, Ber·1w1·clo Vieit·a ele Melo, dos de Olinda, havia 
proposto "que se proclamasse uma republica á semelhança 
da de Veneza". 

QUESTIONARIO 

1 - Que entende por mani
festações na ti vistas? 

2 - Quais foram as primei
ras? 

3 - Que foi a rebelião de 
Beckman? 

4 - Porque fracassou? 
5 - Que são " Emboabas " ? 
6 - Como se desenvolveu 

essa luta? 

7 - Que resultados teve? 

8 - Que foi a gueiTa dos 

Mascates? 

9 - Quais os seus principais 

episodios? 

10 - Qual a importancia da 

proposta de Bernardo 

Vieira de Melo? 

(19) Vias de Sucessão - Carta ré@ia lacrada, iudicando o nome do sucessor evenlual 

dQ governador, e que ~ ó se abria quando lhe acontecia qualquer impedimento gravt. 
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EXERCI CIOS 

Antet·iol"es. Complete: a) O . .... . de ...... , fo i. ..... ]101'-
que e1·a a favor da ...... de ...... a vila; b) D ...... sucedeu a 
.••.• • por estar indicado nas ...... ; c) Os ...... apelidaram os 
. .. ... de . ..... porque êles emm . . . . . . Corrija : a) A rebelião de 
Beckman, sendo vencida, nenhum resultado produziu; b) Tão na
tivista foi a Guerra dos Mascates, como a dos Emboadas ; c) Nada 
resultou da Guerra dos Emboabas. 

BIBLIOGRAFIA 

Basilio de Magalhães, Historiado Come;·cio; J. Soares de Melo, 
Etnboabas; Rocha Pombo, Historia do B?·asil. 

X 

FORMAÇÃO DA NACIONALIDADE BRASI
LEIRA: 

a) O elemento português; o aborigene 
e o elemento negro; Palmares; 

b) Distribuição geografica dos tres 
elementos. 

40 - Formação da nacionalidade brasileira - O povo 
brasileiro, excluídos os elementos novos cruzados com os 
europeus emigrados para ct'i, nesta ultima metade do 
seculo, resulta do cruzamento do português, descobridor 
e colonizador do país, com o aborigene, natural do mes
mo, e o negro africano, para aqui trazido como escravo. 

41 - O elemento português. O aborigene e o elemento 
negro - Palmares. - O primeiro lugar na formação da 
raça brasileira cabe ao elemento português. E' um povo 
de gente moderada no temperamento, avesso a tiranias e 
crueldades. Nós lhes devemos a lingua, a religião, o di
reito, a arte, a literatura, sendo sua contribuição modifi
cada pelo meio e pelos cruzamentos. 

Os aborígenes, que já estudamos (v. cap. III), cru
zaram-se largamente com os portuguêses, dando origem 



84 A. F . CESARINO JUNIOR 

aos mamelucos ou ca,boclos. O nome de rruvmeluco e o de 
gancho, foram, de preferencia, dados aos mestiços do sul; 
e o de caboclo e o de iagnnço, aos do norte. 

Os negros provinham da A[1·ica Centro-Austral, 
sendo principalmente dos ramos G~âné e Bantú. Ser
viam na agricultura e mesmo nos serviços domesticas, 

1 

\ 

lndios Purys e Camacam 

donde resulta a grande influencia que tiveram, seja no 
cruzamento, seja na língua, nos costumes e na arte. Dê
les nos vêm, segundo JONATAS SERRANO, "as cr~ndices, 
as superstições, o amôr da musica e da dança, certa "ne
gligencia creoula ", resignação heroica na miseria, con
cepção fatalista e leviana da vida, imprevidencia unida 
ao trabalho". Do seu cruzamento com os portuguêses 

• 
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resultaram os mulatos, inteligentes, audazes, mas pouco 
inclinados á lavoura, sem aptidão para o comercio e a 
industria, mas aptos para a literatura, a ciência e a po
lítica. Do seu cruzamento com os índios resultou o cafuz 
ou zambo. 

Os negros eram escravizados nas guerras na Africa 
por outros negros que os vendiam aos traficantes ou 
tu1nbeiros, sendo transportados nos navios negrei1·os e 
vendidos nos mercados de escravos. Chegados ao país 
caíam quasi sempre em ataques de nostalgia, o "banzo". 
A's vezes reagiam, e, fugindo das senzalas, formavam 
no sertão aldeamentos chamados quilombos. Os mais 
celebres foram os de Palmares, em Alagoas, auxiliados 
pelas perturbações consequentes á invasão holandêsa. 
Armados, os "quilombolas" atacavam as povoações vizi
nhas. Daí a necessidade de exterminá-los. Após resis
tirem a varias expedições, tanto holandêsas como portu
guêsas, foram vencidos em 1695 por uma outra chefiada 
pelo paulista Domingos J oTge Velho. 

42 - Distribuição geografica dos tres dementos - Já 
no capitulo III demos a localização dos principais gru
pos indígenas. Repelidos do litoral, êles se embrenha
ram cada vez mais pelo sertão, encontrando-se ainda hoje 
no interior de Mato Grosso, Pará, Amazonas, etc. Os 
negros, por ser a Baía o mercado de escravos mais im
portante do país, são mais numerosos nessa região, em
bora estejam espalhados por todo o Brasil. O mesmo 
se deu com os portuguêses, rriaís numerosos no sul, pre
ferido por êles, como pelos demais europeus vindos de-
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pois ao Brasil, devido á amenidade do clima. Dos mes
tiços já dissemos que os mamelucos eram principalmente 
paulistas, os gauchos, rio-grandenses do sul e os jagunços, 
nortistas. 

QUESTIONARIO 

1 - Quais os elementos for
madores da nacionalida
de brasileira? 

2 - Qual o mais importan
te? Porque? Que sabe 
sobre êle? 

3 - E sobre o aborígine? 
4 - E sobre o negro? 

5 - E sobre os mestiços? 
6 - Co~o se fazia a escra

vização dos ne~·os? 
7 - Que sabe sobre Palma

res? 
8 - Como esbv~m situadas 

as raças e sub-raças es
tudadas? 

EXERCI CIOS 

Anteriores. Complete: a) Os . ..... qlte vinham para o Bra-
sil emm dos grupos . ..... e . ..... ; b) O mestiço de . ..... e . .... . 
se chamava . ..... no . ..... e . ..... no . ..... ; c) A região do B?·a-
sil onde houve mais ...... foi a ...... Corrija: a) Os negros não 
injlni1·am ern nossa civilização; b) Os portug'Uêses, como os in
glêses na Ame1·ica do No1·te, não se c1·wza1·arn com as outras 1·aças; 
c) Os gauchos paulistas 1·esnltam do cruzamento do índio com o 
português. 

BIBLIOGRAFiA 

Oliveü·a Vianna, Populações 1ne1·idionais do B 1·asil; Nina Ro
drigues, Os Aj1·icanos no B1·asil; Roquette Pinto, Ensaios de An
tropologia Brasileira, Rondonia; Delgado de Carvalho, Sociologia. 

XI 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL 
GUERRAS DO SUL 

43 - Formação territorial do Brasil - Vimos já como 
se deu a exploração do litoral brasileiro, do Rio ela Pmta 
á foz do Oiapoc e como se realizou a expansão pelo inte
rior, mercê das entradas e bandeiras e dos esforços dos 
colonizadores do Norte. Assim em 1750 o Brasil atin
gira o seu maior desenvolvimento territorial: no sul até 
á margem setentrional do PYata; no oeste, até o Pam
guaí, o Maclei'ra e o Javarí. Estava, pois, e de muito, 
excedido o meridiano de To,rclesilhas (v. n.0 10). 

Com essa expansão se tornou necessaria a delimi
tação de nossas fronteiras com as colo r> ias espanholas e 
com as Guianas. Eram estas, colonias dos francêses, 
holandêses e inglêses, formadas na região abandonada por 
portuguêses e espanhóis entre os rios 01·enoco e Oiapoc. 
Depois de varias hesitações, a nossa fronteira com a 
Guiana Fmncêsa se firmou em 1713 (Tratado de Utre
cht) (11) no rio Oiapoc, fronteira esta confirmada re-

(11) Tratado de Urrech' - Tratado <Jue IJ06 lermo 

J::spanha (V. n. 29). 

Guerr01 dP Suceu3o da 
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centemente por decisão arbitral da Suissa (12). Com a 

Guiana Inglêsa nossa fronteira foi fixada tambem recen

temente por sentença arbitral do rei da Italia. 

Em 1750, pelo tratado de Madrid, resolveram os 

reis, Fe1·nando VI, da Espanha e D. José I , de Portugal, 

assentar os limites de suas colonias na America, preva

lecendo o fundamento da occupação efetiva dos territo

rios. Entretanto, em seguida houve lutas com a Espa

nha, ocupando esta grande parte do sul do país. Mas, 

novo tratado, o de Santo Idelfonso (1777) restituiu ao 

Brasil quasi todas essas terras. A fronteira atual no snl 

só foi obtida depois das guerras Cisplatina (Cap. XXII) 

e do Pamguaí (Cap.XXVI) e dos esforços do Barão do 

Rio Bmnco (Cap. XXX), que resolveu tambem outras 

questões de limites no Norte, adquirindo para o nosso 

país o Tet·ritot·io do Acre. 

44 - Guerras do Sul - Estando desocupada a reg1ao 

entre Laguna e o Rio da P1·ata, o rei de Portugal, man

dou em 1680 D. Manoel Lobo fundar na margem esquer

da deste a Colonia elo Sacramento. Foi ela daí por dian

te o pomo da discordia entre portuguêses e espanhóis, 

sendo sucessivamente tomada e retomada por êles. As

sim é que no mesmo ano da fundação tomou-a o gover

nador de B~tenos Aires, D. José ele Carro, sendo resti

tuída no ano seguinte. Em 1705 V alelez torna a tomá-la, 

mas o tratado de Utrecht no-la restitúiu. De 1735 a 1737 

é ela cercada por Miguel de Salcedo, mas embora con

tando só com os proprios recursos, devido á sua distan-

(12) Deci1ão arbitral - Solução de um conflito eutre doi' pai~e s, feita paeüica .. 

mente pelo aoverno de um tereoiro paío. 
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cia do Rio de Janeiro, consegue romper o cerco. Pelo 

tratado de Madrid passou para a Espanha em troca das 

Sete Missões do Rio Uruguai. Mas os indios aldeados 

nas reduções e inimigos dos paulistas resistiram á sua 

passagem para a dominio português, só cedendo pela for

ça. Seguindo-se em 1761 nova guerra, os espanhóis con

quistaram o sul até Santa Catarina. Mas o tratado de 

Santo llclefonso restabelece a situação anterior. Mais 

tarde (v. Cap. XIV) conquistamos toda a margem orien
tal do Uruguai. 

QUESTIONARIO 

1- Como se deu a forma- 4- Como foram elas re-
ção territorial do Bra-

solvidas? sil? 
2- Pórque foi excedido o 5- Porque houve guerras 

meridiano de Tordesi- no sul? 
lhas? 

3 -Com quem tivemos 6 - Que resultados tiveram 
questões de fronteiras? elas? 

EXERCI CIOS 

Ante1·io1·es. Com7Jlete : a) ...... j'u11dou em ....... a ....... do 

.... . na ..... o1'iental do ..... ; h) Em ..... foi celebrado o .... . 

de .. ..... ... ent1·e a ...... e ........ , 1·cgulnnelo as ..... elo .. .... ; 

c) A formação te?Titol'ial do Brasil foi devida á ...... do ..... . . 

e aos esjo1·ços elos ...... e dos ...... Co?"''ija: a) A colonia do 

Sam·amento sem7J1·e pe1·tenceu ao B1·asil; b) O t1·atado de Sto. 

Ildefonso era todo favoravel ao Brasil; c) Ganhamos intei1'amente 

a questão éom a Guiana F?·cmcêsa, pela !o1·ça das a1·mas. 

BIBLIOGRAFIA 

João Ribeiro, Raja Gabaglia, Fronteiras do Brasil; Basilio de 

Magalhães, Expansão Geog?·áfica do B?·asil Colonial. 
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D. JOSÉ I- O MARQUÊS DE POMBAL E SEUS 
SERVIÇOS AO BRASIL-PROGRESSO GERAL 

DO BRASIL NO SECULO XVIII 

45- D. José I- Em 1750, por morte de D. João V, su
biu ao trono português, D. Jo sé l , que r einou até 1777, 

, quando lhe sucedeu D. Ma1'ia I. " Fraco, ignorante e 
nulo", o novo rei teve entretanto a sorte de entregar o 
governo a um homem de grandes qualidades que, a-pesar
de muito combatido até hoje, realizou uma administração 
sob muitos pontos de vista verdadeiramente notavel. 

46 - O Marquês de Pombal - Sebastião José de Carva
lho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, como 
primeiro ministro de D. José I, prestou, tanto a sua patria, 
como ao Brasil, grandes serviços. Assim é que, partida
rio das idéas de reforma que trouxeram mais tarde a Re
volução Francêsa (êle é incluído entre os "despotas es
clarecidos") (13), realizou em Portugal notaveis melho
ramentos, tendo reconstruido a cidade de Lisbôa, derru
bada por um terremoto em 1755. Entretanto, morto D. 
José I, foi demitido e processado, morrendo afastado da 
Côrte em 1782. 

(13) Despotas esclareridos - Homens du go,·erno que, se1n desistir do poder absoluto 

( pot iuo chamados Hdespotu"'), procnro\ :tm rea liza r at id éas de reformo (dai o quali .. 

ficatiHl de uetclarecidot"), 
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4 7 - Seus serviços ao Brasil - Progresso geral do Brasil, 
no seculo XVIII - No Brasil o Marquês de Pombal re
gularizou o governo, elevado a Vice-Reino, passando-lhe 
a séde para o 
Rio de Janeiro 
e extinguindo os 

direitos dos capi
tães-móres. Deu 
liberdade aos in
dias e animou a 
imigração e o 
comercio, com a 
diminuição dos 
monopolios e a 
criação de ban
cos. Reconstruiu 
as fortalezas e 
melhorou os por
tos do país. Fez
nos, comtudo, 
um máu serviço, 
que foi a expul
são em 1759 dos 
jesuítas, com o 
que se paralizou 
a esplendida obra 

Marquês do Pombal 

de catequése dos indígenas que êles vinhas realizando. 

Embora, depois de terem rendido fabulosamente, em 
1765, começassem a decaír as minas de ouro, e em 1790, 
as de pedras preciosas, o comercio, favorecido pela luta 

11 . DO DRAS lt. 
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dos inglêses contra Napoleão, se desenvolvia bastante. 
Havia um excesso de exportação e o cambio estava aci
ma do par. Ao me.smo tempo crescia a importancia dos 
brasileiros, cada vez mais concientes do proprio valor. 
Muitos brasileiros participavam dos conselhos do governo 
da metropole. Dera-se a expansão territorial quasi até 
os Andes. A população do Brasil começava a exceder 
a de Portugal. 

QUESTIONARIO 

1 - Quando subiu ao trono 
D. José I? 

2 - Foi bom rei? Porque? 
3 - E o seu governo? Por

que? 
4 - Que fez o Marquês de 

Pombal pela sua patria? 

5 - E pela nossa? 

6 - Como foi tratado afi

nal? 

7 - Porque era êle um "des
pota esclarecido., ? 

EXERCI CIOS 

Antet·iores. Complete: a) A . . .... sucedeu em ... . .. a rai-
nha . ..... ; b) Pombal reconstruiu . . ..... após o ...... de . ..... ; 
c) ~le sup1·imiu os . ..... dos . .. .. . Cort·ija: a) Pombal prestou 
~trn grande se1·viço ao Brasil com a expulsão dos jesuítas; b) 
~le ?·ecebeu de D. Mar-ia I o mesmo tt·atamcnto que de D. José I; 
c) Sem desistir do seu absolutismo, Pombal procurava aplicar as 
idéas de reforma dos filósofos. 

BIBLIOGRAFIA 

Antonio Sergio de Sousa, Historia de Portugal; João Ribeiro, 
Historia do Brasil; J. P. Calogeras, Formação Historica do Bmsil. 

X I I I 

INCONFIDENCIA MINEIRA - TIRADENTES 

48 - Inconfidencia Mineira - No final do seculo XVIII, 
brasileiros, que haviam estudado na Europa, como José 
Joaquim da Maia, Alvares Maciel e Domingos V1"dal Bar
bosa, pediram o auxilio dos Estados Unidos, para a exem
plo deste país, fazerem a independencia do Brasil de 
Portugal. Embora não o conseguissem nessa occasião, 
nem por isso desapareceu a idéa. Em 1789, em Vila Rica, 
na capitania de Minas Gerais, um grupo de intelectuaiR, 
poetas, como Claudio Manoel da Costa, o desembargador 
Tomaz Antonio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, todos for
mados em Direito; sacerdotes, como os padres José Car·
los Cot·'reia ele Toleclo, Manoel Rodrigues da Costa; mi
litares, como o tenente coronel F'rancisco de Paula 
F'reíre de Andrade e o alferes José Joaquim da Silva 
Xaxier· (apelidado o Tiradentes, por ter sido antes den
tista), cansados com o regime de opressão, proibição das 
industrias e impostos excesivos em que vivia o Brasil, 
resolveu fazer a nossa emancipação. O momento era 
favoravel devido ao pavor que causava a ameaça da co
brança judicial (a chamada "derrama"), dos impostos 
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sobre as minas de ouro, em atrazo devido á sua sempre 
crescente exorbitancia. Formou-se assim a conspiração 
chamada Inconfidencia Mineira. Planejavam os conjura
dos abolir a escravatura, fundar uma republica com a ca
pital em S. João del Rey, criar uma Universidade, insti
tuir uma bandeira com o lema latino: "Libertas quae 
sera tamen" (Liberdade ainda que tardia), etc. 

49 - Tiradentes - Tiradentes, embora não fosse um dos 
chefes da conspiração, era dos mais entusiastas. Ficava 

Tiradentes 

muito longe da discreção 
propria de tais casos, nos 
seus devaneios sobre o fu
turo do país após a revo
lução "que iam fazer" ... 

Por isso não foi de 
estranhar que tres conspi
radores portuguêses, os co
roneis Silverio dos Reis, 
BTito Malheiros e Inácio 
Pam7Jlona, temerosos do 
seu insucesso, a denun
ciassem ao governador de 
Minas, Visconde de Bar
bacena. Este mandou sus
pender a derrama, pren
deu os conspiradores e 
comunicou o fato ao vice

rei do Brasil, D. Luiz de Va-sconcelos. O vice-rei mandou 
prender no Rio de Janeiro, aonde fôra, o alferes Silva 
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Xavier. Iniciou-se então o processo (" "devassa", como 
se dizia) contra os conjurados. Terminou êle em 1792 
com a condenação de 11 dos acusados á morte na forca, 
devendo ainda os cadaveres de alguns ser esquartejados. 
Logo depois, porém, a rainha D. Maria I comutou (abran
dou) a pena de morte na de degredo perpetuo para a 
A f rica. Exceptuou, entretanto, Tiradentes, que pela "sua 
conduta escandalosa era indigno da real clemencia ". 
Nessa situação angustiosa, Tiradentes se portou corno 
um verdadeiro herói, alegrando-se com o perdão dos com
panheiros e enfrentando com extraordinaria coragem a 
sua triste sorte. Contrastou assim com a atitude fraca de 
muitos de seus cumplices que se desdisseram e acusaram 
mutuamente durante o processo. Um dêles, Claudio Ma
noel da Costa, suicidou-se. Tiradentes conservou o mes
mo animo até o fim. Foi enforcado no campo da Lam
padosa, no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792. Seu 
corpo foi esquartejado e os pedaços foram espalhados em 
postes no caminho de Minas "para terrível escarmento 
dos povos". Assim terminou o primeiro martir da in
dependencia brasileira (14). 

{14) l\luilo antes, em 1720, houye em Vila Rica, uma re\olta , chefiada por F'elipo 
do• SantO$. Teve por causa a crjação das casas de fundição pelas quais devia passar todo 
o ouro obtido nas minas do Brasil. FeJipe dos Santos foi condenado á morte c barhara· 
mente executado. Alguns autores erradamente o dão corno patriota brasile iro , quando êle 
era reiool (português de nascimento). 
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QUESTIONARIO 

1 - Que foi a Inconfiden
cia Mineira? 

2 - Quais as suas causas? 
3 - Que pessoas nela toma

ram parte? 
'! - Qual a que se tornou 

mais imp'Ortante? Por
que? 

5 - Quem denunciou a cons
piração? Porque? 

6 - Que medidas tomou o 
governo? 

7 - Que resultado tevQ o 
processo? 

8 - Qual a diferença para 
Tiradentes? Porque? 

9 - Como procederam os 
condenados? 

10 - E Tiradentes? 

11 - Como é considerado êle? 

12 - Antes dêle houve outra 
tentativa parecida? 
Qual? 

EXERCI CIOS 

Anteriores. ComzJlete: a) Por ocasião da lncon/idencia era 
.... .. de Portugal .. .... .. , vice-rei do . ..... , o . ... .. e capitão-rnó1· 
de ..... o ..... de ..... ; b) ..... suicidou-se na ..... ; c) Os ... .. 
pretendiam . ... . os .... . e fzmdar uma ..... com a capital em .... . 
Con·ija a) Todos os inconfidentes se portara·rn co?·ajosarnente 
até o f im; b) A conjw·ação foi descoberta s6mente devido ás in
discreções de Ti?·adentes; c) Sendo presos os conju1·ados, a lncon
fidencia nenhum resultado ]Jroduziu. 

BIBLIOGRAFIA 

Eduardo Machado de Carvalho, A lnconfidencia Mineü·a; 
Joaquim Norberto de Sousa e Silva, Histo1·ia da Conjuração Mi
nei?·a; Frei Raimundo de Penaforte, Ultimas momentos dos incon
fidentes de 1789. 

XIV 

TRANSMIGRAÇÃO DA FAMILIA REAL POR
TUGUÊSA PARA O BRASIL- ORGANIZAÇÃO 
DO GOVERNO COM A VINDA DE D. JOÃO 

PARA O BRASIL - D. JOÃO VI. 

50 - Transmigração da familia real - Depois da Revo
lução Francêsa subira ao trono da França, como Impe
rador, o grande general Napoleão Bonaparte. Conseguiu 
êle dominar toda a Europa. A Inglaterra, porém, fa
vorecida pela sua posição insular, lhe resistiu vantajosa
mente. Pensou enlão Napoleão em golpeá-la, decretando 
o "bloqueio continental". Consistia êle na obrigação 
para todos os países da Europa de fechar os seus portos 
aos navios inglêses, confiscar as mercador 1.s inglêsas em 
seu territorio e não ter relações comerciais de especie 
alguma com a Inglaterra~ Portugal, velho aliado dos 
inglêses, embora receando a Napoleão, não cumpriu á 
risca estas determinações. Foi, por isso, invadido pelo 
general francês Junot. Aconselhado pelos inglêses, o 
principe D. João, regente do reino português, devido á 
loucura de sua mãe, D. Ma1·ia I. fugiu para o Brasil em 
fins de 1807. Durante a viagem os navios se dispersa
ram, aportando á Baía os que cçmduziam o principe. 
Aí se demorou êle um mês, partindo depois para o Rio 
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de Janeiro, onde ia instalar a séde da monarquia porb
guêsa. 

51 - Organização do governo com a vinda de D. João 
para o Brasil - Ainda na Baía, D. João, a conselho do 
Visconde de Caiun't, decretou a abertura dos portos do 
Brasil ao comercio de todas as nações amigas. Logo che
gado ao Rio, criou os ministerios do Reino, da Marinha, 
da Guerm e Estrangeiros, o Conselho de Estado e a In
tendencia Geral de Policia. Depois, os tribunais da 

Moeda de D. João VI 

Casa da Suplicação, o Desembrago do Paço, a Mesa da 
Consciencia e 01·dens. Para questões fiscais, o Conselho 
da Fazenda e mais a Junta do Co1nercio, e a de Agr·i
cultura e Navegação e muitas outras repartições. Algu
mas eram inuteis. Serviam apenas para dar emprego 
á chusma de fidalgos vindos com o príncipe. Muito uteis 
foram as criações da Escola de Marinha e Escola de Ar·
tilhar·ia e fortificações, a Fab1·ica de Polvora, o Hospital 
do E xercito, o ATquivo Militar·, a Imprensa Regia, o 

Ja'rdim Botanico, o Teatro, a Biblioteca Publica, a Aca-
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demia de Belas A1-tes, o Banco do Brasil. Desaparece
ram as restrições á industria, franqueou-se a exportação, 
estimulou-se a agricultura, desenvolveu-se e melhorou-se 
a cidade do Rio de Janeiro. Assim o Brasil, séde do 
governo, dotado de tudo quanto era necessario, passou 
de colonia a metropole. D. João declarou guerra á 
França e mandou invadir a Guiana Fr·ancêsa, e mais tar
de a Banda Oriental do Uruguai. Esta foi incorporada 
ao Brasil com o nome de Província Cisplatina, em 1821. 
Em 1815 foi o Brasil elevado a Reino Unido ao de PoT
tugal e Algarves, com o que deixou de ser colonia, em
bora ainda não ficasse independente. 

52 - D. João VI- Em 1816 faleceu D. Maria I. O prín

cipe-regente se tornou 
então rei com o titulo 
de D. João VI. Em
bora parecesse dotado 
de pouca energia, era 
comtudo um monarca 
bem intencionado. Ao 
contrario da mulher, 
D. Carlota Joaquina, 
que nos detestava, pre
zou muito o Brasil. 
Por êle muito fez c 
daqui só saiu contra a 
vontade (V. Cap. XVI). 

D. João VI 
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QUESTIONARIO 

1 - Porque se deu a mudan
ça da familia real por
guêsa para o Brasil? 

2 - Como se deu esse fato? 
3 - Que transformação oca

sionou êle no governo 
do país? 

4 - E na cidade do Rio de 
Janeiro? 

5 - Quais as repartições 
criadas? 

6 - Eram todas uteis? Por. 
que? 

7 - Porque se diz que ficou 
então invertida a situa
ção do Brasil? 

8 - Quem ;foi D. João VI? 

9 - Que sabe sobre a Guia
na? 

10 - E sobre a Província Cis
platina? 

EXERCI CIOS 

Anteri01·es. Complete: a) Em ... .. . D .... .. elevou o ..... . 
a· · · · · · ; b) O primei?·o ato impo1·tante de . ..... foi a . ..... dos 
.. :· .. do ...... ás ...... amigas,· c) Em .... .. os portuguêses con-
qutstara;m a.· ... ·<?on·ija: a) D. João VI fez a independencia 
economtca do Brastl; b) D. João VI elevou o Brasil a reino tor-
nand~-o as~i?n independente de Po?·tugal; c) A família rea/ po1·• 
tuguesa vetu para o B1·asil po1· se1· aliada de Napoleão. 

BIBLIOGRAFIA 

Joa- OVliivehp·a Ld~~aC, D
1 

• João VI no Brasil; Pires de Almeida, D. 
o ; an Ia a ogeras, Fo1·mação Historica do Brasil· Pedro 

Calmon - O Rei do Bmsil. ' 

XV 

A REVOLUÇÃO REPUBLICANA DE 1817 EM 
PERNAMBUCO 

53 - Causas - Dissemos que a elevação a Reino não 
trouxera a nossa independencia de Portugal. O Brasil só 
lhe era egual em nome. De fáto, a predominancia dos 
lusos continuava. A proximidade da Côrte tornava o con
traste mais saliente. A propria elevação fazia desejar 
mais liberdade. Daí, junto á má administração local 
em Pe-rnambuco, a revolução de 1817, que aí proclamou 
a Republica. 

54 - A Revolução de 1817 - Chefiados por Do·mingos 
José Ma1·tins, os pernambucanos depuzeram o capitão
general Caetano Pinto ele Mi-randa Monteneg-ro. Esta
beleceram depois um governo republicano federativo, 
desejando abolir gradualmente a escravatura e garantir 
a liberdade de pensamento e de cultos. Organizou-se um 
governo provisorio de que faziam parte Martins, Domin
gos T eotonio Jo-rge e os padres João Ribeiro Pessoa e 
Miguel J oaqu,irn ele Almeida (Miguelinho). 

Mas a revolução foi prontamente sufocada e presos 
os seus emissarios (José ele Alenca-r, no Ceará, e o Pa
cl're Roma, na Baía, onde foi fuzilado) . As tropas do 



104 A. F. CESARINO JUNIOR 

marechal Cogominho de Lacer·da e a flotilha do almirante 
Rodrigo Lobo fizeram debandar os revoltosos, suicidan
do-se o governador Padre João Ribeiro. Foram fuzila
dos Martins, o Padre Miguelinho e mais nove conspi
radores. Em 1818 foi concedida anistia aos demais. 

Embora vencida, a revolução constituiu um grande 
passo na propaganda dos ideais nacionalistas e republi
canos no Brasil. 

QUESTIONARIO 

1 - Que foi a revolução de 
1817? 

2 - Quais as suas causas? 
3 - Que pessoas participa

ram dela? 
4 - Que fizeram e que pre

t endiam fazer? 

5 - Venceram? 

6 - Que lhes aconteceu de
pois? 

7 - Quais os resultados da 
r evolução? 

EXERCI CIO S 

Antm-iores. CompLete : a.) ...... foi fuzilado na ....... ; b) 
Os 1·evolucionarios depuze1·am o . .. .. . , criando a . ..... ; c) Ern 
. . .. .. fo i concedida . .. . . . aos . .. . .. Corrija : a) Os pe?·nambuca-
nos se 1·cvoltaram porque não que1·iam a elevação do B1·asil a 
reino; b) Tendo sido vencida a ?·evolução, nenhum 1·esultado pro
duziu ; c) Os pernambucanos desejavam 1·ealiza1· g1·andes ideais. 

BIBLIOGRAFIA 

Pires de Almeida, Histo1'ia da R evolução de Perna.mbtwo em 
1817 ,· Vicente Temudo Lessa, A E popéa Republicana de 1817; 
Muniz Tavares, Historia da R evolução Pe1·nambucana de 1817. 

XVI 

A REVOLUÇÃO DO PORTO EM 1820 - SEUS 
EFEITOS NO BRASIL 

55 - Revolução de 1820 - Mesmo depois de expulsos 
os francêses de Portugal, D. João VI permaneceu no 
Brasil, nomeando seu regente o marechal inglês Be?·es
ford. Desgostosos com a administração deste estran
geiro, e com o prejuízo que a concorrencia inglêsa cau
sava ao seu comercio, os portuguêses se revoltaram em 
1820, no Porto. Obtendo a adesão de Lisbôa, resolve
ram fazer cessar o absolutismo real, com a adoção pro
visaria da Constituição (15) espanhola e exigiram do 
rei que a jurasse cumprir e regressasse a Portugal. Ao 
mesmo tempo se reuniam as Côrtes Constituintes para 
elaborar a nova Consituição Portuguêsa. 

56 - Seus efeitos no Brasil - O movimento liberal do 
Porto ou seja a idéa de acabar com o absolutismo real, 
aumentando as liberdades do povo, foi bem r~cebido no 
Brasil. Já vimos que eram essas liberdades um dos ob
jectivos da revolução pernambucana de 1817 (V. Cap. 

(15) Na monarquia absoluta. o rei p óde go vernar como entende, porque é êle quem 
la~ a lei , rle acôrdo com a soa vontade. N a monarqui a constitucional , o seu poder á 

regulamentado por uma lei es pecial , a Constituição, elaborada por uma reuni ão ou 

Auetnbléa, de Deputados, homens eleitos pelo po,•o pnra eue fim , chamada em Portugal , 
Côrtes Con stitll intet. 
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XV). Nas províncias os capitães-generais foram subs
tituídos por juntas liberais. No Rio D. João VI foi 
obrigado a jurar a Carta Constitucional. Logo a seguir 
foram eleitos deputados brasileiros ás Côrtes de Lisbôa 
para colaborarem na feitura da Constituição definitiva. 
Esta deveria respeitar a absoluta egualdade politica e 
economica e a organização paralela dos dois reinos, bem 
como a permanencia do governo ora num, ora noutro 
dêles. 

Aumentando a pressão dos portuguêses, apoiados 
pela Inglaterra, D. João VI foi obrigado a deixar o Bra
sil em 1821. Aqui ficou como regente seu filho, D. Pe
dro. Prevendo a proxima independencia do Brasil o rei 
lhe deu o conselho de "pôr a corôa do Brasil sobre a sua 
cabeça antes que algum aventureiro lançasse mão dela". 

QUESTION ARIO 

1 - Porque se deu a revol
ta do Porto em 1820? 

2 - Que fizeram os revolto
sos? 

3 - Como foi a revolução 
recebida no Brasil? 

4 - Que fez D. João VI? 

5 - Quem ficou no govel'DO 
do Brasil? 

6 - Que conselho lhe deu o 
rei? 

EXERCI CIOS 

Anteriores. Complete: a) Em . . .... os . ....... se t·evoltaram 
no . ..... exigindo uma . ..... ; b) D . ..... aconselhou o filho a 
...... ; c) Os ..... . se queixavam da ...... do inglês .... .. Co?Ti-

ja: a) Devido á sua vontade D. João VI deixou o Brasil em 
1821; b) No Bmsil não houve idéas liberais antes de 1820: c) 
A nova Constituição Pot·tuguêsa devia respeitar a situação c•riada 
pa1'a o B1·asil pela stta elevação a Reino Unido. 

BIBLIOGRAFIA 

A meama do Cap. XIV. 

XVII 

A REGENCIA DE D. PEDRO 

57 - Regencia de D. Pedro- A retirada de D. João VI 
e de sua Côrte deixou o Brasil em difícil situação finan
CE'ira, pois o rei levara quasi toao o nosso dinheiro. 
D. Pedro procurou 

remediá-la fazen-do 
uma administração 
severamente econo
mica. Teve ainda de 
lutar com as dificul
dades decorrentes da 
oposição entre os de
sejos de independen
cia dos brasileiros e 
as tentativas da anti
ga metropole, de nos 
fazer voltar ao esta
do de colonia. Es-

D. Pedro (príncipe regente) 

tas tentativas reacionarias eram apoiadas por muitos rei
nóis daqui, principalmente pela tropa peninsular aquar
telada no país. Daí uma série de conflitos e motins. 
Algumas províncias formaram mesmo juntas governati
vas, recusando-se a ob~decer ao Regente, para se subme
terem apenas ao governo de Lisbôa. 
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Esta atitude era apoiada pelas Côrtes, onde os de
putados brasileiros, em minoria, nada conseguiam a-pesar
do muito esforço dispendido. Assim determinaram éla s 
a remessa de mais tropas para o Brasil e mais tarde 
desligaram as províncias, salvo as do Rio de Janeiro e 
do sul, da obediencia ao príncipe. Resolveram tambem 
a extinção de muitas das repartições superiores criadas 
por D. João VI no Brasil. Mas, o seu áto particular
mente mais importante foi o que determinava a volta do 
príncipe a Portugal sob o pretexto de continuar os estu
dos, viajando pela Europa. 

58 - O dia do "Fico" - Os brasileiros que, desejando 
uns a independencia com a monarquia, outros a republica, 
v.inham já, sob a direção de Joaquim Gonçalves Ledo, 
Januario àa Cunha Barbosa, José Clemente Pereira e 
José Bonifacio de Andrade e Silva, trabalhando para fa
zer a nossa independencia, tiveram nêle uma ótima 
oportunidade, inteligentemente aproveitada pelos monar
quistas. Dirigiram uma representação ao Príncipe, com 
milhares de assinaturas, em audiencia previamente mar
cada para o dia 9 de Janeiro de 1822, pedindo-lhe que 
permanecesse no Brasil. Respondendo a um discurso p:t
triotico de Clemente Pereira o Príncipe proferiu então 
as palavras que ficaram tradicionais: " Como é para 
bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, 
diga ao povo que fico ". Essa desobediencia ás ordens 
das Côrtes era já um ato de rebeldia e por isso se póde 
justamente considerar o dia do "Fico" como uma das 
mais notaveis, se não a mais notavel, da historia de nossa 
independencia. 

I 

1 

~:; 

I 
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QUESTIONARIO 

1 - Quais as dificuldades 
com que lutou D. Pedro 
ao iniciar o seu gover
no? 

2 - Quantas correntes poli
ticas havia então no 
país ? 

3 - Qual a atitude dos por
guêses? 

4 - E a das Côrtes? 

5 - Qual a mais importante 
das "medidas de recoloni
zação tomadas por elas? 
Porque? 

6 - Qual o valor do dia do 
" Fico " ? 

EXERCI CIOS 

Antet·iores. Complete: a) Os principais brasileiros que 
prepa1·aram a nossa .. .. .. f oram . . . ... ; b) As .. .. . . de Portugal 
com sua hostilidade ao B1·asil muito cont1·ibtti1·am para a . .. .. . ; 
c) . .. ... ! ica1·a no .. .... como .. ... . em lugar do rei . .. ... Con·ija: 
a) A idéa de recolonizar o Bmsil ajudou á sua independencia; 
b) O pa1·tido 1·epublicano que1-ia a independencia e o monarquista 
desejava a 1·ecolonização; c) Desobedecendo ás Cô1·tes, D. Ped1·o 
seguia o conselho que lhe !ô1·a dado po1· D. João VI. 

BIBLIOGRAFIA 

Varnhagen, Melo Moraes e Carlos Maul, Historia da l ndepen
dencia ; Tobias Monteiro, A Elaboração da l ndependencia. 
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PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDENCIA- DO 
"FICO" AO IPIRANGA 

59 - Do "Fico" ao lpiranga - Após o "Fico" foi apres
sado o movimento para a declaração jo1·mal da Inqepen
dencia. José Bonifacio foi nomeado Ministro do Reino 
e Estrangeiros, trazendo assim ao Príncipe o valiosíssi
mo auxilio do seu talento e da sua cultura Foram ex
pulsas · as tropas portuguêsas da "Divisão Auxiliadora ", 
comandada por Jorge A vilez, que pretendia obrigar o 
Príncipe a regressar. Este determinou que só fossem 
obedecidas no Brasil as leis portuguêsas após o seu: 
"Cumpra-se". Uma esquadra vinda de Portugal só con
seguiu desembarcar os homens que se puzeram ao ser
viço do Príncipe. Em março de 1822 visitou êle Minas 
Gerais para acalmar os animes. Ao mesmo tempo em 
que Portugal proibia a remessa de armas para o Brasil, 
era êle aclamado seu "Defensor Perpetuo" pelo Senado 
da Camara (hoje Camara Municipal) do Rio de Janeiro. 

60 - Proclamação da Independencia - Entretanto, os 
patriotas Gonçalves Ledo (este em oposição a José Bo
nifacio, por ser republicano), Clemente Pereira, M artim 
F'ntncisco, irmão de José Bonifacio a princeza D. Leopol-
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dina, e outros incitavam o Príncipe a declarar de uma vez 
por todas a independencia. Resolveu-o êle em 7 de Setem
bro de 1822, nas margens do riacho Ipiranga, em São 
Paulo, lançando o brado de "Independencia ou Morte" 
ao receber a comunicação de que as Côrtes de Lisbôa o 
haviam deposto, anulando a convocação por êle feita de 
uma Assembléa Constituinte brasileira. 

Logo a seguir foi aclamado Imperador do Brasil, com 
o titulo de Pedro I, em 12 de outubro do mesmo ano. 
Era o Brasil uma Nação. 

QUESTIONARIO 

1 - Quais os fatos posterio
res ao " Fico"? 

2 - Que foi o "Cumpra-se"? 

3 - Qual o titulo dado a D. 
Pedro? 

4 - Que fátos o decidiram a 
efetivar a separação de 
Portugal? 

5 - Onde e quando o fez 
êle? 

6 - Que aconteceu depoiS!? 

EXERCI CIOS 

A nte1·iores. Com1Jlete: a) O gene1·al. . . . . . que se opuzera 
á ...... de .... no ...... e ...... ; foi fo1·çado a partir para; b) ...•• 

.f oi nomeado ...... do ...... e .... . . ; c) .... .. em Ú"'ltão do patrio-
ta ...... Co1·rija: a) A independencia foi feita de uma só vez 
em 7 de . setemb1·o de 1822; b) Bonifacio e Ledo tt·abalha1·am de 
acôrdo para a independencia do B1·asil; c) No mesmo dia da 
independencia D. Ped1·o foi aclamado impet·ador do ' Brasil. 

BIBLIOGRAFIA 

Anterior. 

XIX 

LUTAS DA INDEPENDENCIA 

61 - Na Baía - Já antes da independencia os baianos 
se haviam revoltado devido á nomeação do general por
tuguês M adei'ra de Melo para comandante das armas. 
Vencidos em S. Salvador, retiraram-se para continuar a 
luta no interior. Em 1822 o general francês ao serviço 
do Imperio, Pedro Labatut, veiu atacar Madeira, vencen
do-o no combate de Pirajá. Mais tarde veiu auxiliá-lo 
o almirante inglês Lo?'Cl Cochrane, tambem a nosso ser
viço. Substituído Labatut pelo coronel Lima e Silva este 
e Cochrane apertaram o cerco da Baía, forçando Ma
deira a desocupár a cidade, retirando-se para Portugal. 
O capitão Taylor, oficial de Cochrane, perseguiu os na
vios portuguêses até á foz do Tejo. 

62 - No Norte - O capitão Taylor obteve a adesão do 
Maranhão á Independencia, fazendo embarcar para a 
Europa as tropas lusas que não quizeram ficar ao ser
viço do Imperio. Do Maranhão mandou Cochrane o ca
pitão Greenfell ao Pará, onde obteve o mesmo resultado, 
não sem manchar o seu nome com excessos contra os 
vencidos. 
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63 - Na Cisplatina- Na Cisplatina, desde antes da In
dependencia se haviam sublevado as tropas portuguêsas. 
Entretanto, D. Pedro deu toda a autoridade ao general 
Lecor, que fez os lusos evacuarem Montevidéo e embar
carem para Lisboa em fins de 1823. 

Estava, pois, a independencia aceita em todo o 
Brasil. 

QUESTIONARIO 

1 - Que foram as lutas da 
independencia? 

3 - Que houve na Baia? 
4 - E no norte? 

2 - Onde se deram? 5 - E na Cisplatina? 

EXERCICIOS 

Anterio1·es. Complete: a) O oficial. ..... venceu ...... 1w 

combate de ...... na ...... ; b) O capitão ...... pe1·seguiu os ... .. 
até a ...... do ...... ; c) O general. ..... fez os ...... evacua1·am 
...... Corriia: a) O capitão Greenfell sómente se cob1-iu de glo
?-ia no Brasil; b) Todas as províncias aceitaram pacificamente 
c' independencia; c) Taylor foi substituido pelo capitão Lima e 
Silva. 

BIBLIOGRAFIA 

Gustavo Bar-roso, Historia Milita?· do Brasil. 

XX 

O PRIMEIRO REINADO - A ASSEMBLÉA 
CONSTITUINTE - A CARTA CONSTITUCIO

NAL DE 1824 

64 - O Primeiro Reinado - O Primeiro Reinado foi de 
12 de outubro de 1822, data da coroação de D. Pedro I, a 
7 de abril de 1831, data de sua abdicação. Os fatos 
mais importantes desse período de nossa Historia foram 
o rompimento de D. Pedro com os Andradas (José Bo
nifacio, Martim Francisco, Antonio Carlos), seus minis
tros, que passam para a oposição e a dissolução da As
sembléa Constituinte. Estes fátos levaram á formação 
da Confederação do Equador e ao desenvolvimento do 
nacionalismo dos brasileiros, que, unido ás suas tenden
cias liberais, levou o Imperador, portugues e absolutista, 
a abdicar. Na politica externa houve em 1826 o reco
nhecimento da Independencia devido á intervenção do 
ministro inglês, Canning e aos esforços dos diplomatas 
brasileiros Felisbe1·to Caldei'ra Brant Pontes (depois Vis
conde e Marquês de Barbacena) e Gameiro Pessoa. 

65 - A Assembléa Constituinte - Em 3 de maio de 
1823 se reuniu no Rio de Janeiro a Assembléa Consti
tuinte, destinada a elaborar a primeira Constituição do 
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Imperio Brasileiro. Atendendo aos desejos dos brasi
leiros, a Constituinte procurou incluir na Constituição o 
maior numero possível de medidas liberais. Chegou 
mesmo a exceder-se, declarando-se afinal em franca opo
sição ao Imperador. Este, apesar de se declarar sempre 
constitucional, tolerava dificilmente limitações á sua au
toridade. Por isso, pelo golpe de Estado (átó politico 
violento e ilegal) de 12 de novembro de 1823, dissolveu 
a Assembléa Constituinte. Foram presos varios depu
tados, entre os quais os And1·adas. Deportados, êles só 
regressaram ao Brasil em 1829. 

66 - A Carta Constitucional de 1824 - D. Pedro I en
carregou a seguir um Conselho de Estado de elaborar a 
Constituição do Imperio. Esta foi por êle outorgada em 
25 de março de 1824. Esta Constituição dava o PodM· 
E xecutivo (16) e o Mode'rádot· ao Imperador. Ê':le es
colhia livremente os seus ministros. O Legislativo e1'a 
exercido por uma Camam dos Deputados eleita pelo pO\"O 
e por um Senado. Os senadores eram eleitos em listas 
com tres nomes, dos quais o Imperador escolhia um. 
O Judiciario se compunha do Superior Tribunal de Jus
tiça (hoje a Côrte Suprema) da Côrte, das Relações, das 
províncias (hoje as Côrte de Apelação dos Estados), dos 
juizes de di1·eito, juizes de paz e jurados. As provín
cias não tinham autonomia, como têm hoje os Estado~. 
Eram governadas por Pt·esidentes, nomeados pelo Im-

(16} Nos governos liberais ha tres poderes: o Legislativo, que faz as leis; o Executivo, 

que as faz cumprir de um modo geral, por todo& os cidadãos; e o ]udíciario. que as faz 
cumprir de wn modo particular pelos cidadãos que a isso se recu&am. No Brasil houve 

então mais o Moderador, que devia coordenar ou harmonizar a ação dos outros Lrêe. 

HISTORIA DO BRASIL 117 

perador. Entretanto, a Constituição de 1824, para a 
sua época, era bastante liberal. 

Mas, o carater absolutista do Imperador levou-o a 
frequentes conflitos com o Legislativo. Com efeito, este 
exigia ser tratado como um dos poderes do Estado, obri
gava os ministros a apresentarem relatorios anuais de 
sua gestão e pretendia intervir na ratificação ( confir
mação) dos tratados. 

QUESTION ARIO 

1 - Que :foi o Primeiro Rei
nado? 

2 - Quais os fatos mais im
portantes da política in
terior? 

3 - E os da política exte-
rior? 

4 - Porque foi dissolvida a 
Assembléa Constituinte? 

5 - Quais as consequencias 

desse fato? 

6 - Que sabe sobre a Cons
tituição de 1824? 

EXERCI CIOS 

Anteriot·es. Complete: a) Na Constituição de o 
Poder . ..... era exercido pelo ...... assim como o . ..... e o . . · · · · 
pela ... ... e o ...... ; b) Os ...... foram ...... e ...... ap6s 
ct ...... dtt ...... ; c) O lmpemdor podia ...... livremente os 
seus.. . . . . . . Con'ija: a) Sendo D. Ped?·o I de genio absolutis
ta a Constituição de 1824 tambem o em; b) As províncias do 
ImperÜJ e?·am iguais aos Estados atuais; c) As R elações cor
?'espondiam ás atuais Côrtes de Apelação. 

BIBLIOGRAFIA 

Calogeras, obs. cits. - Araujo Viana, Historia Constitucio~l 
do Bmsil, Hildebrando Acióli, O Reconhecimento da lndependencta 
do Brasil. 
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A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR 

67 - Causas - O áto violento de D. Pedro I, dissolvendo 
a Constituinte e o fáto de ser a Constituição de 1824 
outorgada (concedida) pelo Imperador e não elaborada 
pelos representantes do povo, provocaram em 1824 uma 
revolução no norte do país, denominada Confederação 
do Equador. 

68 - Confederação do Equador- Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande elo Norte e Cea'tá, adotando o regime repu
blicano, formaram a Confede'i''ação do Equador, sob a 
presidencia de Manuel ele Carvalho Paes ele AnclraclP-. 
O governo imperial sufocou prontamente a revolução, 
com o auxilio do almirante Cochrane e do coronel Lima 
e Silva. Paes de Andrade fugiu. Foram executados os 
revolucionarias João Guilhe?"me Ratcliff, frei Joaquim t.lo 
Am01· Divino Caneca e Joaquim Loureiro. 

Paes de Andrade, antigo revolucionaria de 1817, ha
via adotado como Constituição provisoria da Confedera
ção a da Colombia. 

Em 1825 o Imperador perdoou os implicados. As
sim Paes de Andrade poude voltar ao Brasil, onde em 
1834 foi senador do Imperio. 
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QUE STIONARIO 

1 - Que foi a Confedera

ção do Equador'! 

3 - Que fizeram os revolto
sos'! 

4 - Quem era o seu chefQ? 
5 - Que lhes aconteceu? 2 - Quais as suas causas? 

EXERCI CIOS 

Anteriores. Complete : a) A Confederação do. . . . . . com-
p?·eendia as províncias de ... . .. ; b) Os revoltosos foram ..... . 
po1• . .. .. . e .. .... ; c) ...... foi. . .. . . chegando a ser em .. .. .. 
um .... . . do. . .... Con·ija: a) A revolução de 1821,. nada t em 
de comum com a de 1817 ; b) Todos os revoltosos fo1·am presos e 
condenados; c) Os revoltosos não queriam a Constituição de 1821,.. 

Anter ior 
Equado?· . 

BIBLIOGRAFIA 

Adde: Ulysses Brandão, A Confederação do 
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PERDA DA BANDA ORIENTAL 

69 - Causas- Já vimos (Cap. XIV) que a Banda Orien
tal do Uruguai havia sido incorporada ao Brasil em 1821 
com o nome de P'rovincia Cisplatina (o que significa 
... para cá do Prata"). Entretanto, essa região era de 
formação antes espanhola que portuguêsa, sendo por isso 
maior sua afinidade com os argentinos do que com os 
brasileiros. Aliás, aquêles não haviam perdido a espe
rança de anexá-la. Estes fátos contribuíram para a sna 
independencia após a guerra chamada Cisplatina. 

70 - Perda da Banda Oriental - Em 1825 governava 
a província o general brasileiro Lecor com a capital em 
M ontevidéo. Em abril desse ano desembarcaram ern 
Ag'raciada, no rio Uruguái, t1·inta e tres patriotas uru
guaios, chefiados por João Lavalleja, ocupando Soriano 
e Fl6rida. A proclamação que lançaram lhes valeu nu
merosas adesões, inclusive de chefes ao serviço do Im
perio, com~ Lag~tna e Flôres. Foi então em 25 de agosto 
proclamada solenemente a independencia do Uruguai, sob 
o protetorado da Argentina, transferindo-se a capital 
para Durazno. 
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Emquanto isto, o governo brasileiro procurava im
pedir a ação da Argentina, enviando o almirante Rodrigo 
Lobo a Buenos-Aires. A Argentina prometeu neutrali
dade, mas concentrou um exercito na fronteira. Os nos
sos, porém, com José de Abreu e Bento Man'?f,el á frente, 
obtiveram diversas vitorias. Mas o desastre do ultimo 
em Sarandi aumen
tou o entusiasmo 
dos rebeldes. Ao 
mesmo tempo. o 
Congresso Argenti
no decretava a ane
xação da B a n d a 
Oriental. Era a 
guerra. 

Rodrigo Lobo 
bloqueou Buenos· 
Aires, sendo en
frentado pelo almi
rante Brown. Em 
1826 foi nomeado 
comandante dos 
nossos o Visconde 
de Barbacena, mais 
notavel como políti
co e diplomata do 
que como general. 
O proprio Impera- Busto de Brown no Centro Naval. 

dor veiu para o sul. 
Travou-se a batalha em Passo do Rosario (ltuzaingó). 
Os nossos bateram em retirada, embora os argentinos, 
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comandados por D. Carlos Alvear, não tivessem propria
mente uma vitoria, visto como a situação militar perma
neceu indecisa. Fracassou uma expedição nossa contra 
a Patagonia. Ao mesmo tempo, a opinião publica reco
nhecia legitima a aspiração de independencia dos orien
tais. Entretanto, foram os proprios argentinos que pro
puzeram a paz, concordando o negociador argentino em 
que conservassemos a Cisplatina. O povo de Buenos Aires 
não o admitiu porém, até que, em 1828, por intervenção 
do ministro inglês no Rio, foi reconhecida pelo Brasil a 
independencia do Uruguái. 

QUESTIONA RIO 

1 - Que se chama Guerra 
Cisplatina? 

2 - Quais as suas causas? 
3 - Quais os seus principais 

episodios? 

4 - Quem ganhou a batalha 
de Ituzaingó? Porque? 

5 - Como se fez a indepen

dencia do U ruguái? 

EXERCI CIOS 

A nte?·iores. Complete : a) a expedição 
contra a ...... ,· b) A batalha de...... ficou ...... ; c) A 
guerra da .. .. .. não em popular no ... ... Corrija: a) Depois 
da vito?·ia argentina de Passo do Rosario, o Brasil pediu a paz; 
b) O visconde de Barbacena era notavel como general; ;c) A. 
província Cisplatina era tão antigamente brasileira co?no as demais. 

BIBLIOGRAFIA 

Calogeras, Política Extet·ior do lmperio; Eduardo Acevedo, 
Historia del Uruguai; Vicente F. Lopez, Manual de Historia Ar
gentina; Amilcar Salgado dos Santos. Os falsos troféos de Itu-
zaing6, 
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A ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I - OS GOVER
NOS REGENCIAIS- A MAIORIDADE- PRO
BLEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO SEGUNDO 

IMPERIO - LUTAS CIVIS ATÉ 1848 

71 - A abdicação de D. Pedro I - A perda da Ci~pla~ 
tina, a má conduta particular do Imperador e principal
mente suas tendencias absolutistas e sua afeição pelos 
portuguêses, emquanto o aproximavam dêstes, cada vez 
mais o afastavam dos brasileiros. Por morte de D. João 
VI, em 1826, foi êle aclamado rei de Portugal com o 
titulo de D. Pedro IV. Mas, não permitindo a Consti
tuição a união das duas corôas, abdicou a de Portugal 
na filha D. Maria da Gloria, cujos direitos foram usur
pados pelo tio, D. Miguel, que se proclamou rei em seu 
lugar. Era êste um novo motivo de preocupação para 
o monarca, já aborrecido com a crescente oposição entre 
brasileiros e portuguêses, manifestada em diversos con
flitos, como o da "noite das garrafadas", em março de 31. 

Recebendo dos brasileiros provas inequívocas de des
apreço, D. Pedro se atirou abertamente nos braços dos 
portuguêses. Em 5 de abril de 31 demitiu um minis
teria popular, substituindo-o por outro de cortezãos sub
missos á sua vontade. Revoltou-se o povo do Rio no 
dia seguinte, exigindo o restabelecimento do ministerio 

! 
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anterior. Era a conclusão de longa campanha movida 
:ontra o absolutismo do Imperador pelos jornais da 
epoca, em que se destacava Evaristo da Ve1:ga, redator da 
"Aurora Fluminense". Era tambem a repercussão da 
queda do rei Carlos X, da França, igualmente de ten
dencias a~solutistas, e que fôra recebida com jubilo em 
todo o pais. D. Pedro, porém, recusou-se a atender ao 
povo, uma vez que era direito seu nomear livremente 
os m.inistros. . Aumentando por isso a sedição, resolveu 
no dia 7 abdicar no filho D. Pedro de Alcantara de 5 
anos de idade, cuja tutela confiou a José BonifacÍo re
tirando-se para a Europa. Lá reconquistou 0 tron~ de 
Portugal para a filha. 

72 - Os governos regênciais - Tiveram o nome de pe

Um estadista da Regencia : 
Senador Vergueiro. 

riodo regencial os nove anos 
decorridos da abdicação de D. 
Pedro I, em 31, á declaração 
da maioridade de seu filho 
D. P edro li, em 1840. Fo~ 
então o Brasil, devido á me
noridade do Imperador, go
vernado por Regêntes, tres a 
principio (Regências trinas) 
e um depois de modificada a 
Constituição de 1824 pelo 
Ato adicional de 1834. Du
rante o periodo regência! em 
que o Brasil a-pesar-de Im
perio foi governado quasí 

como uma Republica, deram·se importantes lutas politi-
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cas, dentro da lei, como a campanha pela modificação da 
da Constituição ou quasi dentro dela, como a pela decla
ração da maioridade do Imperador, e outras fóra dela, 
como as numerosas revoltas. 

Logo após a abdicação reuniram-se os deputados e 
senadores presentes no Rio de Janeiro e elegeram uma 
?'egência tr ina p1·ovi
.'w1 ·ia composta do se
Dadot· Nicola-u de Cam
pos V e1·guá ro, do bri
gadeiro Francisco de 
LimcL e Silva e do 
Mal'qnês de Camvela~. 

O papel desta regência 
foi apenas o de asse
gurar a ordem no país 
até que, reunido em 
em junho o Parlamen
to, foi eleita a 'regên
cia t'rina permanente. 
E sta se compôz do 
mesmo Lima e Silva, 
José da Costa Carva
lho (depois marquês 
de Monte Alegre) e 
João Bm-ulio Mtmiz. 
Teve ela de lutar com 
as revoltas adiante 

O regen le Feijó. 

enumeradas. Distinguiu-se como seu ministro da Jus
tiça, o padre Diogo A ntonio Feijó, homem dotado de in
quebrantavel energia. 

9 - U . U() DUA S IL 
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O Ato Adicional á Constituição elo Imperio, de 12 
de agosto de 1834, reformou-a, suprimindo o Conselho de 
Estado e passando a regência de trina a U?W, sendo o 
Regênte eleito por quatro anos. Realizada a eleição em 
abril de 1835, venceu Feijó. Iniciou-se então a revolta 
chamada guerra dos Fa'rrapos. Preso o seu chefe, Bento 
Gonçalves, conseguiu êle fugir. Este fato aumentou a 
oposição ao governo energico de Feijó, que se demitiu, 

Estatua de D. Pedro li, PetroJ>olis 

passando o go
verno ao Minis
tro do Imperio, 
Ped1·o de A1·aufo 
Lima (1837). No 
ano seg-uinte uma 
eleição confirmou 
Araujo Lima na 
Reg-ência. Admi
nistrou bem. Fo
ram fundados du
rante o seu g-o
Yerno o Colegio 
Pedro I! e o Ins

tituto Histo1 ·ico e 
GeogTáfico Bmsi
leiro . Houve no
vas revoltas e a 
campanha p e I a 
maiorida,de do 
Imperador, vito
riosa em 1840. 

.. 
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73 - A maioridade - Problemas de organização no Se
gundo lmperio - Em 1839 se agitou a questão de anteci
par para 14 anos a maioridade do Imperador, que a 
Constituição fixava em 18 anos. José Martiniano de 
Alenca1· fundou em 1840 o Club da Maiot'idctde. For-

p__,t L P-?~-7~/J
e&_~~~~ 
~~~~UidÚ~~-
~~<J2-~~ 

~ 
... 

~~~ 
~., --;d-,& 7~a7~~ 

Autografo de D. Pedro lL 

mou-se em oposição ao Regente o pa1·tido maiorisla, que 
desenvolveu forte propaganda no Parlamento e na im
prensa. Após um golpe de Estado devido a Antonio 
Ca1·los, o P arlamento, em 23 de julho de 1840 declarou 
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maior a D. Pedro li, iniciando-se assim o Segundo Im
perio. 

O Segundo Imperio vai até a proclamação da Repn
blica em 1889. Durante esse período se deu a instala
ção do r·egime parlamentar no Brasil, bem como se pro .. 
cedeu a sua oTganisação jur·idica. Elaboraram-se os 
Codigos C1·iminal (1830) e do P-rocesso Oriminal, leis 
sobre naturalização. Criaram-se os conselhos provinciais 
e as Faculdades de Direito (1827), etc. Além desses, os 
faLos mais importantes foram as revoltas até 1848, a 
abolição da escravatura e as guerras do Prata. 

74 - Lutas civis até 1818 - A campanha que terminou 
no dia 7 de allril visa v a para os exaltados a proclama
ção da üe1Jublica. Vencera, entretanto, o partido 1JW

dentdo, permanecendo assim a nwna1·quia. Mas, não fal
taram depois disto os •J·estcmmclO?·es ou caramur·ús, dese
josos de obter a volta de D. Pccl?·o I. Os dois partidos 
extremos procuraram realizar seus intentos pelas armas. 
Os republicanos, que, chefiados pelo major Miguel Frias 
ele Vasconcelos, revoltaram em 31, um batalhão do Rio, 
foram prontamente reprimidos por Feijó. Criou êste a 
Gua·rda Nacional para a defêsa das instituições. Por 
sua vez os restauradores, em 32, chefiados por José Bo
ni[acio, se insurgiram tambem no Rio, sendo vencidos, 
como haviam sido duas insurreições anteriores, por 
Feijó. Êste exigiu a destituição de Bonifacio do cargo 
de tutor do Imperador, demitindo-se por encontrar certa 
oposição á medida. 

Morreu em 1834, D. Pedro I, transformando-se o 
partido caramurú em conse·rvador, sob a chefia de Be~·-
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nardo Pe1·eir·a de Vasconcelos. Mas, como vimos, os re
publicanos haviam iniciado no Rio Grande do Sul a Gu~na 
dos Farmpos chefiada por Bento Gonçal11es da S·tl1'a. 
Proclamaram êles a Republica em Piratini, depois da ba
talha do Fanfa, 
em 1836, na qual 

foi preso Bento G A R I B A L O I 
Gonçalves. Em 
1837, o chefe im
perial Bento Ma
nuel Ribeiro ade
riu aos republi
canos ou farTa
pos ou far·rou1J1·
pilhas, como por 
e s c a r n e o lhes 
chama v a m os 
conservadores. 
Bento Gonçalves, 
que do Rio fôra 
mandado preso :-1 
Baía, conseguiu 
fugir e voltar ao 
Rio Grande para 
assumir o gover
no dos rebeldes. 

Na GuerTa dos FarTapo.c;, em 1839, Bento Manoel 
havia passado novamente para os imperiai:;;, c Ben1 o 
Goncalves havia mandado Dcn•id Canabarro e Garibaldi 

invadirem Santa Catari11a. Praca:;;saram porém, sendo 

ainda os rebeldes batidos em TaqiWJ'Í (J840). Foi então 
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nomeado presidente e comandante das armas da pro
vincia do Rio Grande do Sul, o general Luiz Alves de 
Lima e Silva (barão de Caxias). Após· prometer em vão 
a anistia aos rebeldes, Caxias venceu-os por si ou por 
seus oficiais, em Ponche Verde ( 43), Piratini e Can
gussú, passando a ser numerosas as deserções dos Far
rapos. Fez então, o seu novo chefe, Canabarro, a p::tr. 
com Caxias, em 1845. Concedeu o governo anistia ge
ral aos revoltosos e outras vantagens. 

Em 1838 falecêra José Bonifacio. Haviam surgido 
duas novas revoltas: a Sabinada e a Balaiada. 

A Sabinada foi uma revolução na Baía (1838), que 
tira o nome do chefe, D1., F1·ancisco Sabino Alva1·es do 
Rocha. Em 1841 houve no Maranhão, a Balaiada, che
fiada por Manoel Francisco elos Anjos F e?Teim, apeqi
dado o "Balaio". Nem uma, nem outra tiveram impor
tancia. 

De 1840 a 1848, houve, além da continuação da 
Guerra dos Fa1'1'apos, as revoluções libe?·ais em São 
Paulo e Minas (1842) e a revolução Praieira, em Per
nambuco (1848). 

Os lib e1 ·ais, apeados do governo em 1841, Re inRtP'
giram contra duas leis, que reputaram anti-democraticas. 
Uma delas foi a de 23 de novembro, que criou o Conselho 
de Estado, e a outra, a de 3 de dezembro de 42, que re
organizou a Justiça, sujeitando as eleições á influencia 
do governo. Revoltaram-se os liberais em Minas, sob a 
chefia de 1'eofilo Otoni. Jogo batido em Santa Luzin poe 
Caxias. Em São Paulo, :-; ublevaram-He tambem :-;ob a di
reção de Feijó e do Brigade1t·o Rafael Tobia.<; de Agufa1·, 
sendo vencidos em 1' enda G' nuule, igual mente pm· Caxia::;. 

I 
' 

r 
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Em Pernambuco se encerrou em 48 a fase das lu
tas civis com a revolução Praieira, que tira o seu nome 
do orgam dos liberais do Recife, impresso na rua da 
"Praia". Chefiados por Nunes Machado e Pedro Ivo 
os revolucionarias resistiram algum tempo ás tropas le
gais, mas em 1849 foram completamente vencidos. 

QUESTIONARIO 

1 - Porque se formaram os 
governos regenciais? 

2 - Como se dividem? 

3 - Qual o seu caráter? 

4 - Como estava organizada 
e que fez a Regencia tri
na provisoria? 

5 - E a permanente? 

6 - Que foi o Ac~o Adicio
nal'! 

7 - Que sabe sobre a Re
gencia de Feij ó? 

8 - Que foi a Sabinada? 
E a Balaiada? 

9 - Que sabe sobre a Guer
ra dos Farrapos? 

10 - Porque se demitiu Fei
jó? 

11 - Quem o substituiu? Até 
quando? 

12 - Que foi a campanha 
maiorista? Venceu? Como? 

EXERCI CIOS 

Anterío1·cs. Complete : a) O Padre ...... foi . .... . dur·ante 
a ...... e ...... do Irnper·io ele ...... a ...... ; b) .... .. foi o 
chefe da ...... ; c) O sucessor· de ...... foi ... , .. Corrijp,: a) 
Habilíssimo político, F eiJ'ó f ez tudo para se conservar· no podeT; 
b) A guen·a dos Fct1Tapos que tinha ca1·ate1· ?'epublicano, foi a 
11utis cu /'la elas lu tas ciPi.ç elo lmpe rio; c) A campa.nhn maiol'isttt 
se fe z de n/ r o d(/ I e i. 

BIBLIOGRAFIA 

A11 tel'ior: A dele : Eugenio Egas, n iogo F'eijó ; Pedl·o Cal
mon, Tfi;:t'ol ·iu rlu Ciuili:mçúo Bmsileint. 
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LUTAS NO PRATA GUERRA CONTRA 
ORIBE E ROSAS 

75 - Lutas no Praia - Guerra contra Oribe e Rosas -
Proclamada a independencia do Uruguái, durante muito 
tempo viveu este país sujeito ás lutas provocadas pela 
rivalidade de seus dois part idos. Eram o dos blancos, 
chefiados em 1838 por Manoel 0 1·ibe, então Presidente 
da Republica e o dos ooloTados, estes ultimos amigos do 
Brasil, chefiados por F1·uttwso Rivem. Deposto pelos 
adversarios, Oribe se refugiou na Argentina, junto .ao 
ditador D. João Manoel R osas. Auxiliado por este pôz 
cerco em 1843 a Montevidéo, então a unica cidade em 
poder do governo legal , exercido por Rivera. Entre
tanto, os blancos da nossa front eira maltratavam os bra
sileiros, dando lugar a reações destes. Não atendendo 
o nosso governo a reclamações, feitas em nome de Oribe 
pelo embaixador argentino no Rio, Rosas rompeu as re
lações diplomaticas com o Brasil, seguindo-se a guerra. 

Aliado ao Uruguái e ás províncias argentinas de 
Co1Tientes e E ntre-R ios (esta governada pelo general U1'
quiza, que se havia r ebelado contra o tirano Rosas ) , ini
ciou o Brasil a g uerra, nomeando comandante do exer
cito a Caxias. Unido a Urquiza e a Ga rzon, chefe dos 
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uruguaios, Caxias obrigou Oribe a capitular em Monte
vidéo. Emquanto isto o almirante Greenf ell ameaçava 
Buenos Aires. A seguir, for çando o Passo do Tonelet·o, 
no rio Paraná, aproximar a-f':e do porto platino. Ao 
mesmo tempo em terra er a Rosas vencido em Mont e 
Caseros (1852) e fugi a par a a Inglaterra. Era o fim 
da guerra. 

QU E STIONARIO 

1 - Porque guerreamos o 
Uruguaí? 

4 - Como se <l eu a g uerra 

no Ur uguaí ? 
2 - Quem era Or ibe? 
3 - E Rosas ? 

5 - E na Argent ina? 

EXERCI CIO S 

A nteriores. Complete: a) Os. . . . . . eram amigos do · . · . · · 
e os . . ... . não; b) O.s .. . ... vencPI 'am os ... . .. em . . ... . ; c) 

Fomm aliados do Brasil. . . . . . e . . . . . . Corrigi1·: a ) As lu tas 
Pn tre os 71art·idos w·ugunios em naclct inte?·essavmn ao B msil ; b) 

Os 01·iPnlais lntamm so.~ in h o~ contro os brasil iros; c) T odos os 

argr nlinos l'sfivemm ao lado de R osas. 

BIBLIOGRAFIA 

Gustavo Bar roso, O Bmsil Pm [rtcl' do Praia, Histo?·ia Milita?· 
do B rasil. 



XXI 

GUERRA COM O URUGUAI 

76 - Guerra com o Uruguai - Entretanto, as lutas en
tre blancos e colorados provocaram uma segunda guerra, 
que, por sua vez, foi uma das causas da guerra do Pa
raguái. Em 64 o governo brasileiro mandou a Monte
vidéo o conselheiro Saraiva para obter satisfações sobre 
novos maus tratos feitos a brasileiros da fronteira uru
guaia. A-pesar-da intervenção de Elizalde, embaixador 
da Argentina e de Thornton, da Inglaterra, Saraiva na
da conseguiu do presidente Aguirre, iniciando-se a 
guerra. Aliado a Flôres, o almirante brasileiro Taman
cla?'é bloqueou Paisandú e Salto. Esta cidade foi toma
da por Flôres. Os brasileiros, sob o comando do mare
chal M ena Ba?Teto, tomaram a primeira em 65. Mar
charam então os aliados contra Montevidéo, que se 
rendeu, assumindo Flôres o governo. Ia começar a 
g1ter1·a elo Pa1·aguaí. 

QUESTTON ARIO 

1 - P orque ti vemos nova 
guerra com o U rug uai 

2 - Não Lenta mos t>viUi- la? 
Como? 

il - Que obtivemos ? 
4 - Quais os principais 

episodios da guerra? 
5 - Que resultou dela? 

r i 

' 
I ~ 

fi 

) 

~ l 

HISTORIA DO BRASIL 135 

EXERCI CIOS 

A ntm·iores Complete : a) O l'onselheiJ ·o . . . ... pedin a · . · · · · 
satisfações sob1·e . .. .. ... ; b) O alm.i?·ante . . . . . . a cidade de. · . · · · 
c) O presidente . . . . . . foi substituido po1· . . . . . . Con·ija : Nada 
tem Agtti?"re a vê1· com a g1te1'?'a elo Pat·aguai ; b) Os 'brasilei?·os 
inicia1·am p1·ecipitadamente a guen a conh·a Aguirre; c) Como 
sem 1J1·e, nesln ,q11 erra os a1·gentinos rs ti ve ra m no lado dos ln·osilei1·os. 

BIBLIOGRAFIA 

Anterior. 



XXVI 

GUERRA COM O PARAGUAI 

77 - Causas - O ditador do Paraguai, F'mncisco Solano 
Lopes, desejoso de obter renome internacional, havia 
oferecido sua mediação no conflito anterior entre o Bra
sil e o Uruguái, quando já não nos era mais possível 
aceitá-la. Na realidade, êle procurava um pretexto para 
guerrear-nos. Receava êle· das intenções imperialista<; 
que infundadamente nos atribuía. Além disso havia pre
venção resultante do caso da navegação do rio Paraguái, 
que nos dava acesso á província de Mato-Grosso, o que 
êle quizera impedir. Sucessor do D1·. F1·ancia, em se
guida a seu pai, Ca1·lo8 Antonio Lopes, um e outro ha
viam feito do Paraguái um pais :militarmente forte, com 
um exercito muito bem organizado, fortificações em As
sunção e Humaitá e nas fronteira . Lopes, sem decla
ração de guerra, aprisionou .o vapor brasileiro "Marquês 
de Olinda". Este navio subia o Paraguái, cuja navega
ção fôra pouco antes declarada livre, rumo a Cuiab:í. 
Foi preso então o presidente da província de Mato-Gros
so, Ccwnei?·o de Campos, seu passageiro. Ao mesmo 
tempo, Lopes mandou invadir, pelo general Bauios, n 
mesma p1·ovincia. Outro exercito, ao mando de RoblPs, 
não obtendo permissão ele atravessar a provincia argen-
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tina de Conie11tes, para atacar o Brasil, invadia-a. Sob 
0 comando ele Estíga?'? 'ib ia, entrava no Rio Grande, com 
o intuito de aliar-se aos blancos do Uruguái. Estava 

" iniciada a guerra do Paraguái que ia durar até 1870. 
Teve o Brasil como aliados a A1·gentina e o Uruguái, 
embora na verdade fosse êle quem suportou quasi só
zinho o peso da guerra. 
78 - A guerra - A guerra se divide em tres periodos: 
o primeiro é o da ofensivn pa1·aguaia, que em Mato-

Grosso chegára até á emboca
dura do rio São Lourenço e no 
Rio Grande até U1·uguaiana; o 
segundo, é o da ofensiva alia
da, ou melhor brasileira, de 65 
a ó9. Inicia-se com a expu!-

Duque de Cax ias 

são dos paraguaios de Mato
Grosso, pela coluna do coronel 
Galvão (depois comandada 
pelo coronel Cconísão). Esta 
depois invadiu o Paraguái, in
do até Laguna, de onde teve Marquês de 'I'amandaré 

de empreender a celebre "Retirada da Laguna", tão bem 
descrita pelo Visconde de 'Taunaí. Foram os paraguaios 
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expulsos tambem do Rio Grande, com a tomada de Uru
guaiana. Houve depois a vitoria naval de Riachuelo (11 

de junho de 65) no rio Paraguai, onde fulgiram o genio 
do almirante Ban·oso e o heroismo dos marinheiros, 

Bl'i~adeiro João Manoel Mena Barreto 
(E' L" fotog1·afia foi tirada de uma tela repre
.Hentando o g eneral João Manoel Mc:1~' Barreto, 
11uando gravemente ferido na batalha de Ped
bebuhi em 11 de agosto de 1869, morreu he
l'Oicamente á testa da coluna que comandava). 

M a1·cilio Dias e Pe
d?·o Afonso e do alfe
res G1·eenhalg h. Se
guiram-se a passagem 
do Passo ela PatTia 
( 66) sob a direção 
do general Oso1·io. 
Foi êle vencedor ain
da em Este1·o Belaco 
e principalmente em 
Tuiutí, a maior bata
lha campal até então 
travada na America 
do Sul. Seguiu-se a 
tomada de Cu,rud~ 

pelo marechal Polielo-
1"0 ela Fonseca Quin
tanilha J ordão. De
pois do desastre de 
C uru paiti, retira
ram-se o general ar
gentino Mit·r-e e o 
uruguaio Flôres. 

Teve então o comando o general Lima e Silva, conde de 
Caxias. Daí por diante a guerra foi quasi exclusivamente 
feita pelos brasileiros. 
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Em 1867 venceu êle uma segunda batalha de 'l'uiu
tí, dando-se em 1868 a passagem de Humaitá, cuja for
taleza foi tomada. Seguiram-se as vitorias de ltoToró, 

A1Htí, Lamas Valentinas e An
gustura. Em 5 de janeiro de 
1869 entrava o exercito brasi
leiro em Assunção, capital do 
Paraguai. Terminou aí o se
gundo período. Retirou-se Ca
xia: para o Rio, onde recebeu o 
titulo de duque, o unico do im
perio. O comando do terceiro 
período, . o da 1Jeneguição a 
Lopes, coube ao príncipe Gas
tão el'Orléans, Conde d'Eu, 

General Oso l"io 

marido da princesa Isabel, her
deira do trono brasileiro. Nes
te período os generais Osorio, 
Polidoro, Mena Barreto, Cama-
1·a, Malet e outros, venceram 
Lopes em Peribebui, Campo 
Gmncle e Caraguatai. Afinal 
numa escaramuça com as tro
pas do general Camara, em 
Cen·o Corá, foi morto Lopes 
a 1 ele 1narço de 1870. Estava 
assim terminada a guerra. 
Embora vencedor, o Brasil não 

Almirante Barroso 

se apossou de territorios 
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paraguaioH, nem cobrou a indenização combinada no tra
tado de paz de 1872. 

QUESTIONARIO 

1 - Que foi a guerra com o 
Paraguaí 

2 - Quais as suas causas? 
3 - Como se divide? 
4 - Que sabe sobre o pri

meiro per:iodo? 

5 - E sobre o segundo? É o 
mais importante? Por
que? 

G - Quem fez a persegui
ção a Lopes? Como 
terminou ela? 

EXERCICIOS 

A nlcríon•s . Complcle: c~) Os brosileil·os eram comandados 
nor . . ... . , o.s argentinos 1J01' ...... r• os nruguaios por . .. ... ; b) 
O vencedor ele ....... foi ....... ; c) No. botolhcb naval ele ...... . 

venceu o ...... CoNija: o) () Brnsil, n A1·gentino, c o Unt-
{JIW Í se ctliamm JJCtra atacar o Pru·uu11oi; b) O clnqne de Coxias fez 

rt grande {J 1W1'1'Cb c o conde d' Bu, " JJcquena; c) O Brasil f ez o, 
{Jllel'l'a a Lo1>es e não cw Po raguH i. 

BIBLIOGRAFIA 

Pedro Calmon, Calogeras, obs. cits . ; Jourdan, Versen, His
loria da Guerra do ParagucbÍ; Mario Baneto, A Campanha Lo-
1Jezguaia; Gustavo Barroso, O IJrasil ern face do Prata, Histoda 
!Vlilita1· do Bmsil. 

XXVII 

PROBLEMAS DO TRABALHO - O rrRAFICO 
- A ESCRAVIDÃO NO BRASIL - EXTINÇÃO 
DO TRAFICO- CAMPANHA ABOLICIONISTA 

79 - Problemas do Trabalho - O Trafico - No inicio 
da colonização (V. n. 10) a principal actividade econo
mica no Brasil era a lavoura, principalmente a da cana 
de açucar. Exigia ela, porém, braços numero~os, robus
tos e principalmente capazes de suportar o clima da 
terra. A principio os portuguêses os procuraram obt~r 
escravizando largamente os indigenas. Mas êstes, acos
tumados a uma vida livre e nômade, se mostravam re
beldes e. improprios para os trabalhos agrícolas. Ade
mais, os jesuítas, logo vindos para catequizá-los (v. n. 
25), se opuzeram corajosamente á sernllão dos indíge
nas. Tudo isto levou os colonos a cogitarem desde muito 
cedo (1580 talvez) da introdução de escravos africanos. 
Iniciou-se assim o comercio dos negros, conhecido pelo 
nome de Tmfico (V. n. 41). 

80 - A escravidão no Brasil- No Brasil a situação dos 
escravos. a-pesar-de naturalmente má, não era peor que 
no resto da America. Os escravos eram empregados 
principalmente nos serviços de lavoura, dirigidos pelos 

JU 11 . LtO 8RA !, IL 
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f eitor·es. Recebiam apenas a alimentação e o vestuario 
estritamente indispensaveis. Habitavam coletivamente 
nas senzalas. As escravas (rnucarnas) eram empreg:ct
das nos serviços domesticos, auxiliando a mãe de familia 
mesmo na criação dos filhos. Os escravos foram utili
zados tambem nos engenhos de cana, nas fazendas de 
criação, nos serviços das minas. Serviram tambem co
mo soldados. Houve durante muito tempo uma tropa 
formada sómente de negros: o "Terço dos Henriques". 

81 - Extinção do Trafico - Uma das condições impos
tas pela l nglate1Ta para o reconhecimento de nossa inde
pendencia foi o compromisso de abolirmos o tmfico a/1'i
cano, a partir de 1830. Entretanto, como só muito tar
de se iniciou entre nós a irnigmção, os agricultores 
resistiam tenazmente a essa medida, que viria deixar a 
lavoura desprovida de mão de obra. A-pelSar-dos el'
forços do governo imperial nada se conseguia, o que era 
interpretado pela Inglaterra como má fé, chegando el~t 

a tomar medidas violentas contra nós (Bill Abe1·deen ). 
Afinal, em 1850, a lei Euzebio ele Queiroz conseguiu abo
lir realmente o trafico ostensivo, continuando o clandes
tino até 1854. 

82 - Campanha abolicionista - Recrudesce então a cam
panha pela abolição total, surgindo uma brilhante ple
iade de intelectuais abolicionistas, como o poeta Cast'ro 
Alves, o jurisconsulto R~â BaTbosa, o orador Luiz Garna, 
de raça negra, o politico José Bonifacio, o moço, e mais 
ainda Joaquirn Nabuco, o jornalista José do Pat1·ocinio, 
tambem de côr, e outros. Entretanto, não era possivel 
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liberLal' os escravos de uma só vez, porque is::;o seria 
matar economicamente o paíH. Bem o compreendeu D. 
P edro li. Adotou por isso a polilica de ir fazendo a 
abolição gradual, o que lhe va
leu de alguns a injusta acusa
ção de escravagista. Assim, 
pela lei Rio BraHco, de 28 ctc 

:setembro de 1871, tambem cha
mada do Veutre-Livre, foi ex
ti nLa a segunda fonte de e::;cra
vos (a primeira era o trafico), 
com a declaração da liberdade 
de todos os filhos nascidos daí 
por diante de mulher e::;crava. 
Logo a seguir, em 1884, o Cea-

U. l sabcl, Princesa Regente 

l'fÍ lihertou seus escravos sendo 
seguido pelo Amazo?ULS e o R-io 
Gmnde do Sul. Em 1885 a lei 
Saraivc~-Cotegipe emancipou os 
e:-;cravos sexagenarios. 

Faltava a abolição total. O 
governo imperial, si bem que a 
desejasse, comtudo hesitava, re
ceoso de suas consequencias, 
que poderiam ser terríveis. O 
banlo de Cotegipe, presidente 

José do Patrocínio do Conselho, prudentemente re-
tardava o instante da abolição. Mas, adoecendo, D. P edt>o 
11 partiu para a Europa, deixando como regente a pt>in-
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cêsa Isabel. A propaganda abolicionista atingira então 
ao auge. Os escravos fugiam em massa, encontrando 
numerosos protetores e negando-se a força armada a 
recapturá-los. A familia Pmclo, de São Paulo, libertava 
todos os seus escravos. Outros fazendeiros vendiam-n'os 
em quantidade. D. Isabel, francamente abolicionista, re
solveu apressar a libertação. Com isso arriscava a co
rôa, como lhe lembrou Cotegipe. Seu ministerio caíu 
por não querer êle assumir a responsabilidade da aboli
cão imediata e sem indenização. D. Isabel organizou 
~ntão o ministerio presidido por João Alfredo. Êste 
conseguiu do Parlamento a rapida votação da lei, san
cionada pela Princêsa em 13 de maio de 1888. Esta, 
chamada depois lei AuTea, simplesmente declarava abo
lida a escravidão no Brasil. Estava feito no Brasil, por 
um decreto, o que na America do Norte custara quatro 
anos de guerra. Entretanto, os lavradores, principal
mente os do norte, cuja fortuna toda estava empregada 
em terras e escravos, consideraram-se esbulhados e, por 
isso, se lançaram nos braços do partido republicano. O 
gesto da "Redentôra" (como chamaram á princêsa Isn
bel) vinha assim contribuir fortemente para a queda da 
monarquia. 

QUESTION ARIO 

1 - Como se fez a organiza
ção do trabalho no Bra
sil? 

2 - Porque fracassou a es
cravidão indígena? 

3 - Que sabe sobre a escra
vidão negra? 

5 - Quando se tol'nou ela 

efetiva? 

6 - A suP'ressão da escrava

tura se fez duma vez? 

Porque? 
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4 - E sobre a abolição do 
trafico? 

7 - Quaes os seus resulta
dos? 

EXERCICIOS 

A nte1·io1·es. Complete: a) f ez a lei pam a extin-
ção do . ..... ; b) A lei que libe1·tou os. . . . . . de mais de . . . .. . 
foi a ...... ; c) Os 11u:tio1'es abolicionistas fomm..... . Cor·rija: 
a) D. Pedro li 1·etcwdou a abolição total JJorquc e1'a csc1·ava.gista; 
b) Nada ha de comum entre a R epublica e a Abolição da esc?·ava
iJun~; c) A abolição da esenwatura no Bmsil se deu como na 
Amel'ica do Norte. 

BIBLIOGRAFIA 

Pedro Calmon ob. cit.: Evaristo de Moraes, Perdigão Malheiros, 
A Escmvidão no B1·asil; Osorio Duque Estrada, A Abolição; Joa
quim Nabuco, U1n Estadistc~ do lnt1Je1·io. 

XXVIII 

A PROPAGANDA REPUBLICANA- A PRO
CLAMAÇÃO DA REPUBLICA 

83 - Propaganda Republicana - O ideal republicano se 
manifestou em to
das ~s revoluções 
brasileiras, me smo 
antes da indepen
dencia. Mas, a sua 
propaganda efetiva 
começou após a guer
ra do Paraguai, com 
a fundação em 1870, 
do Partido Repttbli
ccmo Patuista e a 
reunião em 1873 da 
Convenção de I t ú . 
Conseguiram os re
publicanos eleger em 
1875 varios depu
tados, e n t r e êles 
Campos Sales e Pnt
dente de M OTais por Benjamin Constant no ano da Procl. da Republicn 

São Paulo, e Alva·ro Botelho, por Minas. A propaganda 
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pela imprensa feita nos jornais, O Çuaicurú, da Baía, o 
País, O Cor1·eio do Povo, O Diario de Noticias, do Rio, A 
Fedemção, do Rio Grande do Sul, espalhava as idéas de
mocraticas, defendidas por homens do vulto de Francisco 
Glice?"io, Bernardino de Campos . Rui Ba1·bosa, Quintino 
Bocaiuva, Ben.famin Con.stant, Silva Ja'rdim, e outros. 

O ideal republicano vinha dos tempos coloniais. 
Fortificou-se êle com a lembrança de que a monarquia era 
uma exceção na America, com o exemplo do progresso 
da União Norte-Americana, com o estabelecimento em 
1870 da Terceira Republica Francêsa, com os esforços 
da Maçonaria e finalmente com a propaganda positivista, 
desenvolvida principalmente nas escolas militares, a par
tir de 1876 e depois que, voltando da guerra do Paraguaí, 
se haviam os militares brasileiros contaminado com a 
demagogia hispano-americana. 

Embora noutro domínio, influíram tambem podero
samente para a implantação da Republica no Brasil: a 
abolição da escravatura; a questão 'religiosa, entre o go
verno do Imperio e os bispos do Pará e de Olinda; a 
questão dinastica, ou seja o receio de virmos a ter, por 
morte de D. Pedro II, um soberano estrangeiro, o prín
cipe Gastão d'Orleans, marido da princêsa Isabel, her
deira do trono; e principalmente a questão milita1·, in
disposição entre o exercito e o governo, consequente á 
Guerra do Paraguai. Após esta os militares entraram 
a conspirar para derrubar o ministerio chefiado pelo 
visconde de Ouro Preto e a monarquia. Não fôra isso, 
duraria ela até á morte de D. Pedro II. Com efeito, o 
Imperador, pessoalmente, contava com a estima geral, 
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sobretudo do proprio Marechal Deodo1·o, feito chefe do 
movimento. 

84 - A Proclamação da Republica - Em outubro de 
1889 aderiram á "conjura dos quarteis" os políticos, 

tendo daí por 
diante atuação 
de tacada A1·"isti
des Lobo, Quin
t?"no B o caiuva., 
Campos Sales e 
Francisco Glice-
1'io. Numa ses
são do Club Mili 
ta?· foi marcado 
o dia 18 de no
vembro })ara a 
deposição do mi
nisterio e implan
tação da Republi
ca pelo Exercito, 
exilando-se o Im
perador. Espa
lharam os conju
rados noticias 
falsas de trans
ferencias de cor-

d •t Proclamação da R<wublica •Pelo marechal Deodoro. -pOS 0 exerCI O 15 ele Novembro ele 1889 (Quadro do pintor 
para lugares dis- Rodolfo Bernarcleli). 

tantes, com o que conseguiram novas adesões e no dia 
14 de novembro a de que fôra ordenada a prisão de Deo-
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doro, Benjamin Constant e outros. Então Deodoro na . ' 
madrugada de 15, se pôz á frente das tropas e foi cercar 
o Ministerio, reunido no Quartel General, prendendo-o, 
emquanto os soldados davam vivas á Republica. O Im
perador, descendo de Petropolis, onde se achava, nada 
mais poude fazer. A guarnição só obedecia a Deodoro 
e já se havia organizado o Governo Proviso1'io Republi
cano, de que êle era o chefe. Assim em 17 partia o 
monarca para o exílio, emquanto em todo o Brasil as 
Províncias aderiam ao novo regime, organizando tambem 
os seus governos provisorios (17). 

QUESTIONARIO 

1 - Quando começou a pro
paganda republicana no 
Brasil? 

2 - Como se fez? 
3 - Quais os seus funda

mentos .ideologicos? 
4 - Que outros fátos contri

buiram para ela? 

5 - Que foi a questão mili

tar? 

6 Como se deu a procla

mação da Republica; 

7 - Quem chefiou o governo 

provisorio? 

EXERCICIOS 

A ntm·io1·es. Com7Jlete : ct) As p1·imei1·as manifestações ?'epu-
blicancts foram: ... ... ; b) Os 1J1'Ímei?·os deputctdos 1·epublicanos 
forem>: . ..... ; c) A 1n·opagnnda ?'e1Jttblicana foi f eita pela · . .... . 
e 7Jelos jo1·nais. . . . . . Con·ijct: ct) Os civis e militctres o1·gani-

(17) Segundo alguns historiadores Deodoro apenas tinl1a em vista depôr o l\linislerio 

Ouro-Prel o. conservando a Monarquia. A Republica só teda sido proclamada, não por 

Deodoro, mas, por Aristides Lobo, Benjamin Constant e Quinlino Bocaima, sendo o decreto 

n . . , , crue a instituiu , redigido por Rui Barbosa e ass inado, na tarde de 15 de Novembrn, 

por Oeotloro~ nmtru a \OIItnd f' (Cr. MAX FLEUSS, lfi,, toriq Admini!tratit'tl til} Drn$il , 
pgs, 403 e eeg uiutes ) . 
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zm·am a ?'evolução republicana juntos desde o inicio; b) O fwn
clador da R epublica foi B enjamin Costant; o) O princi7Je Gas'tão 
d'Ol'léans contribtâu 7Ja1·a a p1·oclamação ela Re7mblicc~ no B1·asil. 
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I ' XXIX 

O GOVERNO PROVISORIO E A CONSTITUI
ÇÃO DE J891- DEODORO E FLORIANO 

85 - O Governo Provisorio e a Constituicão de 1891 -
Proc!amada a Republica, surgiram duas ;orrentes: uma 
deseJava que se prolongasse a ditadura até á consolidação 

do novo regime; outra dese
java a elaboração imediata de 
uma Constituição, para 0 re
torno do país ao imperio da 
lei. Venceu esta corrente , 
mesmo porque ela facilitava o 
reconhecimento do governo 
republicano pelos demais paí-
ses. Assim a 15 de novem
bro de 1890 começou a fun
cionar a Assembléa Consti
tuinte. Em 24 de fevereiro 

Rui Barbosa de 91 foi promulgada a Cons-
. tituição Federal. No dia 25 

foi eleito presidente da Republica, o então genemlissimo 
Dcodo?'O da Fonseca. 
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Antes dela, organiz::úra-se o Govenw P1·ovit;o1·io àe 
' 

que era.m chefes Deodoro, e m€1mbros Atistides Lobo 
(Interior), depois substituído por Cesario Alvim, Quin
tino Bocaiuva (Exterior), Benjamin Constant (Guerra 
e depois Instrução), Ru·i Ba1·bosa (Fazenda), Demetrio 
Ribei?·o (Agricultura), depois substituído por Fmncisco 
Glice1·io e Edzw .. nlo Wande11kolk (Marinha) e posterior
mente Campos Sales (.Justiça). 

O Governo Provisorio decretou: a Rep11blica. F Pdem
ti va, como forma de govemo, passando as províncias a 
:.; r Estados; a criação de novaR bandeiras e armas nacio
nais ( 19 de novembro) ; a separação da Igreja e do Esta
do ; a obrigatoriedade do casamento civil, a secularização 
dos cemiterios e um novo Codigo Penal (1890). 

Pela Constituição de 91, calcada na norte-america
na, o Brasil passou a ser uma R epublica Feden~ti·va, 

formada de 20 Estados, e um Dú;trito Fedeml (o antigo 
Múnicipio Neutro, séde da Côrte), a que mais tarde se 
juntou o te?TitM"io do Ac1·e. Os Estados eram autono
mos, isto é, independentes em tudo o que respeita ao 
seu peculiar interesse, não tendo representação exterior, 
que só competia á União Federal. O poder executivo 
era exercido por um Presidente ela Rep~~bl·ica, auxiliado 
pelos ministros, não sendo estes responsaveis, nem de
pendendo do Parlamento (1 ·egi1ne presidencial). O po
der legislativo era exercido por duas Cama1·as, a dos D&
zndados e o Senado, de membros eleitos, (como o Presi
dente), na proporção de um deputado por 70.000 habi
tantes ( no mínimo 4 por Estado) e tres senadores para 
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cada Estado, sendo o Senado presidido pelo Vice-Presi
dente da R epublica. O poder j udiciario era exercido por 
um SupTenw Tribunal Fede1·al e juizes federais. Nos 
E stados a organização, feita posteriormente pelas Cons
tituições Estaduais, era mais ou menos a mesma, feitas 
as devidas modificações. 

Consignava ainda ,a Constituição u'ma Declamci71J 
de Dil·eitos, com princi1;ios altamente liberais. Era, ~n
tretanio, por demais idealista, não condizendo em certos 
pontos com a realidade brasileira, pelo que cedo começou 
a campanha para a sua 'reviscio. 

86 - Deodoro e Floriano - Como vimos, Deodoro foi o 
braço que proclamou a Republica. Estabelecida esta, foi 

bléa 
tu de 

o chefe do Governo Provi
sorio. Como tal se mostrou 
voluntarioso e personalista, 
indispondo-se com varios dos 
seus companheiros de revo
lução. 

Floriano, o marechal 
Floriano Peixoto, foi minis

tro da Guerra do Governo 
Provisorio, em substituição 
a Benjamin Constant. 

Ma rechal Deodoro O marechal Deodoro, 
eleito Presidente pela Assem

Constituinte, governou apenas até 91. Em vir
de atritos com o Congresso Nacional, dissolveu-o 
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êle, infringindo assim a Constituição, pelo golpe de E s
tado ele 3 de Novembro. Em consequencia, a 23 desse 
mês, em contra-golpe, revoltou-se a esquadra na Baía do 
Rio de Janeiro, intimando-o 
a renunciar. Assumiu então 
o governo o marechal Floria
no Peixoto, vice-presidente da 
Republica. Floriano, (o "ma
rechal de ferro") é chamado 
o "Consolidador da Republi
ca ", pois teve de enfrentar 
duas revoltas, a dos "federa
listas", no Rio Grande do Sul, 
que durou até 95, chefiada 
por Joca. Tavat·es e Gwnet'
cindo Sa1·aiva, e a da es
quadra em 93, encabeça
da pelos almirantes Custoclio 
Gama. 

Floriano P eixoto 

de Mello e Saldanha ela 

QUESTIONARIO 

1 - Quais as correntes polí
ticas após a proclama
ção da Republica? 

2 - Quando foi promulgada 
a Constituição Republi
cana? 

3 - Quais os componentes 

do Governo Frovisorio? 

4 - Que sabe sobre Deodo

ro? 

5 - E sobre Floriano? 
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EXERCICIOS 

lh tlcriorrs. Complete: a) sucedeu a...... após 
o.. . . . . de...... de ...... ; b) Os chefes da...... da ... .. . 
em .... f . foram ...... 13 • ••••• ; c) . ..... foi chamado o .. .. . . 
da...... Con·ija: cL) Deodoro semp1·e agítt patTioticwmente; 
b) A ConsWuição ele 91 era bcmt 1J1'opricL pcwa o Brasil; c) O Po
der L egislativo se comp11nhn elo Supremo Tribunal Feder~tl c dtL 
CamanL dos De JJLLfados. 

Anterior: Acldc. Barão do Rio Branco, H isto rio elo Brasil. 

XX X 

O PERIODO GOVERNAMENTAL REPUBLI
CANO DE PRUDENTE DE MORAIS A WASH

INGTON LUIZ 

87 - Governos republicanos - Foi o sucessor de Flo
r iano, Prudente de Morais 
( 94-98 ) , quem pacificou o Rio 
Grande, dando-se no seu qua
trienio ainda a r epr essão da 
r ebelião de Canudos, iniciada 
por fanaticos, reunidos em tor
no de um visionario, Antonio 
C onselhei1·o. 

Campos Sales (98-1902), 
auxiliado por seu ministro da 
Fazenda J oaq~âm M urtinho, 
r esl abeleceu o credito do Era-
sil, melhor ou o cambio e redu
ziu a divida publica. Seu 
sucessor, Rodrigues Al ves Prudente de Morais 

( 1902-1906), com Osvaldo Cruz saneou e com Pereim 
Passos embelezou o Rio de J aneiro. E scolheu para Mi
nistro do Exterior, o Barão do Rio B1·anco, que celebrou 
com a Bolívia o Tra.tado ele Pet1·ópolis, pelo qual adqui-

ll - H. DO DRAS IL 
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rimos definitivamente o Territorio do Ac1·e. De 1906 a 

1909 governou Afonso Pena, que, tendo falecido, foi subs

tituído pelo vice-presidente, Nilo 
Peçanha. Em seu governo se ce

lebrou um tratado com o Uruguái 

sobre a navegação na lagoa Mirim 
e no rio J aguarão. No quatrienio 

seguinte do marechal Hermes da 
Fonseca faleceu o BaTão do R-io 

Branco, que fôra até então (1912) 

o nosso chanceler ( 18) tendo resol

vido quasi todas as nossas questões 

de fronteiras. Na presidencia subse

quente, de Venceslau Braz (14-18) 

€m virtude do torpedeamento pelos 

alemães de navios nossos, entra- Osvaldo Cruz 

R odrigues Alves 

mos na G1·ande Guerra ao 
lado dos aliados ( 17) . Em 

1916 havia sido promulgado o 

Cocli.oo Civil. Após os efe

meros governos de Rodrigues 

Alves, reeleito e do vice-presi

dente Delfim MoTeira, foi elei

to Epitacio Pessoa, dando-se 

no seu governo a revogação 

do banimento da família im

perial e a revolta do forte de 
Copacabana (22), que inicia 

um periodo de dez anos de 

agitação política. Por isso a 

(18) Cltanceler - Ministro das Rela ções Exteriores. 
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presidencia Artur Bernardes (22-26) decorreu toda sob 
o regime da suspensão das garantias constitucionais (es

Campos Sales 

tarlo de sitio), havendo em 24 

uma revolução em São Paulo, 
e sendo em 26 reformada a 
Constituição Federal, refor
çando ainda mais a autori
dade do Presidente. O suces
sor, Washington Luis, foi de

posto em 30 por uma revolu
ção de que participaram os 

Estados do Rio Gmnde do Sul, 
Minas Ge'rais e Paraiba, sen
do instalado um governo pro

visorio chefiado pelo Dr-. Ge
t~~lio Vargas. Êste governou 

o país discricionariamente até 

que, promulgada a nova Cons
tituição Fecteml, em 16 de 

Julho de 1934, foi eleito Pre
sidente da Republica para o 

quatrienio a terminar em 38. 

Durante o período ditatorial 

foi grandemente desenvolvi-
da a legislação social e 
se deu em 32 a revolução 
constitucionalista, em São 

Paulo. 

Afonso Pena 
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QUESTIONARIO 

1 - - Que houve de impor
tante no governo Pru
dente de Morais? 

4-E sobre os 

2 - E no de seu sucessor? 
3 - Que sabe sobre Rodri

gues Alves? 

5-

EXERCI CIOS 

seres? 

Que houve 

Quais as 

quencias? 

161 

seus suces-

em 1930? 

suas conse-

A nte1·iores. Complete: a) . . . . governou o Brasil como . ... 
de . . . . . . a. . . . . . e como . . . . . . de . . . . . . a ...... ; b) . . . . . . stt-

cedeu a ...... ; c) Quem resolven nossas ... . de .... foi o .... . 

do...... Con·ija: a) Todos os presidentes completaram o seu 
quatrienio; b) Pe1·ei1·a Passos scmeott o Rio de Janeú·o e Osvaldo 

C1·uz o embelezou; c) As ttltimas 1·evoltas foram todas em anos de 

nu1neros paTes. 

BIBLIOGRAFIA 

Anterior. 
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O BRASIL CONTEMPORANEO: 

a) Escritores e artistas; 
b) Ciêntistas brasileiros; 
c) Evolução economica. 

88 - O Brasil contemporaneo - Da Independencia para 
cá o Brasil progrediu muito nos diversos setôres da ci
vilização. 

Assim, o Segundo Reinado viu surgir a partir de 
1830, o periodo da autonomia intelectual do Brasil. S0-
frendo principalmente a influencia francêsa, tivemos já 
então bem grande desenvolvimento cultural. 

Entretanto, o ensino, notadamente nos seus primei
ros graus, não teve o desenvolvimento que era de espe
rar da boa vontade de D. Pedro II, muito dedicado a este 
assunto. Era pequeno demais o numero de escolas pri
marias e secundarias, embora se houviesse criado em 
1838 o Colegio de Pedro li, hoje padrão do ensino secun
daria, varias Escolas Nor·mais e estabelecimentos de en
sino profissional, como o Liceu de Artes e Oficios. 

O ensino superior contava com as Academias de 
Direito de São Paulo e Recife (1827), as Faculdades de 
Medicina do Rio e Baía, a celebre Escola de Minas de 
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Ouro Preto (1875), a Escola de Belas Artes, a Escola 
Naval e a Escola Militm·. 

Os governos republicanos têm cuidado bastante do 
desenvolvimento da instrução, criando escolas e biblio
técas. São ainda poucas para a população do· país, sendo 
elevada a porcentagem de analfabetos, mas não se devem 

esquecer os óbices opostos ao desenvolvimento da instru
ção pela grande superficie do país e pouca densidade da 
população. Todos os 
Estados possuem 
ensino primaria, se
cundaria e profis
sional, tanto oficial, 
como particular, e 
varias dêles, o su
perior. 

99 - Escriptores e 
artistas - Muitas 
das melhores obras 
da literatura brasi
leira datam do se
culo XIX. Começa 
êle com o roman
tismo, representado 
por Golçalves de 
Magalhães ("Suspi-

ros Poeticos ")'Por- Estatua de José de Alencar, Rio de Janeiro. 

to-alegre (" Colom-
bo") ; os criadores do indianismo, Gonçalves Dias, ("Os 
Timbiras"), na poesia, e José de Alencar ("O Guarani", 
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"Iracema") na prosa; os poetas CasimiTo de Abre1t 
("Primaveras " ) , Fagundes Varela ("Vozes da Ame

rica " ) e o poeta social Castro Alves, cantor dos "Es

cravos "; os romancistas Joaquim 
Manoel de Macedo ("A Moreni
nha"), Visconde de Taunay 
( "Inocencia "). Continua com o 
naturalismo a que se costuma fi
liar Machndo de A ssis ("Quincas 
Borba", "D. Casmurro " ), Ma
nuel A ntonio de Almeida ("Me
morias de um Sargento de Milí
cias" ) , PTanklin Tavora (" O Ma-
t uto"). Na poesia inicia-se entre 
nós o parnasianismo, com M acha
do de A ssis, Teófilo Dias, Luiz 

Um orador >" acro: Frei Fran- Guirna?·ães. Distinguem-se tam
cisco de Monte A lverne. 

bem na crit ica }iter aria Silvio 
R ome1·o e José V erissimo, na orat oria , Mont'A lve1·ne e 
José Bonifacio, o Moço. 

No período r epublicano, fili ados, quer ás correntes 

já existentes na monarquia, quer ás modernistas, con

iam-se grandes nomes. No romance, Machado de Assis, 
Graça A ranha ("Canaan"), Coelho N eto ("Inverno em 

Flôr" e mais uma infinidade de obras), Raul Pompeia 

("Ateneu"), Aluizio de Az~vedo (" Casa de Pensão" ); 

n'outros generos de prosa, E uclides da Cunha ("Os Ser

tões"); Afonso Arinos ("Pelo Sertão"), Rui Barbosa 

("Cartas da Inglaterra"), Eduardo Prado ("A Ilusão 

Americana"), e muitos outros. Na poesia Olavo Bilac, o 

insuperavel parnasiano, Alberto de Oliveira, Raim undo 
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Maestro Carlos Gomes 

Correia, Vicente de 
Carvalho, o simbolista 
Cruz e Sousa; e dos 
modernos, Hermes Fon
tes e Guilherme de Al
meida. 

Tambem na arte 
do periodo monarquico, 

é preponderante a influen
cia francêsa, devida em 
grande parte á missão 

mandada vir por D. João 
VI e de que faziam par
te os irmãos Felix e Nico
la Taunay, Debret, Gran
.fean de Montigny e outros. 
Foi sobretudo na pintura 
que tivemos grandes no

mes, alguns até de repu
tação internacional; Pe
dro Americo ("Grito do 
Ipiranga", "Batalha do 
Avaí"), Almeida Junior 
("Partida da Monção", 
"Caipira Negaceando), 
Vitor Meireles ("Primei-
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ra Missa do Brasil"), Antonio Parreiras, paisagis

ta, etc. 

Na musica só ha um grande nome, mas este univer

sal. E' o do maestro campineiro Antonio Ca1·los Gomes, 

o incomparavel autor do "Guarani", "Lo Schiavo", "Sal

vator Rosa", "Fosca", que causou admiração ao proprio 

Verdi. 
No periodo republicano, tivemos os grandes pinto

res Benedito Ca
lixto, Pedro Ale
xanaQ''Íno, Oscar 
Perei'ra da Silva 
("Fundação de 
São Paulo"), 
João Baptista da 
Costa; e o escul
tor Henrique 
Bernardeli. Na 
musica Francis
co Braga e H en
rique Osvaldo . 

90 - Ciêntistas 
brasileiros - Na 
Historia, do secu
lo XIX, é a épo
ca de Varnha
gen, depois Vis
conde de Porto 
Seguro e de Joa
quim N abuco; no 

Dr. Rodrigo Otavio (Pres. do Instituto Brasileiro

Argentino de Alta Cultura) 
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Direito, de Teixeira de' Freitas. Ao mesmo tempo são 
criadas numerosas instituições ciêntificas, como o Insti
tuto Historico e Geografico Brasilei
ro, o Observatorio Astronomico e o 
Museu Nacional. 

Atualmente o país conta, além 
dos que vieram da monarquia, com 
varios institutos ciêntificos, como os 
de Bu.tantan, Manguinhos, que deram 
a conhecer os nomes celebres de Os
valdo Cruz, Vital B-rasil, Carlos Cha
gas, o Instituto Biologico, de São Pau
lo, o Instituto Agronomico, de Cam
pinas, a Escola Agricola, de Piracica-

San tos Dumont 

Irin êo Evangelista de Souza 

teiro, Rocha Pombo. 
Bevilaqua, Pontes de 

ba e varios outros. Ha no Rio 
diversas sociedades ciêntificas 
de valor, como a Academia Na
cional de Medicina, o Instituto 
dos Advogados, a Sociedade de 
Geografia e outras mais, mui
tas com congêneres nas capitais 
dos Estados. Santos Dumont 
distinguiu-se como o "pai da 
aviação". A Historia apresen
ta os grandes nomes de Capis
trano ele Abreu, Oliveira Lima, 
Pandiá Calogeras, Afonso d'Es-
cragnolle Taunay, Tobias Mon
N o Direito, salientam-se Clovis· 
Miranda, Carvalho de Mendon-
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ça, Rodrigo Otavio, Waldemar Ferreira e inumeros 
outros. 

91 - Evolução economica - A atividade economica co
meçou no Brasil com a extração do pau brasil ( ibir-(1.
pitanga), explorada legalmente pelos portuguêses e clan
destinamente, isto é, como contrabando, pelos estrangei
ros, principalmente os francêses. 

O café ha um seculo. - Tropas chegando ao porto da E~tre1a na baixada fl uminense . 
(Reconstituição do desen ho de Rugendas ) . 

Com as primeiras feitorias e principalmente com a 
fundação de São Vicente, em 1532, se inicia a agricultu-
1·a, com a plantação da cana de açuca1· e a industrin, 
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com a fabricação do açucar e da aguardente, multipli
cando-se depois os engenhos. Alguns dêles se tornam 
verdadeiras vilas, chegando a empregar mais de 200 pes
sôas, na maioria africanos. Outras culturas haviam sido 
tentadas, sem exito, como a do trigo, da vinha e arvores 
frutíferas européas. Prosperaram, porém, as do milho, 
mandioca, ·feijão, algodão, cacau e fumo e como vimos, 
principalmente da cana. Os produtos desta foram lar
gamente exportados para a metropole. Até o seculo XVII 
é o açucar o principal recurso da colonia, mesmo porque 
outras industrias eram aqui proibidas, para não preju
dicarem as de Portugal. Desenvolve-se tambem a crea
ção de gado. 

Mas, no seculo XVIII, o III da colonia, surge outro 

fator importante: O OURO. Com o extraordinario de
senvolvimento da procura das minas (v. n. 0 35) foi pre
judicada a agricultura, pois se despovôa o litoral. 

Entretanto, o verdadeiro desenvolvimento economko 
do Brasil só veiu após a transmigração da Familia Real 
para cá. A abertura dos portos do Brasil ás nações 
amigas em 1808 foi o verdadeiro decreto de nossa inde
pendencia economica. Foram revogadas as leis e regula
mentos industriais, franqueada a exportação, estimulada 
a agricultura. Em 1808 foi creado o Banco do Brasil 
destinado a prover o país de papel-moeda, o que veiu 
trazer á atividade economica o estimulo valioso do credito. 
A Inglaterra obteve grandes vantagens comerciais. O 
país progrediu, desenvolvendo-se a produção do açucar, 
dos couros, peles, fumos, algodão, e a do café, introduzi
do no norte em 1723. 
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Vem em seguida a independencia. 

Então o auxilio que a Inglaterra nos prestou para 
o reconhecimento da independencia foi largamente pago 
com os ruinosos e vexatorios tratados comerciais que com 
a mesma tivemos de assinar no período de 1826-29, c 
cuja vigencia findou em 1844. Iniciamos então a nossa 
nova emancipação economica. A partir de 47 surgiram 
no Rio, na Baía e em Pernambuco grandes industrias. 
A mais poderosa delas foi a fundição da Ponta da Areia, 
criada por Irineu Evangelista de Sousa, depois Visconde 
de Mauá, um dos maiores pioneiros do progresso econo
mico do Brasil. Obteve uma tarifa aduaneira protetora. 
Entretanto, isso era apenas o principio da industria: a 
base da economia nacional continuava a ser a agricultura, 
cuja mão de obra era quasi toda escrava. Quando o tra
fico cessou em 1850, os capitais antes aplicados em afri
canos, se voltaram para a lavoura cafeeira e para a in
dustria. Por iniciativa de Mauá, tivemos em 1854 os pri
meiros 15 kms. de estrada de j e?·ro entre o porto de E s
trela e a raiz da Serra de Petropolis. No mesmo ano 
instalava Mauá no Rio a iluminação a gás. Em 1861 era 
terminada a estrada para Juiz de Fóra. Em 1858 eram 
inaugurados os primeiros 48 kms. da Estrada de Ferro 
D. Pedro II, e na Baía a estrada de Salvador a Alagoi
nhas, seguindo-se outras em Recife e São Paulo. Esta 
província em 67 inaugurou a estrada de Santos a Jundiaí 
construída por inglêses. Surgem então estradas de fer
ro por toda a parte, até que em 1877 se faz a ligação de 
São Paulo ao Rio de Janeiro pela Centml do Brasil. Em 
1882 se constróe a estrada de Paranaguá a Curitiba. 
Assim a economia nacional toma um grande impulso, 
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graças ás vias ferreas. O telégra,fo surgiu em 1852, e 
o cabo submarino em 1874. Em 1875 surgem os enge
nhos centrais, dotados de maquinismos aperfeiçoados e 
que centralizam a industria assucareira. Ao mesmo tem
po o senador V ergueiro inicia em São Paulo a colonização 
estrangeira em moldes progressistas, seguido pelo conde 
de Parnaíba. Começa assim paulatinamente a substitui
ção dos escravos por colonos, principalmente italianos. 
Com alternativas de exito e de insucesso, fundam-se di
versos bancos. O comercio, a partir de 60, em grande 
parte devido á guerra de Secessão nos Estados Unidos, 
cresce de importancia, principalmente na exportação dn 
algodão. 

A abolição produziu as suas consequencias nos pri
meiros tempos da Republica, provocando a crise agrico
la e a excessiva febre de especulação com titulos, carate
ristica do chamado ensilhamento. Mas, as providencias 
governamentais, e principalmente o incentivo á imigra
ção, foram logo normalizando a situação. Desenvolveu
se então grandemente a agricultura, surgindo novas fa
zendas e com elas novas cidades e aumentando a popula
ção do país. A agricultura, dotadR de maquinismos aper
feiçados e empregando adubos ciêntificos, deu ao Bra
sil o primeiro lugar na produção do café, o segundo na do 
cacau, o 3.0 na do açucar e fumo, o 4." na de laranjas e 
,) 5. J na do rr.lgodão. A pecuaria, muito desenvolvida, faz 
do pais um Jos grandes exportadores de carne, estando 
em 3.0 lugar na criação de muares e em 4.0 na de outras 
especies de gado, em ·relação ao resto do mundo. 
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Assim tem crescido sempre a receita do Brasil, como 
natural consequencia do seu grande desenvolvimento 
economico. 

QUESTIONARIO 
1 - Qual o estado cultural 

do Brasil durante o Im
perio? 

2 - Tivemos grandes nomes 
nas ciências? Quais? 

3 - Que sabe sobre o ensino 
durante o imperio? 

4 - Quais foram os princi
cipais romanticos brasi
leiros e suas obras? 

5 - E os naturalistas? 
6 - Quais os nossos maiores 

críticos? 
7 - E os oradores? 
8 - Que sabe sobre a cultura 

durante o imperio? 

9 - E a musica? 
10 - Que sabe sobre as ciên

cias no período repu
blicano? 

11 - E sobre as artes? 
12 - E sobre a literatura? 
13 -- Quais foram as fases 

mais importantes de 
nossa evolução econo
mica? 

14 - Que fatos influíram 
principalmente sobre 
ela? 

15 - Quais os principais ele
mentos economicos do 
Brasil? 

EXERCI CIOS 

Anterio1·es. Complete : a) Os tres mai' ·es nomes na ciência 
jo1·am ........ .. , ...... .. e ........ ; na literatw·a, e 
........ ; e na arte, ........ e .......... ; b) O Brasil fez a 
sua.... . ... economica com a . ... ... .. . . . . . . .. . c) A primei?·a 
est?·ada de f erro do B1·asil foi constrzáda po?· . . . . . . . . e1n . ..... . 
Corrija: a) O cambio no Brasil vem subindo constante
m ente; b) A çuçar, ouro e café, resumem a historia economica do 
Brasil ; c) A agricultura no Brasil sem pre se apoiou n"' trabalho 
livre. 

·~ 
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