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AO MESTRE 

Embora pareça o contrario, é maú jacil eJ'crever para 
adultoJ' do que para creançaJ'. 

E' que a literatura injantiL J'Ó pode J'er "J'ob medida". 

EJ'te livrinho vem J'endo jeito e experimentado ha maú 
de doiJ' annoJ'. 

Ainda aJ'J'im, mau ,qrado nOJ'J'o, admittimoJ' que no.f 
tenham eJ'capado variOJ' dejeitoJ', para cuja correcção pro
mettemOJ' não poupar ujorçoJ'. 

Em pa2 com a noua con.fciencia por não termoJ' agido 
de afogadilho, dar-nOJ'-emo.f por .fatújeitOJ' .fi, ap6.f a lei
tura de cada uma data.r LiçõeJ', brotar da mente educanda 
uma pergunta, ao menoJ', indicadora de curioJ'idade du
pertada. 

E' .fó o que vuamoJ': prorocar a iniciatira do pequeno 
leitor, intereuado em receber do meJ'tre nm'oJ' uclareci
mento.f J'obre o que leu. 

E úto é muito. 

Inepta J'eria a pretenJ'ão de dizer tudo, no a/an l/lJ'en
J'ato de J'ubJ'tÍluir o mutre. 

Porém, não é deJ'arrazoada a intenção que temoJ' de 
J'occorrer o educador, lerando o alumno a procurá-lo. 



Tambem não merece censura o nOJOSO desejo de contrI

buir para a modijicação do aspecto aborrecido que assume 

em nossas e,rcolas a História do Brasil. 

AlcançámoJ' nos.ra l71éla ? 
Falhou este enralO 

do me.ftre, 

a quem cabe submetter e.de trabalho á mal," 

real das prOiJas, a quem cabe testemunhar em classe o 

julgamento cordial da lnfancia, 

as /lOmenagen.r 

d'OS /1UTORFS 



1 - Ha muitos annos 2 - Nem estrada., nem cidades 

I - O BRASIL SELVAGEM 

1. Ha muitos annos, quando o avô de nos
so avô aindót não era nascido, s6 se viam por 
aqui florestas e campos. Nada mais havia: nem 
estradas, nem cidades, nem fazendas, nem gen

te civilizada. 

2. Nas mattas VIVIam antas, macacos, on

ças, tamanduás e outros bichos. Nos campos, 
os veados, os avestruzes, as senemas. 

3. A' beira das lagôas, garças, cegonhas, 
marrecos, ou então feios jacarés, enormes sucu

ris, espiando os peixes que vão e vêm dentro 
d'agua. 
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3 - A' beira das Iagôae 4 - A gente que ahi morava 

4. A gente que ahi morava, não usava rou

pas como n6s, nem calçados, nem chapéos. En
feitava-se sómente, cobrindo-se de pinturas e 

pennas de passaros. 

5. Gente assim atrazada diz-se selvagem. 

Eram, pois, selvagens os habitantes do Brasil 
no tempo em que o avô de nosso avô ainda não 

tinha nascido. 
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5 - Pescando 6 - Mulheres na roça 

II - OS INDIGENAS 

1. Os selvagens do Brasil eram morenos, 

baixos, robustos, de olhos assim como os dos 
japonezes. Não sabiam ler, nem escrever. Tam

bem não falavam a nossa lingua. 

2. Os homens viviam caçando ou pescando. 

As mulheres faziam pequenas roças de milho 
ou de mandioca. Ellas criavam os filhos com 

muito carinho. 

3. Moravam em casinhas cobertas de folhas, 
sem divisões por dentro. Dormiam em rêdes. 

Diversas casinhas em volta de um terreiro for-
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7 - A taba 8 - A guerra 

mavam uma taba, onde VIVIa uma tribu. Ao 

redor das tabas, uma forte paliçada. 

4. A guerra, para elles, era um divertimen

to. Elles tinham tambem o horrivel costume de 

comer os pnsIOnelros. 

5. Felizmente não morria muita gente nes

sas guerras, porque os selvagens não sabiam fa

zer espingardas nem canhões. Guerreavam a 

pau, ou então atirando flechas uns nos outros. 

--- ti -



9 - O rei 10_- A travessando o oceano 

III - DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

1. Ha cinco seculos, ninguem conhecia nos
sa Patria. Pensava-se que tudo era mar por aqui. 

2. Uma vez o rei de Portugal mandou uma 
esquadra atravessar o oceano, para saber si 

havia terras do outro lado. A esquadra navegou 

muitos dias, até que chegou a uma praia des

conhecida: era o Brasil. 

3. Imaginem o espanto dos selvagens, que 
nunca tinham visto gente vestida como n6s 1 
Elles sabiam remar nas suas pequeninas pirogas 

e nadavam como peixes. Mas embarcações da-
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11 - O espanto dos selvagens 12 - Não seriam phantasmas? 

quelle tamanho não serIam phantasmas do ou
tro mundo? 

4. Os marinheiros, por sua vez, admiravam 
aquellas florestas enormes e e3tranhavam a nu

dez dos indigenas. 

5. Quando a armada voltou, o reI ficou 
muito contente e mandou povoar este paiz. 

Desde então, começaram os portuguezes a vir 

para cá. Eram os primeiros habitantes civili
zados. 
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13 - Diogo nada 14 ~ A caravella vai a pique 

IV -- O CARAMURÚ 

1. Antigamente as embarcações eram de 
madeira e pequenas. Oualquer tempestade po
dia fazê-las afundar. Hoje não é mais aSSIm. 

Os navios são de ferro e muito grandes. 

2. Contam que certa vez uma caravella foi 

a pique perto da Bahia. Alguns marinheiros con

seguiram salvar-se. 

3. Porém, os selvagens, que estavam na 
praia, comeram-n' os. S6 escapou um, de quem 
tiveram medo. Chamava-se elle Diogo Alvares. 
Viéra nadando com sua espingarda acima d' a
gua para ella não molhar-se. 

-9-



15 - Pum! 16 - Caramurú ! 

4. Estavam os cannibaes para devora-lo, 
como tinham feito aos outros. Mas o prisionei

ro VIU um passaro voando, e matou-o com um 

tiro. 

5. Os indigenas, admirados, fizeram-n' o seu 

chefe., chamando-o Caramurú. Para elles, Dio

go era um homem sobrenatural. Eis como nos--

salva 3. presença de espirito. 

- 10-



17 - As capitanias 18 - Uma villa 

v - CAPITANIAS 

L Para povoar o Brasil, o rei de Portugal 

teve uma idéa : dividiu o paiz em grandes lotes 

e deu cada lote a um de seus amigos. 

2. Estes vieram tomar conta de suas ter

ras, mas quasi nada puderam fazer. Era tão 

difficil trabalhar aqui ... 

3. Dos sertões vinham bandos de selvagens 
atacar as povoações para matar os habitantes. 

Do mar vinham ladrões nos seus navios, para 
saquear as villas. Que triste vida aquella 1 

-11-



19 - O povo andava armado 20 - O governador geral 

4. Ninguem tinha socego. Era um susto 

ap6s outro. O povo andava armado, dia e noite, 
para evitar ciladas. Quando atacados, os dona

tarios pediam soccorro aos visinhos. Mas estes 
sempre chegavam tarde: moravam muito lon

ge e não havia estradas. 

5. Vendo isso, o rei resolveu mandar um go

vernador geral que, com sua esquadra e seus 

soldados, pudesse soccorrer as capitanias. 

- 12-



21 - Casa de fazenda 22 - A canna e o algodão 

VI - A VIDA COLONIAL 

1. Os portuguezes que vinham para aqui, 
nos primeiros tempos, eram muito poucos. 

2. Tomavam conb. de grandes terras. E 
como não havia gente bastante para cultivi-Ias, 
obrigavam os indigenas a trabalharem na cul

tura da. canna de assucar e do algodão. Ainda 
não se conhecia o café. 

3. Os engenhos moiam a canna para de
pois se fazer assucar ou alcooI. Eram de madeira, 
movidos a principio pelo braço escravo, mais 
tarde por bois ou burros. 
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23 - Um engenho 24 - Animaes domesticas 

4. Os selvicolas não gostavam daquelle ser

viço: fugiam ou morriam de doenças. Foi então 

que se lembraram de trazer negros da Africa. 

5. Bois, cavallos, burros, gallinhas, carnei

ros, não os havia. Foram os luzos que os trou

xeram. A canna e a banana vieram da Africa. 

Eram plantas proprias do paiz a mandioca, o 

algodão, o milho e as batatas. 

-- 1-1-



25 ~ Era preciso civiliza-los 26 -- A catechese 

VII - A CATECHESE 

1. 0s n@ssos selvicolas não podi3.m conti~ 

nuar como viviam : guerreando-se e comendo-se 

daquella fórma. Era preciso civilizá-los, dar-lhes 
roupas, ensinar-lhes o trabalho e o amor que se 

devem uns aos outros. 

2. Afim de catechis:l-Ios, enviou o rei para 

o Brasil os jesuitas. Eram pa.dres instruidos e 

carinhosos. Logo aprenderam a lingua dos sel~ 

vagens e entraram pelas florestas corajosamente. 

3. Fundaram diversas povo3.ções de cate 

chumenos, ao redor de seus collegios, onde en~ 
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27 - Collegio de S. Paulo 28 - José de Anchleta 

sinavam a religião e os bons costumes ás cre

anças. A cidade de São Paulo começou assim. 

4. Um desses jesuitas veiu para aqui mo
cinho ainda. Aqui viveu longos annos pelas mat

tas. Soffreu canseiras, fome e sêde, ferindo-se nos 
espinhos e dormindo ao relento, - só por amor 

dos indigenas. 

5. Chamou-se José de Anchieta e foi um 

S3.nto. 

-- 16 



29 - Bugres bra vo~ ! 30 - O estratagema 

VIII - LEALDADE E INTELLIGENCIA 

1. Intelligentes e leaes, os catechumenos a
mavam seus padres, e tudo aprendiam facil

mente. 

2. Certa occasião, um jesuita seguia pelo 

campo, acompanh:::tdo por um indigena catechi

sado, em direcção á matta proxima. De repen

te, olhando para traz, viu-se atacado por bu

gres bravos 1 

3. O companheiro, para salva-lo, tirou-lhe 
a batina, vestiu-a, e poz-se a correr á vista dos 

selvagens, margeando a floresta. Com isso, o 
padre poude entrar no matto sem ser persegui-

- 17-



31 - O cacique fardado 32 - Com faca e garfo! 

do 1 Pouco depois, o leal amigo, matto a den

tro, restituiu-lhe a sotaina. 

4. Outra vez, apanharam certo cacique ain
da moço, vestiram-lhe uma farda e fizeram-n' o 

almoçar á mesa do governador. Que fez o mo

rubixaba ? 

5. Muito seno, procedeu correctamente, 

observando o que os outros faziam. E comeu 

com faca e garfo, como quem assim tivesse fei

to desde creança 1 

- lS-



33 - Lindo recanto 34 - Ahi se installaram 

IX - FRANCEZES NO RIO DE JANEIRO 

1. O Brasil foi sempre cubiçado pelos es
trangeiros. Por esse motivo, em recanto muito 
bonito da nossa costa, uma esquadra desembar

cou certa vez grande numero de francezes. 

2. O logar era deshabitado. E elles ahi se 

installaram socegadamente. Traziam a idéa de 

conquistar o Brasil para o rei de França. 

3. O governador geral soube do facto e 
mexeu-se. Reuniu brancos e indigenas, deu com

bate aos instrusos, derrotou-os e voltou para 
a Bahia, onde morava. 

- 19-



35 ~ O governador 36 - São Sebastião 

4. Os francezes tinham fugido para o mat

to. Vendo o logar novamente abandonado, tor

naram a fixar-se ali, fundando povoações. 

5. Em vista disso, o governador precisou 
ataca-los de novo. E venceu-os e expulsou-os 

outra vez. Mas agora, para que os vencidos não 

voltassem mais, mandou edificar naquelle 10-
gar a cidade que é hoje a capital do Brasil. 

- 20-



37 - Escalando a muralha 38 - Alcançando o paiol 

x- ASSALTO NOCTURNO 

1. Era uma sexta-feira. Os francezes, bem 
preparados para a guerra, defendiam-se numa 

ilhota fortificada. 

2. Nesse dia começou o ataque terrivel dos 

nossos. Mas a ilha era cercada de muralhas ... 

E o combate continuou indeciso até a noite de 

sabbado. 

2. Si os nossos não tomassem a ilha, os 
sitiados seriam vencedores. Na escuridão da

quella noite, um grupo de valentes principia a 

escalar as muralhas. 

- 21 -



39 - A explosão 40 - Ararigboia 

4. Alguns morrem; mas os restantes en

tram na ilha e lucbm corpo a corpo. De subi to, 
ouve-se um estrondo formidavel: é o deposito 

de polvora que vae pelos ares. O inimigo, per
dendo a coragem, fóge. 

5. Foi o indio Ararigboia, nosso alliado, o 
autor da explosão. Combatendo como uma fé'
ra, tinha alcançado o paiol e puzera-Ihe fogo 1 

Eis como devemos essa grande victoria ao de

nodo de um selvagem catechisado 1 

- 22-



41 - O norte do Brasil 42 - As nossas villa. 

XI - FRANCEZES NO MARANHAO 

1. Os francezes não desanimaram por te

rem sido repellidos no sul. Vendo que o norte 
do Brasil estava deserto, para lá se dirigiram. 

2. A cidade de São Luiz, que é hoje a ca

pital do Maranhão, foi então fundada por elles. 

3. São Luiz, porém, estava muito distan

te das nossas villas. Era difficil combater tão 
longe. Para levar um exercito até lá, os portu
guezes precisaram primeiro levantar povoações 

cada vez mais perto do inimigo. Assim foi que 

- 23-



43 - Povoações que se fundam 44 - A foz do Amazonas 

se InICIOU o povoamento do litoral extremo nor

te do Brasil. 

4. Afinal, encontraram-se os dois exerci

tos. Travou-se a lucta. Os francezes for.lm derro
tados e expulsos para sempre da nossa terra. 

5. Depois disso, o rei de Portugal temeu 

ainda outras invasões por aquelles lados. Para 
defender a foz do Amazonas, o maior rio do mun

do, man.dou fundar a cidade de Belém. 

- 24-



4,5 - O raptores ohegam 46 - Acode Mandiocapuba 

XII - GRATIDAO 

1. Mandiocapuba era um indio que comba
tia ao nosso lado no Maranhão. Bom pae, bom 
marido e bom guerreiro. 

2. N aquelle dia houve s03sêgo em ambos os 
arraiaes. Inesperadamente, alguns selvagens, al

Iiados dos francezes, aproximaram-se' devagari

nho do nosso acampamento e raptaram mulhe
res e creanças. 

3. Aos gritos das victimas, acudiu Mandio
capuba. Viu que sua mulher e seus filhos esta

vam nas mãos do inimigo. Afflicto, disparou 

como um veado atraz dos fugitivos. 

- 25-



47 - Corre, corre! 48 - Gratidão 

4. A' medida que corna, as suas flechas 

iam derrubando os raptores. De um salto, al

cançou o ultimo. Mas no momento em que ia 

esganá-lo, sentiu sua mulher puxar-lhe o braço 

com força. 

5. "Não o mates! - disse ella. Quizeram 

assassinar-nos na fuga e elle não consentiu. De

ves-lhe a minha vida. Deixa-lhe a sua tambem, 

si queres ser gratol" Mandiocapuba, ::tpazlgua

do, mandou-o embora. 

- 26-



49 - Um galeão 50 - A Bahia de Todos os Santos 

XIII - HOLLANDEZES NA BAHIA 

1. Os hollandezes tambem desejaram tomar 

o Brasil ao rei de Portugal. Tinham grandes es

quadras e viviam no mar, saqueando os galeões 
dos seus inimigos, os espanhoes e os portuguezes. 

2. Um dia vieram em grande numero de 

navios carregados de soldados e canhões. Appa
receram na Bahia, surpreendendo os habitantes, 

e tomaram a cidade. 

3. O povo das redondezas affligiu-se e tra

tou de se armar. As roças foram abandonadas ... 
Oue remedi o 1 Só as mulheres e as creanças fi

caram em casa. 

- 27-



51 - Que remedia! 52 -- A cidade reconquistada 

4. Começou a campanha. Nossa gente ain

da era bisonha na guerra; mas o patriotismo é 
uma força. Todos os dias os hollandezes soffriam 
derrotas. Por fim, viram-se impedidos de sahir 

da cidade. 

5. Ap6s quasi um anno de lu das, os sitia
dos sentiram-se fracos. E quando surgiu no por

to uma grande esquadra nossa, fechando o cer
co por mar, entregaram-se. 

- 28-



53 - Espirita Santa 54-Avilla 

XIV - OS REFRESCOS 

1. Ouando os hollandezes dominavam na 
Bahia, enviaram uma esquadra á villa do Espi
rito S3.nto. Esta villa não tinha defesa alguma, 

a não ser uns cem portuguezes mal armados, e 
outros tantos indígenas. 

2. Trezentos marinheiros desembarcaram e 

investiram a povoação. Depois de algumas ho
ras de peleja, um frade gritou: Victoria 1 Vi

ctoria 1 

3. Com este grito, os defensores se enco

rajaram e obrigaram o inimigo a fugir. Mais 
de cem atacantes morreram em combate. 
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55 - Victoria! 56 .- O almirante retira-se 

4. O almirante, despeitado, antes de reti

rar-se escreveu uma carta aos nossos. Exigia 

nessa carta a entrega de um sobrinho prisioneiro 
e o fornecimento de refrescos para a esquadra. 
A gente da villa assim respondeu ao emissario 
hollandez: 

5. - Diga ao sr. almirante que seu sobrinho 
morreu em combate. - Dae-nos então refres

cos - tornou o batavo. - Refrescos ... S6 te

mos daquelles que o sr. almirante aqui provou 

ha pouco. Servem ? 

- 30-



57 - Brasil hollandez 58 - Um hollandez 

xv - HOLLANDEZES EM 'PERNAMBUCO 

L Os hollandezes eram teimosos. Não de

sistiram de apossar-se do Brasil, terra farta e 

dadivos:l. Com outrét esquadr::t e outro exercito, 

apoderaram-se de Pernambuco. 

2. Os lavradores deixaram tambem as suas 

roças e pegaram em :lrmas. Mas desta vez não 

havia recursos sufficientes. E os inimigos, sem

pre vencedores, foram tomando terras ao norte 

e ao suL .. 

3. Desanimados, tristes, os pernambucanos 

retiraram-se para a Bahi::t. E todo o nordeste 

do paiz cahiu nas mãos do estrangeiro 1 
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59 - Um guerrilheiro 60 - Uma batalha 

4. Mais tarde, porém, os pernambucanos 

uniram-se de novo, auxiliados pelos bahianos. 

Guerrilhas por tod:! 3. parte atormentavam os 
invasores. Estes, por sua vez, começar::lm a sen
tir a derrota e a perder terreno. 

5. Trez grandes batalhas se travaram, em 
que morreu muita gente. Afinal, depois de va

riOS annos de lucta, os bata vos, encurralados 

na cidade do Recife, tiveram que deixar-nos em 
paz. 

.;.) 
~ .J_ 



61 - J aguarary preso 62 - J aguarary livre 

XVI - CULPA E CASTIGO 

1. J agu'trary era um valente chefeindigena 

que ludou por n6s em Pernambuco. Sua mulher 

e seu filho cahiram em poder do inimigo. 

2. Cheio de magua, tentava elle rehaver 

aquelles dois entes queridos nos arredores do 

Recife. Mas os nossos prenderam-n' o, descon

fi,wdo de suas idas frequentes ao campo adverso. 

3. Debalde protestou sua innocencia. Per

maneceu oito longos annos na prisão, até que 

os hollandezes, ao inv3.direm o Rio Grande do 

Norte, o libertaram. Vendo-se livre, correu á 
sua tribu. 

- 33-



63 - Em busca de sua tribu 64 - Sangram ainda ... 

4. - Vinde commigo 1 disse elle aos seus. Vin

de em auxilio dos portuguezes 1 - Como ? -
exclamaram os de sua tribu. Pois queres servir 
a causa dos que foram tão injustos comtigo ? 
- Sangram aind::t os signaes das minhas ca

deias; - respondeu, sereno, J aguarary. Mas 
é a culpa, não o castigo, qué infama 1 

5. Aos meninos que têm culpa e reclamam 

contra o castigo, sirva isto de exemplo. 
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65 - O interior do Brasil 66 - No extremo norte 

XVII - CONQUISTA DOS SERTOES 

1. Na epoca da Guerra Hollandeza, as CI

dades, villas e aldeias eram feitas á vista do mar. 

Quem se afastasse algumas leguas para o in

terior, não encontraria sinão tribus selvagens. 

2. Porém, com o tempo, o interior do Bra

sil foi se povoando lentamente pelo esforço de 

gente destemida. No extremo norte (Amazonia), 

os jesuitas fundaram diversas povoações indi

genas, á margem dos grandes rios. 

3. No nordeste, os vaqueiros foram entran

do pelos sertões e abrindo extensas fazendas de 



67 - O vaqueiro 68 - O nordeste 

cnar. Até hoje a criação de gado é o melO de 

vida daquelle gente. 

4. .!VIas os verdadeiros exploradores do ser

tão, que devassaram principalmente o centro, 
o sul e o occidente do paiz, foram os paulistas. 
Estes eram em sua maioria mamelucos, isto é, 

filhos de portuguez e indigena. 

5. Homens fortes e valentes, estes paulistas 

gostavam de VIaJar por logares desconhecidos, 

pouco se lhes dando perigos e soffrimentos. 

- 3tl-



69 - A conquista dos paulistas 70 - Paulistas em marcha 

XVIII - OS PAULISTAS 

1. Ouando O Brasil ainda era mal conheci

do, falava-se muito em cidades maravilhosas no 
interior de nosso paiz. Seriam de prata, ouro, 

diamantes e esmeraldas ... 

2. Mas quasi ninguem tinha coragem para 
procurá-las, varando mattas e campos desco

nhecidos, entre feras e selvagens. 

3. Os moradores de São Paulo e Taubaté, 
ao ouvirem aquellas historias de thesouros fa
bulosos, puzeram-se em movimento. E o nosso 

immenso sertão foi sendo atravessado em todos 
os sentidos por esses homens arrojados. 
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7l - o Brasil conquistado 72 -- Bandeirantes que partem 

4. Os bandos em que se reuniam chamavam

se "bandeiras" e tinham a disciplina de um exer

cito. Com seus escravos e cães, partiam ao repi

car dos sinos da aldeia natal. 

5. Marchavam, depois, entre mysterios ... 

Mas em seus corações não havia o medo. Su

biam serras, desciam rios e. "" não tinham pres

sa de voltar. A's vezes, quando regressavam, já 
velhos e "alquebrados, os parentes mais proxi

mos não os reconheciam 1 
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73 - São Luiz 74 - Um navio da companhia 

XIX -- O MONOPOLIO 

L O rei de Portugal nem sempre era nosso 

amigo. A's vezes governava tão mal, que quasi 

nos fazia escravos. E por não haver liberdade, 

o povo reclamava. 

2. De uma feita, o soberano entregou a uma 

companhia o commercio do Maranhão. Isto quer 

dizer que sómente essa companhia tinha o di

reito de negociar com os maranhenses. Esse di

reito chama:se monopolio. 

3. Dentroem pouco, a companhia, sem con

currentes, começou a abusar. Vendia caro mer-
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75 - O povo revoltou-se 76 - Mercadorias no eaes 

cadorias estragadas e comprava por quasi na

da o algodão e o assucar dos maranhenses. 

4. Estes queixaram-se ao rei, que não lhes 
deu ouvidos. Então o povo revoltou-se, prendeu 
o governador, e durante varios mezes dirigiu

se por SI mesmo. 

5. Afinal o rei receou perder o Maranhão. 
E enviando para cá um exercito, abafou a re

volta. Só então se lembrou das queixas do povo, 

e acabou com o tal privilegio. 
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77 - O Bequimão 78 - Fugindo para-a fazenda 

xx - O BEQUIMAO 

1. Ou em com ferro fere, com ferro será fe

rido. O chefe da revolta maranhense era chama

do - o Bequimão. Generoso e valente como 

poucos. Tinha eUe um amigo por nome Lazaro, 

a quem fizera mais de um beneficio. 

2. Ouando os revoltosos foram vencidos, o 

Bequimão, já sem aquelles numerosos "amigos" 

dos bc"ns tempos, escondeu-se em sua fazenda. 

Lazaro conhecia aquelle seu esconderijo. 

3. O governador mandou gente á procura do 

rebeIde. E para poder apanhá-lo, offereceu um 

premio a quem o prendesse. 

- 41 -



79 - O governador mandou 80 - O "premio" 

4. Lazaro (que horrorl) cubiçou o premIO, 

esquecendo-se da antiga amizade e dos favores 

recebidos. Conduziu um3. escolta á fazenda do 
seu amigo e bemfeitor, prendeu-o e levou-o pa

ra a forca 1. .. 

5. Mas, como Deus não dorme, este ingra
to teve o seu "premio". Tempos depois, foi apa

n hado pela moenda de um engenho, onde mor

reu esmagado. Quem com ferro fere ... Não é 
verdade? 
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81 - l\1inas Geraes 82 - Goya" e Matto Grosso 

XXI - OURO 1 

1. Depois de muito viajarem pelos nossos 

sertões, soffrendo horrores de toda a sorte, os 

bandeiran tes alcançaram afinal o que busca

vam com tanta constancia: o ouro, e até as 

pedras preciosas 1 

2. Um dos Estados do Brasil ch:tma-se ,ho

Je Minas Geraes, porque ali havia jazidas de 

ouro por todo o canto 1 

3. E não foi só nesse Estado que se acha

ram tantas riquezas; mas em Goyaz e tambem 

em Matto Grosso, onde está hoje a cidade de 

Cuyabá. 
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83 - Ouro! 84 - Viajando 

4. Voou a noticia dessas descobertas. A re

gião das min3-s povoou-se de gente de varia es

pecie, vinda de toda a parte. Innumeras cida
des surgiram como por encanto, n3-quellas ser
ranIas. 

5. Ouro 1 Muito ouro 1 E aquella gente, ri

ca da noite para o dia, gastava sem conta 1 
Os homens vestiam ve1ludo. As mulheres co

briam-se de seda e joias. Era o luxo no meio dos 

sertões. Só luxo? Vicios e crimes tambem ... 
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85 - Fernão Dias parte 86 - Fernão Dias morre 

XXII - OS BANDEIRANTES 

L Os bandeirantes tiveram que vencer mil 
difficuldades para alcançar as sonhadas minas. 

Ouantos delles succumbiram ao desamparo por 
esses sertões 1 

2. Fernão Dias Paes Leme, velho pioneiro, 

depois de muito andar por serras e valles, achou 

umas pedras verdes: seriam esmeraldas, com 

certeza. Ajuntou punhados dell.as e tratou de 

voltar para São Paulo. 

3. Mas no caminho, forte febre o levou ... 
Morreu sem saber que as pedras não eram esme

raldas. Eram somente pedras verdes ... 
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87 - Queimando .. agua .. RR AnhaIlg'Jéra 

4. Outro bandeirante, Bartholomeu Bueno, 

tambem idoso, procurava ouro em Goyaz. Os 

selvagens, porém, hostilizavam-n' o. Oue fez elle? 

5. Tomou de um prato cheio de aguarden

te e lançou-lhe fogo na presença dos indigenas. 

Estes, pensando que o velho queimava agua, as

sustaram-se. Bartholomeu disse-lhes: -- "Fa

rei o mesmo com as vossas fontes e rios. Não te

reis mais agua 1" Os aborigenes, cheios de gran

de medo, submetteram-se, chamando-o "Anhan

goéra", que quer dizer: Diabo Velho. 
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89 -- Velas estufadas 90 - CalmarIa 

XXIII ~ OS PIRATAS 

1. Havia ou tr' ora mui to pengo no mar. As 

embarcações só navegavam com o vento, que 

as movia estufando as velas presas aos mastros. 

E, em havendo calmaria, isto é, quando o vento 

não soprava, ficavam os navios pa.rados dias e 

dias no meio do mar, correndo os marinheiros 

o perigo de morrer de fome. 

2. Mas o maior risco não eram as calmarias, 

nem as tempestades. Eram os piratas, ladrões 

do mar, que atacavam os galeões carregados de 

mercadorias, roubavam e matavam sem pie

dade. 
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91 - Tempestade 92 - Piratas! 

3. Assaltavam tambem as cid3.des mariti

mas, carregando até os castiçaes de prata das 

igrejas 1 

4. A's vezes, os proprios reis davam es

quadras, canhões e soldados a estes flibusteiros, 
para que elles fossem atormentar os paIzes Im

mIgos. .. e mesmo os amigos 1 

5. Felizmente já não existem esses sal

teadores. Nem os navios dependem hoje do ven

to, porque são movidos a vapor. Calmarias e 
piratas não prejudicam mais 1. navegação. 
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93 - A cidade já era gmnde g.f --- O povo resistiu 

XXIV ~ O RIO DE JANEIRO 

1. O Rio de Janeiro começou a ter muita 

hma quando descobriram as minas no interior. 
De fado; .1 cidade já en grande, e havia ali 

bastante commercio. 

2. Era do Rio de Janeiro que, todos os an

nos, sahiam navios e n3.vios carregados de ou

ro, assucar, algodão, aguardente e outros pro

dudos de nossa terra. 

3. Um pirata francez, cubiçando tanta far

tura, atacou a cidade. Mas não foi feliz. O povo 
resistiu e venceu-o, matando cerca de quinhen-

- 49-



95 - No anno seguinte 96 - Appareceu outro pirata 

tos de seus commandados. Outros tantos fica-

rétm prISIOneIros. 

4. Foi um desastre para os atacantes e uma 

felicidade para a população. Entretanto, no an

no seguinte, appareceu outro pirata francez. Vi
éra vingar a morte de seu patricio. 

5. Trazia uma grande frota e milhares de 

soldados. Numerosos canhões trovejavam entre 

relampagos na noite escura. Perante tanta força, 

a cidade não resistiu, cahindo em poder dos pi

ratas. Estes saquearam quasi todas as casas, 

enchendo seus navios de riquezas. 
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97 - Visinhos daquelle tempo 98 - Ao sul 

xxv - NOSSAS FRONTEIRAS 

L Nossas fronteiras são muitissimo exten
sas. Gastar-se-ia mais de um anno para percor

rê-las a pé, e mesmo a cavallo 1 

2. Nossos visinhos ao norte eram antiga

mente os francezes, com quem tivemos de bri

gar por causa de divisas. Porém, brigámos mais 

com os espanhóes, que naquelle tempo nos cer

cavam por quasi todos os hdos com suas terras. 

3. A luda com os espanhoes foi mais renhida 
ao sul, onde tinhamos fundado a Colonia do 

Sacramento. Essa cidade foi tomada e retoma-
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99 Visinhos de hoje 100 - VisinhOB de hoje 

da varIas vezes, em successlvas guerras. No en

tanto, nada se conseguiu depois de tantas re

fregas. 

4. Nada se conseguiu, porque essas frontei

ras continuaram incertas. Ainda hoje as nações 

fazem guerras por causa de limites, menos o 

Brasil. 

5. Depois daquellas guerras infructiferas, le

vámos um seculo para marcar nossas divisas! 

Mas de que fôrma? Fazendo accôrdos e assi

gnando tratados com os nossos visinh0S, que 

hoje são muitos. Aproposito: como se chamam 

eses visinhos ? 
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101 - Barão do Rio Branco 102 -_. Ao norte 

XXVI - O BARÃO DO RIO BRANCO 

1. Procuremos conhecer nossa Patria, para 

defendê-la 1 Quem mais trabalhou para a fixa
ção de nossas fronteiras, foi o Barão do Rio 

Branco. 

2. Este illustre brasileiro conhecia sua Pa

tria como n6s conhecemos a palma de nossas 

mãos. Era muito estudioso. 

3. E sendo estudioso e observador, reparou 

que seu paiz tinha divisas incertas, atravessan

do terras desconhecidas; e que essa incerteza 
poderia custar-nos muito sangue e muitas 1a

gflmas. 
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103 - A oeste 104 - Ao Sli 

4. Que fazer? Consentir em guerras? Não! 

As guerras são desgraças que nada resolvem. 

Era preciso agir com cuidado e logo, pois alguns 

dos paizes limitrophes queriam tomar-nos ter

ras, allegando serem suas. 

5. Elle então entrou a defender-nos, pro

vando o nosso direito. Defendeu-nos, não com 

a espada e o canhão, mas com sua penna e seu 

talento! Vinte ,wnos trabalhou elle nessa em

preza, transformando em amIgos nossos peores 

adversarios! Quando morreu, deixou-nos cer

tos de que não mais correria sangue por causa 

de fronteiras. 
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105 - Rixas 106 - Crimes--

XXVII - DESORDENS 

1. Pouco antes do ataque ao Rio de J 03.

neiro pelos piratas francezes, terminaram nas 

Minas Geraes umas terriveis desordens conheci

das por - Guerra dos Emboabas. 

2. A gente dessa região era analphabeta, e 

pervertida pela ambição do ouro. E como nessa 

terra, descoberta recentemente, não havia ain

da policia, ninguem vivia em paz. Succediam

se rixas, disturbios e crimes impunes 1 

3. Mal terminaram essas desordens, sur

giram outras, tambem tremendas, em Pernam

buco. Era a Guerra dos Mascates 1 
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107 - Valente de verdade 108 - O hezouro tambem ~ronca 

4. Vinham esses tumultos ela rivalidade entre 

brasileiros e portuguezes, e tambem da ignoran

cia geral. Os brasileiros ricos eBm orgulhosos e 

maltratavam os negociantes portuguezes. Estes, 

por sua vez, eram deshonestos nos seus negoclOs 

com os brasileiros. 

5. Hoje ° povo, que se vae instruindo, vae 

tambem deixando o costume de brigar sem mo

tivo serio. Já se compreende que valente é quem 

trabalha e respeita as leis. E' tolice andar {{ron

cando valentia". 

O bezouro tdmbem ronca. 

Vae-se ver... não é ninguem. 
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109 - Os paulistas entregam-se 110 - Mortos! 

XXVIII - EMBOABAS E MASCATES 

1. Em Minas Geraes, os paulistas davam 
aos portuguezes o nome de "emboabas". Usa

vam esses portuguezes calças muito compridas, 
ou botas até os joelhos, por medo das cobras. 

2. Alguns eram facinoras, perversos. Cer

ta occasião cercaram uns trezentos paulistas re

fugiados num capão de matto. Vencidos pela fo

me e pelo cansaço, os paulistas entregaram suas 

armas aos sitiantes, mediante promessa de vida. 

3. Pois apesar da promessa, os vencedores 

mataram barbaramente os vencidos I Por isso. 
até hoje o lagar se chama Càpão da Traição ... 
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111 - Olinda 112 - Recife 

Tal foi o horror deste crime, que mudaram a es· 

trada real que por ali passava 1 

4. Em Pernambuco, os portuguezes mora

va.m no Recife e dedicavam-se ao commercio. 
Eram chamados "mascates" pelos brasileiros ha

bihntes de Olinda. 

5. Recife era apenas um entreposto com

merciaI. Olinda, ao contrario, era a capital, cheia 

do orgulho dos "senhores de engenho". l\'Ias, com 

o tempo, diminuiu de importancia. E Recife 

é hoje uma das cidades mais importantes do 

Brasil. 
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113 ~ Palmares 114 ~ Os pretos trabalham 

XXIX PALMARES 

1. Ora vejam que coisa 1 Ia-me esquecendo 
'Contar-lhes um.L historia interessante. Deu-se o 

facto ainda:mtes da Guerra dos Mascates. 

2. Imaginem que já houve uma nação de 
negros africanos dentro do Brasil 1 Vou expli

car-lhes como foi isso. 

3. No tempo da Guerra Hollandeza, já se 
vi:lm trabalhando nos engenhos de Pernambu

co numerosos pretos trazidos da Africa. 

4. Escravizados pelos brancos, é natural 

que quizessem fugir na primeira opportunida

de para viverem livres onde quer que fosse. Nós 
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115 - Os pretos fogem 116 -- As serrani:1S que os abrigam 

tambem, si fossemos escravos, fariamos O mes

mo. Ora, quando os senhores de engenho pre

cisanm pegar em armas contra os batavos, tudo 

se desorganizou. E os pretos aproveitaram a ex

cellente occasião para fugir. 

5. No interior do Estado de Alagoas ha 

uma porção de serras cobertas de ma ttas. Ahi 

foram os fugitivos construir suas cidades (eram 

oito ou dez 1) e fazer suas plantações, vivendo 

sossegadamente sob as ordens de seu rei. Essa 

nação de negros chamava-se - Palmares. 
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117 -- As cidades visinhas 118 - Uma aldeia africana 

xxx - OS QUILOMBOS 

1. Os quilombos de Palmares foram acolhendo 

escravos fugidos e em poucos annos contavam 

cerca de vinte mil almas 1 Como eram multidão, 

foram sentindo-se forte s. E sentindo-se fortes, 

começaram a incommodar as cidades visinhas, 

salteando as estradas. 

2. Será possivel haver uma nação dentro 

de outra? Uma nação de bandoleiros? Não 1 

3. Era preciso exterminar esses quilombos. 

Mas a empreza não foi tão facil como se pensa

v d. Im3.ginem que os quilombolas de Palmares 

conseguiram repellir victoriosamente perto de 



119- Domingos Jorge Velho 120 -- Pretos da cidade 

trinta expedições enviadas par3. combatê-los 1 

Imaginem que, dentro de suas cidades fortificadas, 
deram trabalho aos brancos durante meio se
culo 1 

4. Foi preciso mandar para lá um afamado 
bandeirante, pratico em guerras de sertão, cha
mado Domingos J orge Velho. 

5. O fim desta campanha foi admiravel. Pal

mares resistiu, durante um longo cerco de tres 
annos, a um exerci to de mais de sete mil ho

mens 1 Afinal, já sem forças para ludar em 

defesa de sua liberdade, desbaratou-se o ul
timo quilombo ... 
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121 ~ Escravos no trabalho 122 -- Garimpando 

XXXI - DECADENCIA DAS MINAS 

1. Alastrou-se em Minas Geraes a paixão 

pelas riquezas. Não houve recanto daquellas 
montanhas que não fosse pesquisado em todas 
as direcções. Achou-se muito ouro, á flor da 
terra ás vezes. Bastava apanha-lo com a mão 1 

2. E aquella gente, numa verdadeira febre, 

começou a cavar o solo e a arrancar delle tanto 

ouro, tanto ouro ... que daria para encher um 

vagão de estrada de ferro 1 

3. Porém, no fim de pouco tempo, a producção 
foi diminuindo... e o povo foi ficando pobre. 

Além disso, o rei cobrava tributos pesados de

maIS. 
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123 ~~ Catando diamante. 124 - Mina que ainda produz 

4. Havia por li innumeros infelizes que de

viam impostos atnzados. Si o governo os co

brasse, nem dando a roupa do corpo consegui

riam paga-los 1 Mas um dia ... o rei, que não 

tinha coração, exigiu os impostos. 

5. O povo desesperou e viu quanto o gover

no portugllez era mau. O Brasil precisava li

vrar-se delle para ser feliz. Era necessario que 

o Brasil tivesse um governo brasileiro 1 



125 - Villa Rica 126 - Os denunciados perante o juiz 

XXXII ~- O TIRADENTES 

1. Varios homens illustres de Minas Ce

raes combinaram, ás escondidas, libertar o Bra

sil daquelle governo ingrato. 

2. No dia em que começasse a cobrança 

dos impostos atrazados, elles prenderiaI!l o go

vernador, que era portug'uez, e formariam um 

governo só de brasileiros. 

3. Mas havia um homem perverso, que de 
tudo sabia, pois fingia ser conspirador tambem. 
Este espião contou ao governador o que se pre
tendia fazer. Os denunciados foram todos pre

sos. E depois de permanecerem dois longos an-
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127 - Prisão de Tiradentes 128 - Para o desterro 

nos na prisão, sem verem a propna familia, o 

governo os mandou para a Africa, onde deviam 
morrer. 

4. Um dos conspiradores era homem pobre, 
e de excellente coração. Chamavam-n' o o "Ti
radentes" e era o mais valente de todos. 

5. Foi enforcado no dia 21 de abril. Este 

dia é feriado, para que todos os brasileiros se 

lembrem daquelle varão corajoso e leal, que mor

reu por ter desejado a felicidade de sua Patria. 

Seu nome era Joaquim José da Silva Xavier. 
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129 - São oito horas 130 - A procissão 

XXXIII - 21 DE ABRIL 

L Amanheceu tão bello aquelle luminoso 

sabbado 1 Num'l. das praças do Rio de Janeiro 
erguia-se a forca, nova e muito alta. Ao redor 

do patibulo, tres luzidos regimentos em unifor

me de gala. 

2. São oito horas. Uma procissão sae da 

cadeia. Frades, irmandades, soldados ... Atraz 

um homem magro, vestido de branco. Cabellos 
e barbas longas, reza fervorosamente, segurando 
um crucifixo com as mãos algemadas. Traz uma 

corda ao pescoço. E' o Tiradentes. 
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131 - O Tiradentes 132 - Horror I 

3. Da cadeia á forca, tres horas de afflicção! 

Com passo firme, a pobre victima sóbe os vinte 

e quatro degraus do cadafalso. Um frade fala 
á multidão que enche a praça. Depois. . . rufam 
tambores, o povo geme de horror. E o corpo do 

martyr estrebucha no espaço ... 

4. Os homens daquelle tempo eram crueis, 

não é verdade ? Depois de morto o heroe, cor

taram-lhe a bella cabeça. .. partiram-lhe o cor

po em quatro pedaços ... 

5. Basta 1 Não posso contar-lhes mais ... 

Malditos sejam os que não têm piedade 1 
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133 -- D. João 134 - Napoleão 

XXXIV FUGA DE D. JOÃO 

L Vamos ver agora como foi que o rei de 
Portugal em pessoa, mais a sua familia, veiu 

parar no Brasil. Pensarão vocês que elle veiu 
passear. Qual passear 1 Elle veiu fugido ... 

2. O imperador dos francezes, Nap01eão I, 
andava em guerra com todos os seus visinhos. 

Queria tornar-se o senhor do mundo. 

3. Portugal cahi.u logo na sua antipa thia. 
Resolvido a apossar-se desse paiz, mandou seu 
exercito invadi-lo e aprisionar a familia real. 

4. O principe d. João, que governava Por

tugal, soube do que lhe ia acontecer e tratou de 
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135 - Fugindo 136 - A invasão 

fugir. Não havia outra coisa a t'tzer. Sua Patria 

fôra noutros tempos uma das nações mais for
tes do mundo. Mas nessa occasião não tinha 
exercitos para resistir aos soldados de N apoleão 1 

5. Milhares de pessoas, cheias de terror, 

embarcaram numa grande esquadra e partiram 
para o Brasil. E não foi sem tempo: dalli a 

pouco os francezes entraram em Lisboa 1 Por

tugal, então sem rei, foi todo occupado pelo 
lmmlgo. 
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137 ~ A tormenta 138 -~ Depois da tormenta 

xxxv - OS ESTRANGEIROS NO BRASIL 

1. Uma terrivel tormenta maltratou e di
vidiu a esquadra em que vinha a familia real 

portugueza para o Brasil. Por causa dessa tem
pestade, alguns navios, num dos quaes estava o 

rei, chegaram á Bahia; os outros vieram ter ao 

Rio de Janeiro. 

2. O principe d. João ficou contente ao 

ver aqUI uma terra tão bonita e gente tão ca

rinhosa. 

3. Alguns dias depois que chegou á Bahia, 

d. João mandou abrir o~ nossos portos ao com
mercio das nações amigas. Foi nesse tempo, e 
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139 - Nossos portos 140 - O commercio maritimo 

devido a essa ordem, que começaram a appare

ceI' estrangeiros no Brasil para commerciar com

nosco. 

4. Antes dessa ordem do principe, não se 
viam estrangeiros vivendo entre nós. Era prohi
bido. Ninguem podia vender, sinão aos portu
guezes; ninguem podia comprar, sinão em Por

tugal. Abria-se agora o Brasil, que estivera fe

chado para o mundo. 

5. Da Bahia o principe vem para o Rio de 

Janeiro, que ficou sendo a séde do governo por
tuguez. Ahi foi recebido com festas que duraram 
varios dias. 
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141 ~ D. João regressa 142 -- D. Pedro, que fica 

XXXVI -- A INDEPENDENCIA 

1. Napoleão foi vencido. O povo portuguez, 
livre agora do invasor, chamou seu rei, que es

tava comnosco. D. João voltou, saudoso do Bra
sil. Os brasileiros sentiram tambem a sua reti

rada, porque d. João era nosso amigo. 

2. Mas seu filho d. Pedro, moço ainda, fi

cou para substitui-lo no governo. 

3. Nesse tempo, o Brasil já se fazia notar 

em tudo: população, lavoura, commercio, sci
encias, letras e artes. Os portuguezes não po

diam ver esse progresso com bons olhos. E co
meçaram a molestar-nos com picardias. 
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143 - Brasil e Portugal 144 - 7 de Setembro 

4. D. Pedro notou a attitude desaforada do 

governo de Lisboa. Como era generoso, sentiu 
a injustiça e collocou-se a nosso lado, para de
fender-nos. Foi assim que elle se rebellou contra 
as ordens vindas de além -mar. 

5. Brasileiros de um lado, portuguezes de 
ou tro, era evidente que o Brasil se separaria de 

Portugal. E o sonho de Tiradentes realizou-se 

afinal em 7 de setembro de 1822, ha mais de 
um seculo, portanto. 
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145~ -, Os brasileiros pediram ] 46 A prinl'eza Leopoldina 

XXXVII ~ O GRITO DO YPIRANGA 

1. Querendo persegUIr-nos, o governo por

tuguez chamou d. Pedro para a meiropole. Mas 
tanto pediram os brasileiros, que o principe lhes 

prometteu ficar no Brasil. 

2. Desde então elle contou com dois excel

lentes auxiliares, a quem principalmente devemos 
a nossa independencia: sua esposa, a princeza 

Leopoldina, mulher instruida e carinhosa, e um 

velho sabio chamado José Bonifacio. 

3. Estes aconselharam o principe a fazer 

uma viagem a São Paulo, afim de acalmar o po
vo, agitado por intrigas. Depois de muito fes-
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147 - José Bonifaeio 148 - S. Paulo antigo 

tejado em São Paulo, continuou a viagem para 

Santos. Na volta recebeu cartas de Lisboa, e 

outras de seus bons :tmigos. Aquellas ameaça

vam castigá-lo si continuasse no Brasil; es
tas incitavam-n' o a romper de vez com Portugal. 

4. D. Pedro preferiu o conselho dos amigos. 
E tirando da espada, gritou aos companheiros 

de viagem: lndependencia ou Morte 1 

5. Ou os brasileiros seriam livres, ou mor

reriam ludando pela liberdade. No logar em 
que o Brasil se emancipou, ergue-se hoje o bel

lo monumento do Ypiranga. 

- 76-



tou 
um 

149 Coroação de d. Pedro 1;50 O Congresso reunjdo 

XXXVIII -- PRIMEIRO REINADO 

1. No norte do p.:HZ, 
sangue, pois travou-se 
exercito portuguez que 

a independencia cus

luda para expulsar 
se achava na Bahia. 

2. D. Pedro foi coroado nosso primeiro im

perador em meio de festas ruidosas no Rio de 

Janeiro. Mais hrde reuniu-se ahi, pela primeira 

vez, um congresso de representantes da nação 

para fazer as leis. 

3. D. Pedro tinha bom coração. Mas era 
violento ás vezes. Chegou a mandar prender e 

exilar o grande José Bonifacio, aquelle velho 
sabio que foi o seu melhor ministro] Toda a 
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151 - A lucta no norte 152 - O filho de d. Pedro I 

gente se ia desgostando, principalmente após 

a morte da illustre princeza d. Leopoldina. 

4. E' que o imperador, não tendo mais aquel
les excellentes amigos de outros tempos, que lhe 
davam bons conselhos, desandou pelo mau ca

minho. O povo, indisciplinado, passou a recla
mar e a exigir, ora com razão, ora sem ella. 

5. Aborrecido, emfim, d. Pedro deixou o go

verno a seu filho, ainda creança, e retirou -se 

para Portugal. Como se vê, seu governo decorreu 

agitado. 
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154 O outrQ regente 

XXXIX - AS REGENCIAS 

1. D .Pedro I voltou a Portugal. Seu filho 
tinha apenas cinco annos de ichde, e o Brasil 
não podi2 fic:lr sem governo. Que fazer ? 

2. Escolheram-se tres cidadãos illustres pa

ra govern.:lrem em nome do imperador menino, 
até que elle se fizesse homem. Era a Regencia. 

3. Mas, começou a haver muita desordem 
no paiz. Revoluções por toda a parte. Uns que

riam isto, outros queriam aquillo... Um hor
ror 1 A Regencia já não podia mais com o povo, 
que parecia creança a pedir tudo o que vê. 
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155_ -·D.~ Pedro II rapaz 156 - D. Pedro II já homem 

4. Então um homem valente, energlCo, 

o padre Diogo Feij6, foi eleito Regente. 
Feij6 tambem não poude com a desordem, nem 
outro Regente que foi escolhido para substi

tui-lo. Toda a gente de juizo queria viver em 
mais sossego. E por isso entregou-se o governo 
ao filho de d. Pedro 1, que já agora era um ra

pazinho de quinze annos. 

5. Chamou-se esse rapaz d. Pedro II, e 

governou carinhosamente o Brasil até ficar ve

lhinho, sempre estimado por todos. 
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157 ... Ensaiando o vôo 158 Aprendendo a andar 

XL -- APRENDENDO A VIVER LIVRE 

1. Um passarinho que aprende a voar. Sae 

do ninho, bate as azas. Desageitado, não se 

equilibra bem. Cae, torna a cahir, cansa-se, ma

chuca-se. Mas é preciso voar 1 

2. Uma creança que aprende a andar. Põe

se de pé, agarrando-se ao vestido da mamãe. 

Ensaia os primeiros passos, desequilibra -se, quer 

correr, cae. Levanta-se novamente e torna a 

cahir. Cansa-se, machuca-se. Mas é preciso an
dar 1 

3. Assim são os povos inexperientes. Assim 

foi o povo brasileiro. Acorrentado nas trevas de 
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159 - Creança impaciente 160 - O povo que se rebelIa 

uma prisão, despedaça agora as correntes com 

desespero, para saltar em liberd:lde e á luz 

quente do sol 1 

4. Mas. .. tem as pernas tropegas. Ainda 
não sabe andar sósinho. Ainda não sabe librar
se nas propnas azas. .. Embora 1 E' preciso vi

ver livre 1 

5. Esta é uma comparação para que com
preendam por que motivo o nosso povo debateu-se 

tanto, depois da lndependencia. Rebellava-se a 

cada momento, como creança impaciente que 
chora e bate o pé, porque... Perguntem-lhe 
porque. Nem ella mesma sabe. 
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161 - Menino na escola 162 - Rapaz na officina 

XLI - A PAZ 

1. D. Pedro II conseguIU, pouco a pouco, 
restabelecer a ordem, pacific'lndo o paiz. Du

rante seu longo reinado, chamado Segundo Im
perio,o povo brasileiro se foi acostumando á 
vida livre. Trabalhava e aprendia, como faz 

um menino na escola ou na officina. 

2. Foi nesse tempo que se fizeram as pri

meiras estradas de ferro, as primeiras linhas de 

telegrapho, os primeiros navios a vapor. 

3. Todos contribuiam para o progresso: o 

governo, fazendo as leis; os mestres educando 
a mocidade; os escriptores escrevendo bellos li-
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163 -- O trem 164 - O telegrapho 

vros; OS maestros, compondo lindas musicas; 
os pintores elaborando excellentes quadros; os 

architedos e esculptores, levantando grandes 
edificios e formosas estatuas 1 

4. As cidades elnbellezavam-se aos poucos. 
As fazendas cobriam-se de lavouras ou enchiam
se de gado. Fabricas e officinas foram surgindo 

aqui e alli, animadas pelos seus operarios. 

5. Varios estrangeiros vieram então morar 

comnosco. E o nosso paiz começou a ser estu

dado pelos sertões a dentro, revelando suas ri
quezas incontaveis. Da paz br6ta o trabalho. 
R do trabalho nasce o bem estar. 
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165 - Navio a vapor 166 - Uma estatua 

XLII - UM AMBICIOSO 

1. Estavamos todos muito sossegados, traba

lhando pelo progresso do Brasil, quando um vi
sinho se lembrou de incommodar-nos, declaran
do-nos guerra 1 Porque, si não tinhamos feito 

mal a ninguem ? 

2. Vou contar-lhes. Esse visinho, chamado 
Solano Lopez, governava o Paraguay. Conhe

cem o Paraguay? E' um paiz pequeno, encra
vado nos sertões, longe do mar. Povo analpha
beto, algumas povoações, grandes florestas e 

rIOS. Como se vê, era um paiz de pouca im

podancia. 
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167 - O Paraguay 168 - Solan o I_opez 

3. Mas SoLmo Lopez queria mandar nos visi

nhos ... E' como si um de nossos collegas quizesse 
mandar em nós todos. Com que direito, SI 
todos somos iguaes ? 

4. Para mandar nos visinhos era preCISO 
vencê-los. E para vencê-los era mister pOSSUIr 

exerci tos, artilharia, navios... Durante muitos 

annos Lopez se foi preparando para essa luda, 

transformando o Paraguay numa praça de guerra. 

5. Quando se sentiu preparado, aproveitou 
o primeiro pretexto, invadiu o nosso territorio, 
aprisionou um navio nosso, e ainda offendeu 

outros visinhos: a Republica Argentina e o 

Uruguay 1 Não parece doido quem abre guerras 
só por vaidade ? 
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169 - Riachuelo 170 - A guerra! 

XLIII - A GUERRA 

1. Quando começou a guerra do Paraguay, 
n6s não tinhamos recursos para a campanha. 
E' como quem precisa cosinhar. .. sem ter com 

quê fazer fogo. Foi necessario reunir soldados, 

chamar patriotas, discipliná-los; fundir canhões, 

construir navios, comprar armas e munições. 

2. Além disso o Paraguay, fortificado como 

uma grande fortaleza, ficava muito longe. Quan

do nossos exercitos cheg:lvam até lá, estavam 
estropiados, faltando-lhes até o que comer 1 

3. Quanto soffrimento custou esta guerra! 

Durante cinco longos annos reboou o canhão 
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171 - Od cada veres ! 172 - A fome! 

naquellas paragens do sul, que se cobriram de 

milhares de c3.daveres, levando o luto a qua

tro paizes 1 

4. Mas vencemos 1 Quem é que p6de com 

o patriotismo de um povo aggredido injusta
mente ? Destruimos a esquadra inimiga na ba
talha do Riachuelo. E cortando rios, atraves

sando brejos, varando mattas e ganhando dif

ficeis victorias, perseguimos Lopez até alcan

çá-lo 1 Morreu o tyranno, finalmente. 

5. Pobre Paraguay 1 Tudo em ruinas ... 
Mulheres e creanças paraguayas morriam á fo
me. .. E nossos soldados, maltrapilhos mas ge

nerosos, dividiam com ellas sua magra ração ... 
Como é triste a guerra, meninos! 
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173 - O vovosinho mamando 174 - S6 mandavam 

XLIV- OS ESCRAVOS 

L iil N aquelles bons tempos, em que o vovô

sinho ainda mamava, os brancos não faziam 
serviços pesados. Na lavoura, não pegavam na 

enxada ou no machado. Na cidade, quasi não 

se via um branco carregador, ferreiro, carrocei

ro, etc .. Um branco trabalhar? Oue vergonha 1 

Ainda hoje ha gente tola que acha o trabalho 
manual humilhante ... 

2. Os brancos s6 mandavam ... Vadiavam 

e enriqueciam á custa do braço alheio. .. Mas 
mandavam quem? Ouem é que suava por 

elles ? 
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175 ~ Navio negreiro 176 ~ Mercado de escravos 

3. Os pobres pretos. Elles eram escravos 

dos brancos. Assim como nós podemos possuir 

cavallos, bois, automoveis, casas, terras e mo

veis; assim tambem os brancos podiam possmr, 

comprar, vender, trocar negros. 

4. Traziam-n' os da Africa, de onde elles 

vinham acorrentados no porão de pequenos na

vios. Miseros 1 Vinham morrendo de moles tias, 

de fome, de tristeza ... 

5. Os que chegavam vivos eram vendidos 

nos mercados de escravos, quasi nús, sempre 

muito tristes, com saudades de sua terra. E de

pois. .. trabalhar, trabalhar sem recompensa, 

trabalhar para seu poderoso senhor. E o senhor 

podia cortar-lhes a carne com o chicote ... 
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177 - Os verdadeiros escravos 178 --'- Quem livrou as creanças 

XLV -- LIVRES] 

L Um homem escravo de outro homem? 
Só porque a côr da pelle é differente ? Mas o 
que deve valer é a côr da alma e não a da pelle] 

Um homem só é escravo quando é bebado, jo

gador, deshonesto, falso, immoral em summa. 
S6 por ser preto, não] Entre os pretos ha mui

ta gente bôa. 

2. Assim pensando, o povo e o governo 
assentaram dar cabo d,:t escravidão no Brasil. 

3. A primeira coisa que se fez foi prohibir 
a importação de negros da Africa. Depois, veiu 

uma lei estabelecendo que os filhos dos escra-
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179 - Pobre velho! 180 - Negros em festa 

vos deviam ser livres. Mais outra lei prohibiu 

que obrigassem os pretos velhos, de sessenta 
annos, ao trabalho. Seriam livres desde que at

tingissem essa idade. 

4. Com grande enthusiasmo os senhores co

meçaram a libertar seus captivos por occasião 
dos baptizados, casamentos e anniversarios. 

5. Finalmente, uma ultima lei acabou com 

o captiveiro no Brasil, alforriando os escravos 

restantes. Essa lei foi assignada no dia 13 de 

maio. Por isso é que os pretos sempre festejam 
esse dia, feriado nacional. 
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181 - D. Pedro II velhinho 182 - A impera triz sua esposa 

XLVI - MONARCHIA E REPUBLICA 

1. Ha duas espeCles de governo: a monar
chia e a republica. 

2. Na monarchia, o rei ou imperador gover

na toda a vida, ou quanto tempo quizer. D. Pe

dro I e d. Pedro II eram monarchas que gover

naram o Brasil durante quasi setenta annos 1 
Quando o monarcha morre, vai para o throno 

o filho ou o parente mais proximo. E' o governo 
de uma família. 

3. Na republica é differente. O povo é quem 
escolhe o governo. O chefe da nação não se cha

ma rei, nem imperador. Chama-se presidente. 
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183 - A familia do Imperador 184 - O Presidente da Republica 

o presidente governa alguns annos somente, no 

fim dos quaes o povo escolhe outro. Ka repu
blica, qualquer cidadão intelligente e virtuoso 
pôde vir a ser o chefe da nação. 

4. N.3. monarchia, si o rei fôr mau, o povo 
tem que aturá-lo por muitos annos. Não é uma 
escravidão, como a dos pretos ? Porque motivo 

sô uma familia tem o direi to de governar um 
paiz ? Essa familia não é melhor do que as ou

tras. 

5. Digam vocês agora qual é a melhor fôr

ma de governo. 
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185 - Cafezal abandonado 186 - Engenho deserto 

XLVII - A REPUBLICA 

1. Os brasileiros sempre gostaram maIS da 
republica do que da monarchia. Mas d. Pedro 
II era um homem bom, carinhoso, amigo de 
seu povo e enthusiasta de seu paiz. Por essa 
razão, no seu tempo quasi não se falava em re
publica. 

2. Depois do 13 de maio, o povo começou 
a pensar que os successores de d. Pedro II tal
vez não fossem tão bons como elle. 

3. Os fazendeiros, por sua vez, ma guaram
se com a Lei Aurea. E' que os negros deixaram 
o trabalho, abandonando as fazendas e os en-
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187 - Um orador republicano 188 - O marechal Deodoro 

genhos. Os cannavlaes e os cafesaes morrIam no 

matto. 

4. Oradores e jornalistas enthusiasmavam o 
povo com seus discursos e escriptos em favor 

da republica. Os militares, que tambem andavam 
descontentes com os ministros do Imperador, 

olhavam com svmpathia os republicanos e cons

piravam com elles. 

5. Um dia as forças do Rio de Janeiro, com

mandadas pelo marechal Deodoro da Fonseca, 

proclamaram a Republica e mandar tm a fami"" 
lia imperi3.1 para a Europa. Desde esse dia, 15 
de novembro, os brasileiros acceitaram a Re
publica, conforme sempre desejaram. 
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189 -Os homens e as mulheres 190 - Uma dama 

XLVIII -. HONTEM 

1. Ouando O Brasil era colonia, os homens 
US3.vam calças até os joelhos, e traziam longas 

cabelleiras encaracoladas e empoadas. Os vesti
dos das mulheres, cheios de babados, faziam 

uma roda muito grande, porque tinham uma 

armação por baixo. 

2. Andava-se s6mente a pé oua cavallo. Os 

ricos eram carregados em rêdes nas viagens lon
gas, e na cidade em "cadeirinhas". Depois vie

ram as carruagens. 

3. Si se condemnava um homem, como acon
teceu ao Tiradentes, seus filhos tambem eram 
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191 - Costurando 192 - A vov6sinha conta ... 

condemnados, - elles. que não mereciam cas

tigo 1 Os reis gastavam os impostos em pande

gas, e não davam conta do dinheiro do povo. 
Quasi ninguem s.3.bia ler. E os pobres não po

diam estudar por não haver escolas. 

4. N .1quelles tempos, um cidadão qualquer, 

sem sãber porquê, ia para a cadei.3.. E lá ficava 
annos e annos, em subterraneos escuros e hu

midos, embora fosse innocente. Bastava que o 

reI mand .1sse ... 

5. As mulheres fiavam os tecidos, e depois 
costuravam a mão 1 Imaginem quanto trabalho 

tinham ellas para fazer uma camisa. 1 Pergun
tem á vov6sinha. EUa dirá o que foi o tempo 

antigo. 
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193 - Vehiculos de hoje 194 - Interior de um navio 

XLIX - HOJE 

1. Hoje viaja-se de trem, de J.utomovel, de 

aeroplano. Viagens que duravam dias ou mezes, 
fazem-se hoje em poucas horas. Os navios são 

tão grandes e bem feitos, que a vida a bordo 

é uma festa continua. 

2. Sem s3.hir de casa, sabemos pelos jor
naes o que houve no mundo no dia anterior1 

Mais ainda: podemos conversar com qualquer 

pessoa que est.eja na Europa 1 

3. Quando um homem é condemnado, os 
descendentes não são perseguidos. Coitadinhos1 

Não têm culpa. Tambem não se prende nin
guem á toa. Ficam presos s6mente os criminosos. 
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196 - O jornal e o radio 196 - Estradas e pontes 

4. Hoje não sabe ler quem não quer. Escolas 
ha por toda a parte. Para pagar os professores 
que nos ensinam e os soldados que nos defen
dem, é que o governo cobra impostos. Com esse 
dinheiro elle constr6e estradas, edificios publi7; 
cos, e s.ustenta os juizes. 

5. Mas, pergunto agora, de onde vem esse 
conforto que hoj e gozamos ? Não é do passado? 
A quem devemos essas commodidades? Aos 
nossos av6s, que inventaram tanta coisa boa 
para gozo de seus netinhos, não é mesmo ? 
Bemditos sejam elles 1 
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197 - As queda. d'agua 198 - As IndWltrla. 

L - AMANHÃ 

1. Viram vocês o que foi nossa vida hon tem 
e o que é ella hoje. O que será amanhã, quando 
vocês forem av6s ? 

2. O Brasil é o paiz mais rico do mundo. 
Aqui o calor é suave e o frio é gostoso, permit-
tindo-nos trabalhar em qualquer tempo. Não 
é assim em outros paizes, onde durante o inver
no tudo se cobre de neve. E não se pode plantar 
e não se pode colher, porque tudo é gelo ... 

3. Aqui não ha desertos. Onde quer que 
caia uma semente, nascerá uma planta. Pode
mos dar de comer ao mundo inteiro 1 Debaixo 
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199 - O trabalhador e o vadio 200 - Viva o Brasil! 

da terra estão guardados os mineraes com que 
nossos filhos farão machinas e ferramentas. E 
as quedas d' agua ? Com el1as moverão as in
dustrias. 

4. Nossos av6s fizeram por n6s. N6s fa
remos pelos nossos netos. Quando vocês sahi
rem da escola, hão de trabalhar para a grande
za de sua terra. Vadiar, nunca 1 Para o vadio, 
a cadeia. Para o trabalhador a fortuna 1 

5. E quando virem seus netinhos tagarel
lando na cartilha, ensinem-lhes a gritar bem. 
alto : VIVA O BRASIL 1 
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