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Rio, 22 de Fevereiro de 1932. 

Enna. Sra. Prof. Adjunta 

D. Esmeralda de Abreu Lobo 

Respeitosas saudações: 

A «Serie de quadros sinoticos e mapas para o ensino da Historia do 
Brasil,. de sua autoria é o primeiro fruto bem sazonado, da aplicação dos 
métodos modernos de ensino em nossas escolas publicas, que vejo tomar 
a forma de um excelente livro didatico .• 

Acho que todos os livros escolares modernos deverão ser como o seu: -
coletaneas de aulas. Foi por ele que constatei o inicio de uma biblio
téca escolar, que tenha nascimento na propria escola primaria, como já de
veria ser, pela experimentação sistematica da nova pedagogia na mentalidade 
dos alunos brasileiros, trazendo como ótimo resultado a dosagem certa 
de conhecimentos ministrados, sem esforço mental demasiado do educando. 

Seu trabalho, contrariando a modestia de sua apresentação, no ge
nero e ao fim a que se destina revela uma segura orientação didatica, que 
somente uma professora capadssima poderia imprimir. 

E' a opinião franca, que manifesto com o maior prazer como seu 

Admdor. Ato. e Credo. Obrgdo. 

ALVARO RODRIGUES 
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Em virtude do êxito que tem obtido esta 

série de quadros sinóticos, já com várias pu

blicações, resolvemos rever e aumentar esta nova 

edição que esperamos continue a merecer a boa 

acolhida dos professores. 

Rio-Janeiro de 1938. 

E. A. LOBO 
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Cristovio Colombo, genovês, acreditava na esfericidade do nosso planeta. 
Desde sua infancia seu pai o encaminhou bem nos estudos, enviando-o a 
Pavia, onde se distinguiu no estudo da nautica, da geografia, da mate
matica, etc. Dos conhecimentos que tinha sobre a geografia e sobre as 
descobertas mais recentes, concluiu que deveria haver terras desconhecidas 
no outro hemisferio terrestre devido á redondeza do nosso planeta. 

Ele apresentou seus projetos e ofereceu seus serviços a Gênova, Por
tugal, França e Inglaterra que não os aceitaram, seguindo para a Espa. 
nha, onde recebeu dos reis D. Fernando e D. Isabel auxilio monetario-e 
duas caravelas, nepois de oito anos de espera. 

Navios - Santa Maria, Pinta e Nina dado pelos armadores de Palos. 

Partida :3 de Agosto de 1492 do porto de PaIos (no golfo de Cadiz, 
perto da cidacle de Huelvas, ao sul da Espanha), navegando para o occi
dente da Europa. Durante sua longa viagem teve que reprimir por va
rias vezes sedições e revoltas dos marinheiros, que queriam obrigá-lo a 
voltar. Ameaçado de morte, viu no fim de tres dias sinais de terra e o 
navio Pinta deu um tiro de peça. 

Descoberta da Terra - 12 de Outubro de 1492, ilha habitada por gente 
núa (arquipelago das Lucaias ou Baama) na qual desembarcou. Tomou 
posse em nome da Espanha. A seguir descobriu Cuba e Haiti. Voltando 
á Espanha, Colombo foi bem recebido pelos reis, que o nomearam vice-rei 
dos pai ses conquistados. 

r 2.- - (1493 a 1496) de.""brio 
r 

Pequenas Antilhas 
(Martinica e 

1 
Guadalupe) 
Porto llico, 
Jamaica, 

I 

Como sempre acontece, a inveja fez levantar contra ele varias 
calunias, que o fizeram ir á Espanha para se justificar. 

Viagens 
feitas i

i :3.a - (1498 a 15(0) tocou em terras r Colombia. 
continentais, costeando. ~ Venezuela, 

I foz do 

l 
Nomes dados 
á terra desco

berta 

lOrenoco. 

Emquanto aí se achava os invejosos da Espanha fizeram o rei 
mandar indagar o seu procedimento na Amerlca, missão de 
que foi encarregado Francisco de Bovadilha que o levou 
preso a ferros. A rainha Isabel desaprovou tal procedimento, 
soltando-o, animando-o a fazer nova viagem. 

( Martinica, i cabo Graças a Deus, 

l 
golfo de Honduras 
e Darien. 

4.a - (1502 a 15(4) descobriu 

(Guanaani (pelos naturais) 
~ S. Salvador (pelo descobridor) 
l America (em honra a Americo Vespucio, piloto) 

l Em 1504 de volta á Espanha soube da morte da rainha e desgostoso fa
leceu em 1506 em Valladolid. Sepultado em Sevilha, teve os ossos trans
portados para Havana. 
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f Descoberto o novo caminho das Indias por Vasco da Gama, quiz o rd de 

I 
Portugal, D. Manoel I (o venturoso), mostrar o seu poder aos monarcas da 
India e mandou preparar uma poderosa esquadra. Confiou a Pedro Alvares 
Cabral o comando da expedição enviada ás Indias em 1500, para firmar Q 

I 
comercio das especiarias: canela, cravo. pimenta, nox~oscada e o pau de I TInturaria que Marco Polo chamou bacilo 

: tixpediçio - compunha-se de 10 cara velas e :5 navios redondos. 

Partida da expedição - do Tejo em 9 de Março de 1500. Passou em frente 
ao arquipelago· das Canarias, Cabo Verde e nas alturas da Guiné faltou 
vento. Aoongelhado por Vasco da Gama afastou-se da costa da Africa e foi 
arrastado pelas correntes oceanicas, dando em terra desconhecida. 

Indicios de ferra - foram notados em 21 de Abril de 1500 (plantas e algas 
marinhas). 

Monfe avisfado - foi em 22 de Abril de 1500, recebendo o nome de Monte 
Pasquoal (oltavario da Pasquoa). 

Desembarque - foi a 2:5 de Abril de 1500; procurou Cabral um porto, onde 
a esquadra pudesse ancorar com se gurança e encontrou ao N. um que re
cebeu o nome de Porto Seguro e o desembarque se deu em 25 de Abril 
de 1500. 

Primeira missa - foi celebrada no ilhéo da Coroa Vermelha a 26 de Abril 
de 1500 por frei Henrique de Coim bra. 

Segunda missa - foi resada em terra, com uma cruz de madeira do pafs, 
Q)ID o escudo de Porfugal, craVlada proximo ao altar no dia 1.- de Maio de 
de 1500. 

1 Nomes dados - foram: ilha de Vera-Cruz, terra de Santa Cruz, Brasil (1504) 

I por caUl~a da madeira côr de brasa (páo brasil), q'Ue era conhecida pelo. 
I nome de páu bacilo 

I Carfa com a relação dos acontecimentos - foi fdta por Pero Vaz de Cami
nha em Iode Maio. 

1 I Levam a noticia a D. Manoel Gaspar de Lemos ou André Gonçalves. 
I 

! 
Partida para as Indias - A 2 de Maio de 1500 a esquadra deixou as terras 
do Brasil, continuando sua viagem para a India. 

Data do descobrimento - 22 de AbriL 
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( Pitaguares - (Ceará, Paraíba e IUo 

I Grande do Norte) 
Tupis-Guaranis I Caefés - (Pernambuco e Magoas) 

Os Guaranis no litoral do Brasil, I Tabaiares - (Norte de Pernambuco) 
costas do Maranhão, Baía do I Tupínambás - (Norte da Baía) 

Rio de Janeiro até Rio Grande do I Tupiniquins - (Sul da Baía) 

Sul. i Tamoios - (Rio de Janeiro, Distrito 
Os Tupis nos rios Paraná, Paraguai, I Federal até S. Paulo) 

Tapajós e Xingú (caçadores, pesca- I Guaianazes - (S. Paulo, S. Catarina) 
dores, canoeiros e souberam nave-: e Rio Grande do Sul) 
gar). Eram mais civilizados e ente- I 

I Carij6s - (entre Santos e R. Grande 
ligentes porém ferozes e guerreiros. I do Sul). 

l Guaranis - (Rio Grande do Sul). 

r 

Ãimorés ou Botucudos - (Espirito 
Santo e Baía). 

Tapuias ou Gés Guaiap6s - (Goiaz) 
no planalto brasileiro até a serra do I Coroados ou Goifacazes - (Est. do 

Mar, hoje na Bolivia. i Rio) 
Não possuíam .cabana nem redes, an- Cariris - (Ceará) 

davam errantes como animais bravos. I Boror6s - (Norte de Mato-Grosso) 

Outras tribus que habitaram o Brasil 

I Chavanfes (S. Paulo e Paraná) 
l Guaicurús (Mato-Grosso) 

( Nu-Aruak (ilhas Lucaias e Anti
i lhas, hoje na Bolivia, Mato-Grosso 
I e Amazonas. Mais importante fa
I milia que contribuiu para o povoa-

1 
mento do Brasil pré-historico). 

Caraíbas ou Caribas - (nas pe-
quenas Antilhas e hoje na serra 
Tumucumaque e rios Trombetas e i : , 

l Negro. 

011 tupis foram os mais nota veis e menos rudes dentre todos os indios que 
habitavam o Brasil. 

Andavam quasi todos em completa nudez, alimentavam-se da caça, da pesca, 
da mandioca, do milho.. do cará e frutas diversas: banana, goiabada etc. 

Obtinham o fogo com o atrito de dois paus, fabricavam as armas, lnstrumen
tati e utensilios domesticos, usando a pedra, a argila, resinas, ossos, vime, 
cipó, taquaras e fibras vegetais. 

Habitavam -a margem de rios, lagoas e a beira mar. 

Do cruzamento com os portugueses, surge o mame1uco, que iAicia o desbraV'a.04 
mento do sertão. 
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Habitaçlo 
do 

selvagem 

Governo 

Enfeites 

Insfrumentos 
de 

musica 

Armas 

Caça 

ReUgilo 

r Oca - especie de cabana de palhas. de maior com
primento que largura. sem divisões internas onde 

1 viviam em oomum multas familias. 
Taba - reunião de ocas dispostas em circulo. 
Caiçara - cerca de paus que rodeava a taba. 

r 
Não tinham governo e sim um chefe (cacique) que 

era obedecido por todos e tirado em geral dentre 

1 os mais velhos e experimentados. 
A reunião das tabas constituia a tribu e a reunião 

de trlbus formava a nação. 

Não oonheciam vestimentas. 
Acanguape - cocar de penas de vistosas côres 

para a cabeça. 
Enduape - cinto de plumas (para os homens). 
Araçoiá - faixa de penas para as mulheres 
Furavam os beiços. as orelhas. o nariz donde pen-

diam botoques. 

( Adoravam a musica e a dansa (poracê). 

I 
Inubia - busina. 
Uai - tambor. 
Maracá - chocalho (que era cabaça quasl cheia de 

1 
pedrinhas. enfiada em cabo de páu guarnecida oom 
penas de guará). 

Membi - gaita feita do femUl dos inimigos. 
l Toré - gaita feita de taquara. 

( Tacape - massa ou clava. 
~ Murueú - lanças de pau oom ponta aguçada. 
I Urupará - arco. 
l Huí - flexa. 

r 
Flexas. 
Mundéos - armadilhas. 

i 
Pind6s - anzóis. 
Puçás - rêdes. 
Igaras - canoas. 

l Envenenavam a agua oom o cipó denominado timbó. 

Não tinham religião mas admitiam um ser supremo 
Tupan (Deus). 

i Coaracy - sol; Jaey - lua; Rudá - deus do amor. 
Pagés - feiticeiros. adivinhadores. que prediziam o 

L futuro. 
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r (cabo de S. Roque - 16 de Agosto. 

1

1•a expedição - Saíu de I ~abo Sto. Agostinho - 28 de Agosto. 

Portugal em 1501 co- I rio S. Francisco - 4 de Outubro. 
mandada por André GOD-\ I çalves descobriu, e a cos.... baía de Todos os Santos - 1 de No-

I ta começou a ser repre-1 b 
sentada nos mapas e ro-

vem roo 

I teiros de navegação com cabo de S. Tomé - 21 de Dezembro, 

I os nomes (ie: l dando aos acidentes do litoral os 

nomes do dIa do calendario cristão. 

baía do Rio de Janeiro - 1 de Ja

neiro. Trocoú os nomes indigenas. Ni-

~ I reinado 

~ ~ de ~ 
~ II D. Manoel \ 

André Gonçalves 

(1502) 

terói (agua em seio abrigada, baía 

I segura) e Guanabara (rio semelhante 

I ao mar ou rio da baía) pelo de Rio 

ii de Janeiro, pois julgava achar-se no 

estuario de um grande rio. 

I baía de Angra dos Reis - 6 de Ja

I neiro. S I 
§ I 

I 

I 
I 
I

I 

I 

l baía S. Sebastião - 20 de Janeiro. 

baía S. Vicente - 21 de Janeiro. 

2.a expedIção (ilha de Fernando Noronha - entrou 

Gonçalo Coelho (1503) I no IDo de Janeiro e fundou uma 

O fim desta expedição não I casa forte junto ao rio Carioca; fun
era explorar e sim pro- i 
curar passagem pelo sul dou a feitoria de Santa Cruz na 
do país para a ilha de 'I 

Malaca (na Asia) onde I Bala; a de Cabo Frio no IDo de 
constava baver grandes l 
riquezas. Descobriu: Janeiro e a de Rio de Janeiro. 

Em 1511 a nau Bretoa carregou páo brasil, papaios e indIos. Em 
1515 apareceu a gazeta da «Terra do Brasil» que os alemães 
chamavam BresUslandt. 
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3.a Cristovam Jaques (Explora a costa até o rio da Prata 

(1516) i e quando volta funda a feitoria de 
I (Guardar a costa) \. Iguaraçú em Pernambuco. 

I 4,.a Cristovam Jaques {Põe a pique tres navios carregados de 

I (1526) pau brasil. Funda a feitoria de Ita-
maraeá em Pernambuco. 

\ (de os,a"" _f~) ~:::: :~:'::~"==15:: <bega ao 

I I' I cabo de Sto. Agostinho em 1531; apri-

I 
I siona tres naus carregadas de pau 

I 
brasil; despacha para o norte Diogo 

I I Leite que chegou ao rio Gurupi. 

II II I Entra na bahia de Todos os Santos e 
" encontra - Diogo Alvares Corrêa nau-

I i I frago de 1510, chamado pelos indios I, Caramurú - homem do fogo, dragão 
I I I saido do mar - por ter morto com 

~otl) I I I um tiro de espingarda um passaro; _ I I esteve na baía do Rio de Janeiro na 
5 a Martin Afonso atual praia Vermelha ou praia Mar-

~ I II· de Sousa I fim Afonso; em 1 de Janeiro avista 
c::I: I ( 531) I uma terra defendida por penhascos 
O I reinado I 1 I e uma grande baía, com diversas ilhas e 1 de i (começo da colonização e I e ilhéus. Os naturais chamavam a ter-
..... introdução da cana de as-, ra Nifer6i e Martim Afonso a denomi-
~ sucar, Vinda da ilha da II nou Rio de Janeiro; manda, para o in-
~ I D. Joio III I Madeira e Cabo Verde" terior, uma bandeira de 4 homens que 

I 
plantada em Pernambuco i voltam; segue para o Sul, toca em Ca-

~ II Baia, Rio de Janeiro e s. i nanéa e nas proximidades do arroio 
... Vicente.' Chui sofre forte temporal e o navio de 
~ I I Pero Lopes vai ao rio da Prata; 
~ I ' Pernambuco e S. Vicente I volta e desembarca (em S. Vidente;. 
~ I prosperaram de tal forma I Foi ameaçado de ser atacado pelos 

I
I I que os colonos, tornaram-se I selvagens, sendo socorrido pelo por-

abastados senhores de en- tuguês João Ramalho que ai se 
~enho). achava desde 1512. Conduzido por na-
õ malho Martim Afonso foi ao vale 

I de Piratininga, a 10 leguas do mar, 
I I fundou uma colonia. A colonia de 

I Piratininga fundada em 1532 deu ori-

I 
gem á cidade de S. Paulo. namalho 
casou·se com Bafira, filha de Tebi-

I 
riçá (chefe dos Guaianazes) um dos 

I

I principais chefes indigenas, conseguiu 
I estabelecer a harmonia entre portu-

I , gueses e gentios. 

I Funda a colonia de Sto. André; aí 
I I esteve até 1532 quando recebeu a 

I 11 carta com a noticia da divisão do 
l l Brasil em 12 capitanias. 
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í D. João III vendo a dificuldade com que o tesouro publico mantinha os nu
cleos coloniais de S. Vicente e Piratininga, resolveu colonizar o Brasil por 
conta de particulares. Dividiu-o em 1534 em 12 porções chamadas capita
nias e deu-as a vassalos benemeritos, sob a condição de crearem estabeleci
mentos á sua custa. Por morte do donatario passavam a seus herdeiros, 
por isso eram chamadas heredifarias. 

I 

l 

Os donatarios gozavam de poder ilimitado, acumulando os tres poderes (exe
cutivo, legislativo e judiciario), ficando sujeitos á fiscalização da Corôa. 

1.a - S. Vicente - (2 quinhões) Martim Afonso de Sousa, fundou S. Vi
cente e Piratininga, partiu em 1533 para Portugal, não mais voltando. 

Braz Cubas, em 1536, fundou a povoação de Santos que é hoje um dos 
grandes portos comerciais do Brasil e da America do Sul. 

2." - Sto. Amaro, SanfÃna e Itamaracá (3 quinhões) Pero Lopes de Sous:! 
não voltou ao Brasil - Gonçalo Afonso fundou a Vila de Sto. Amaro; 
SanfÃna não foi colonizada, João Gonçalves fundou a Vila de Conceição 
em Itamaracá. 

3.- - Paraíba do Sul - Pero Góis da Silveira, aportou na enseada de 
Retiro, um pouco ao Sul do rio Itabapoana, quando veio tomar conta de 
suas terras, em 1538. Recebeu esse logar o nome de Barreiras do Retiro, 
onde fundou o seu estabelecimento colonial, fundando uma povoação chamada 
Vila da Rainha. O donatario mandou vir de S. Vicente, colonos, mudas de 
canas e outras plantas; deu inicio á construção de um engenho, casas, etc. 
Pero Góis da Silveira não podendo reagir aos ataques, resolveu abandoná-ln. 
Retirou-se com sua gente para o Espirito Santo e regressou para Portugal, 
sua patria. Por morte de Pero Góis da Silveira, seu filho Gil de Góis tentou 
a recolonização das terras abandonadas. Pela tenaz resistencia dos indios 
Gil de Góis nada conseguiu; resolveu renunciar sua capitania em favor da 
Corôa. Teve ela tres nomes: Paraíba do Sul, S. Tomé, e Cabo Frio. 
Esta capitania constitue hoje a maior parte do Estado do ruo de Janeiro, 
um trecho de Minas Geraes e outro de S. Paulo. 

4.a - Espirito Santo Vasco Fernandes Coutinho, muito rico e acabou na 
miseria. 

5.a - Porto Seguro Pero de Campos Tourinho, teve auxilio dos tupini-
quins e foram atacados pelos aimorés. 

6." - Uhéus - Jorge de Figueiredo Corrêa, não veio e mandou Francisco Ro
mero que fundou a povoação no morro de S. Paulo, transferlndo-a para 
Ilhéus. 

7." - Baía - Francisco Pereira Cou tinho, indispondo-se com os tupinambás 
que queimaram os engenhos, destroçaram todas as plantações e guerrearam 
durante 7 anos. 

8.a - Pernambuco - Duarte Coelho, foi a capitania que mais prosperou. 
Veio com sua mulher D. Brites de Albuquerque, estabeleceu-se na colonia de 
Marim, aí fundou a vila de Olinda que reverteu a colonia por abandono. 

9.a, 10.- e 11.a - Maranhão - João de Barros, Fernão de Ãndrade e Aires 
da Cunha organizaram expedições para colonizar, sendo infelizes, perecendo 
quasi todos. O naufrago Pedro travou relações com os selvagens, casando
se com uma india. 

12.- - Ceará - Antonio Cardoso de Barros - não tentou colonizar suas ter
ras; veio mais tarde ao Brasil com Tomé de Sousa como provedor-mór 
da Fazenda. 

-- 18 -
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r 
Não alcançando D. João III o resultado com as capitanias hereditarias re

solveu crear um governo geral. 

I 
I 

~ I 
~ i 

I 

Em 1548 D. João III compra a capitania na Bahia a seu donatario Manoel 

Pereira Coutinho e estabelece a sé de do governo, por ser o ponto mais cen

tral da costa e possuir magnifico porto. 

Em 1549 chega Thomé de Souza á Baía com 600 homens de armas, 400 

degredados, 6 jesuitas, chefiados por Manoel da Nobrega e muitas famí

lias. 

Ãspilcueta Navarro, estudando a lingua tupí conseguiu converter grande nu
mero de selvagens. 

Encontra Caramurú (Diogo Ãlvares Corrêa) que escapou do naufragio em 1510 
nas costas da Baía, fundando a povoação denominada Vila-Velha. Em pouco 

tempo achava-se a cidade bem fortificada, possuindo uma igreja, um colegio 

de jesuitas e casas do gove,rnador, da camara, a cadeia, a Sé para o 
bispado, os armazens para alfandega. Ãbriram duas ladeiras comunicando a 
cidade com a praia, e uma estrada para Vila Velha. Ã nova cidade recebeu 

o nome de S. Salvador. 

Mandou vir das ilhas de Cabo Verde gado para animar a agricultura. 

Em 1550 foi creado o 1.° bispado tendo como bispo D. Pero Fernandes Sar
dinha. 

Em 1552 percorreu as capitanias do Sul, acompanhado de Nobrega, e 

(fortaleza de Berfioga em S. Vicente. 

~ (na capitania 

I 
( Santos 
~ Conceição de Itanhaem 

I fundou 
as villas 

I 
I 
I 
I 
l 

l cje S. Vicente). l Sto. André da Borda do Campo 

Compunha-se o 

governo geral 

( governador geral (chefe do governo) Tomé de Sousa. 

'I ouvidor 'geral (presid:a a justiça), Pedro Borges. 

~ provedor geral (dirigia os negocios da fazenda) Ãntonio 

I Cardoso de Barros. 
I capitão mór da costa (defesa do litoral) Pero de Góis 

l da Silveira. 

Em 1552 mandou Tomé de Sousa uma expedição para explorar o interior 

em busca do ouro que partiu de Porto Seguro. 

Depois de 4 anos de feliz administração em 15 de Julho de 1553 entregou 
Tomé de Sousa o governo ao seu successor Duarte da Costa. 

- 20 -
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( 1 - Em 1553 chega o governador a S. Salvador com seu filho Ã1varE> da 

III 
'ti 

I 
I 
I 
I 

I 
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Costa, 250 pessoas, 7 jesuítas e o padre José de Anchieta. 

2 - Em 1554 José de Anchieta e Manoel da Nobrega fundaram o colegio 

de S. Paulo nas planicies de Piratininga proximo a Sto. André da Borda 

do Campo, descontentando-se com isso os colonos de João Ramalho, por-

que muítos moradores de Piratininga transferiram as suas residencias para 

perto do colegio. Vieram dai as primeiras lutas entre os jesuítas e os 

colonos. dificultando a administração .• 

3 - Em 1555 os franceses invadem a cidade do Rio de Janeiro, sob a direção 

de Nicolau Durand de Willegaignon. 

União dos indios tamoios com os franceses contra os portugueses - confe

deraçlo dos Tamoyos: Aimbire e Cunhambebe (chefes dos tamoios). Pacifi

cação feita por Anchieta e Nobrega. 

Da luta entre os Jesuítas e os colonos. Duarte da Costa ficou dO' lado dos 

colonos e o bispo D. Pero Fernandes Sardinha do lado dos jesuitas. 

Em 1556 o 1." bispo do Brasil D. Pero Fernandes Sardinha, que velo em 

1552, foi chamado a Lisbôa e de volta a Portugal, naufraga nos baixios 

de D. Rodrigo proximo ao rio Cururipe. sendo devorado pelos índios Cae

tés em Pernambuco. 

Foi no governo de Duarte da Costa que se deu a morte de D. João III, 

sendo sucedido por D. Sebastião, que tinha apenas 3 anos de idade. 

Reinou em. seu lugar D. Catarina d'Austria, deixando o Brasil abandonado 

e sem recursos~ 
I 
I 
I 
I I Em 1557 O' governador volta para Portugal, entregando . o governo ao seu 

l sucessor Mem de Sá. 
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A 1.a invasão deu-se no governo de Duarte da Costa (1555). Os protestantes 

I 
, 

I 

I 
) 

I 

I 
I 

franceses denominados calvinistas (setarios do reformis.fa francês João Cal-

vino) tambem conhecidos por huguenotes, vendo-se perseguidos pelos ca-

tolicos de sua patria cogitaram fundar no Brasil uma colonia. iJrepararam 

uma expedição e Nicolau Durand de Willegaignon obteve do rei de França 

(Henrique II) dois navios de guerra por influencia do almkante francês 

Coligny. 

Nicolau Durand de Willegaignon (1555) e seus companheiros desembarcaram 

no ilhéu que denominaram Ratier (Lage), passaram depois para Serigipe 

(Willegaignon) e ai construiram o forte Coligny, em honra ao seu protector. 

Pretendiam fundar a França Antartica, que teria por capital Henriville, em 

honra a Henrique II, rei de França. 

Fizeram aliança com os índios tamoios. 

Receberam em 1556 novos socorros, trazidos por Bois-le-Conte (sobrinho de 

Willegaignon). Apesar dos meios de que dispunham, a colonia francesa não 

se desenvolveu depressa por causa de rivalidades que se levantaram entre 

Willegaignon e seus companheiros, donde resultou a retirada do chefe, fi-

cando em seu logar Bois-le-Conte. 

Os colonos se espalharam pela margem ocidental da baia do Rio de Ja-

neiro e pela ilha de Paranapuan (Maracaiá, po Gato, Sete Engenhos e' fi-

I nalmente Governador), onde fizeram grandes plantações. 

'li E:O:d~:::;:n, abo"eddo rum a ~onia, p.,uu pua a Europa, " 
A colonia acabou em 1567, destrui da por Mem de Sá. 
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Em Agosto de 1558 chegou á Baía, Mem de Sá, 3.° governador geraL 

Tratou de acalmar a colonia, reprimindo certos abusos. 

Contribuiu para a submissão dos indios que se revoltaram na Baía, nos 

Ilhéus e no Espirito Santo. 

Em 1560 recebendo de Portugal um reforço dirigiu-se á baia do ruo de 

Janeiro afim de expulsar os franceses, que desde 1555 aí se achavam 

estabelecidos. 

Travou combate contra os francezes, que: foram repelidos, sendo o forte ar

rasado; voltaram os franceses de novo a occupar as primitivas posições. 

Mem de Sá foi para S. Vicente, onde tra...sferlu a vila de Piratininga para 

S. Paulo; organizou uma expedição e foi ao Espirito Santo e aos Ilhéus, 

onde teve que reprimir os ataques dos Aimorés que assolavam a capitania. 

José de Anchieút conseguiu desligar grande parte dos indigenas da Confede

ração dos Tamoios (aliança dos franceses com os Tamoios). 

Lutou contra a epidemia de variola que assolou a Baía. 

Em 1564, chegou á Baía Estacio de Sá, que vinha com o fito de expulsar 

os franceses. 

Em 1565 veio um reforço de Portugal que se dirigiu ao Espirito Santo e 

daí a S. Vicente, indo-se reunir a Mem de Sá, para atacar os franceses. 

Em 1572 Mem de Sá voltou á Baía onde faleceu. 

Successores de Mem de Sá: - (1570) D. Luiz de Vasconcelos que foi vitima 

dos corsarios. - (1572) Luiz de Brito e Almeida; quando este chegou 

(1573), Mem de Sá já era falecido. 
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Em 1564, chegou a S. S..uvador uma força comandada por Estacio de Sá 

que veio para fundar uma colonia no Rio de Janeiro e expulsar definitiva

mente os franceses. 

Estacio de Sá chegou em 1565 ao mo de Janeiro com os reforços forne

cidos pelo seu tio e com os que obtivera no Espirito Santo. Achando as 

suas forças inferiores ás dos franceses, seguiu imediatamente para S. Vi

cente, afim de receber auxilios. Voltando ao Rio de Janeiro, desembarcou 

junto ao Pão de Assucar, onde lançou em 1565 os fundamentos da mo

desta povoação de que resultou a cidade de S. Sebastião do Rio de Ja

neiro. Travou varios combates contra os franceses durante dois anos, não 

conseguindo desalojá-los. 

Em 1567 Mem de Sá chegou com alguns refórços. Reunindo-se a seu sobrinho, 

Mem de Sá e Estaeio de Sá em porfiadas lutas nas quais foi auxiliado 

pelo indjo Ararigboia, vindo do Espirito Santo, conseguiram bater os fran

ceses. Expelindo-os de Willegaignon, Mem de Sá venceu-os em Parana

puan (ilha do Governador); em seguida mudou a cidade para o morro 

do Castelo 20 de Janeiro de 1567 -

Estaeio de Sá foi ferido no rosto, falecendo poucos dias depois. 

Mem de Sá nomeou outro sobrinho, Salvador Corrêa de Sá, capitão-mór do 

mo de Janeiro e retirou-se para a Baía, onde morreu em 1572, pouco 

depois de ter deixado o governo. Data de então a expulsão dos franceses 

do mo de Janeiro, onde estiveram alguns anos. Ararigboia (cobra feróz) 

veio habitar a. Praia Grande, onde lhe foram doadas grandes extensões de 

terra. Este indio foi residir com sua gente em uma aldeia no alto do morro 

S. Lourenço em 1573. Esta povoação pouco a pouco foi progredindo e 

outras proximas se estabeleceram. D. João VI em 10 de Maio de 1819 

erigiu este povoado em Vila Real da Praia Grande, compreendendo as 

freguesias de S. João de Icarai, S. Sebastião de Itaipú, S. Lourenço dos 

Indios e S. Gonçalo. 
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Os primeiros fundamentos da modes ta povoação de que resultou a cidade 
de S. Sebastião do Rio de Janeiro, foram lançados em 1565, por Estacio 
de Sá, quando aqui chegou com a incumbencia de desalojar os Franceses 
das ilhas e do litoral da baía de Guanabara. 

De 1565 a 1566 mandou Estacio de Sá executar varios trabalhos preliminares, 
tais como o aplainamento do terreno, a derrubada de matas, a demar
cação do recinto, a creação de um baluarte. a construção de casas de ma
deira e de barro cobertas de palha, a edificação de uma capela e muitos 
outros melhoramentos lavrando em seguida as nomeações para os diver
sos cargos da administração e da justiça, distribuindo terras, ao longo do 
litoral da baía. 

Foi nomeado alcaide-mór Francisco Dias Pinto. 

Expulsos os Franceses, afugentados os Tamoios e conhecida melhor a situa
ção do terreno, verificou-se logo a vantagem que havia em transferir a po_ 
voação para outro local. Escolheu-se o morro do Descanço (depois Castelo) 
situado em frente a Willegaignon e não muito longe da barra, levantando-se 
uma fortificação, no .ponto mais elevado (o de S. Januario). 

Deu-se começo á construção da igreja matriz, do colegio dos Jesuitas, da 
casa da Camara, da alfandega, de armazens da fazenda real, etc., esten
dendo-se a cidade pela ladeira da Misericordia e proximidades da praia de 
Sfa. Luzia (antigo porto da Piassaba). 

José de Anchiefa iniciou a construcção do grande hospital que tem hoje o 
nome de Santa Casa da Misericordia. 

Dentro em pouco foi se alastrando a cidade por toda a varzea compreendida 
entre os morros do Castelo e de S. Bento, vindo da ponta do Cala1x>uço 
até a rua Direita (hoje Primeiro de Março). 

Reinstalada assim a nova cidade (a antiga denominou-se Vila Velha), nomeou 
Mem de Sá as diversas autoridades e concedeu grande numero de sesma-
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rias (terrenos incultos) inclusive uma legua de extensão por duas de terra 
a dentro, do outro lado da baía, desde S. Lourenço até Icaraí ao indio 
Ararigboia. 

Mem de Sá mandou vir colonos de Portugal e das ilhas, além de muito gado, 
de que se desenvolveu extraordinariamente a criação. Retirando-se depois 
para a Baía deixou seu sobrinho Salvador Corrêa de Sá como governador 
daquele nucleo de população. 

Convocadas as autoridades judiciarias e administrativas que reuniam o Se
nado da Camara e tambem o povo, foi eleito governador da cidade Sal
vador Corrêa de Sá (1.0 prefeito). 

Tratou Corrêa de Sá de edificar e defender a cidade. Construiu: a igreja e 
convento do Carmo (atual Catedral), a de Sta. Luzia, o mosteiro de S. 
Bento, a ermida de Nossa Senhora do O' (onde é hoje a da Ordem Terceira 
do Carmo). :_ . 

A igreja de S. Sebastião, no morro do Castelo, foi começada por Salvador 
Corrêa de Sá, mas só ficou pron ta em 1583, sendo para ela transfe
ridos os ossos de Estacio de Sá. 

Em 1568 Salvador Corrêa de Sá permitiu que os moradores edificassem onde 
bem lhes parecesse e, nesse ano, levantou-se uma ermida na varzea da ci
dade. Esse tosco santuario erguido em louvor a Nossa Senhora do O' re
presenta um dos primeiros monumentos da fé em terras do Rio. 

As casas edificadas aqui e ali, sem observancia de posturas municipais ou 
preceitos de engenharia, seguiam a linha tortuosa das vielas. 

O imenso vale da primitiva cidade estendia-se cercado de um lado por man
gues e de outro por riachos, que se derivavam dos morros e das serras 
da TIjuca, Corcovado e Andarai. 

Ruas - Direita, hoje 1.0 de Março - As ruas eram antes caminhos largos 
como Capueiruçú ou Engenho Pequeno que ligava a zona dos engenhos ao 
centro ou reconcavo em seguida á rua da Alfandega. 

-
;,..---~ 

Rua Direita 
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llio de Janeiro, conceder as terras abandonadas a fieis servidores que de~ 

sejassem colonisá-Ias, sete portugueses que haviam prestado serviços a seu 
país e por isso tinham o titulo de capitãis, sabedores dessa ordem, reque~ 

reram as terras entre o rio Macaé e o cabo de S. Tomé. 

Possuidores das terras, dirigiram-se os capitães para elas. Encontraram um 
grande rio e, proximo ás suas margens, uma tribu de indios os Goifacazes. 

Esse rio era o Paraíba do Sul. 

Encontraram vivendo com os indigenas 11 homens: 4 marinheiros e 7 nau
fragos de uma embarcação que afundara no cabo S. Tomé. 

Esses naufragos uniram-se aos sete capitãis. 

Como haviam sido bem recebidos pelos indios, fixaram-se nessa região. Es
tabeleceram currais, levantaram casinhas de palha, trafando da criação do 
gado e do cultivo da terra. Foi esse o inicio dos «Campos dos Goyta~ 

cazes'". A' proporção que os portugueses tomavam conta desses campos, 
os indigenas, contrarios á civilização, retiraram-se para o interior. 

Foram, depois, esses portuguezes, residir no Rio de Janeiro, deixando em
pregados para tomar conta do gado e das plantações. 

i Abusando do seu prestigio e da boa fé dos capitãis, Salvador Corrêa de Sá 

fê-los assignar a escritura em que determinava a doação, sendo contem~ 

pIados entre ele, os padres jesuitas, os frades de S. Bento e os capitãis. 

Os campos foram então ocupados por muitos escravos e pelos Beneditinos, 

Carmelitas, etc. 

I 
i. 

À povoação foi aumentada, havendo já numerosas CaSaS de palha, ás margens 
do rio Paraíba do Sul. Foi então elevada a vila a povoação dos Cam

pos dos Goitacazes. 

De tal modo se tornou odiosa a prepotencia dos donafarios que os campistas 

ofereceram memoravel batalha, tendo ó frente duas heroicas mulheres: Benta 

Pereira e Marianna Barreto. Veio por fim a paz, a liberdade e a prosperi
dade á cidade de Campos, transformando-se em um dos maiores centros 

de cultura e pro~resso do Brasil. 
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Creadc. dois governos no Brasil. em 1572 ficaram eles tendo como sédes 

as cidades de S. Salvador na Bala. para o governo do norte e a do 

Rio de Janeiro para o governo do sul. isto é. do Espirife Santo para o 

auL 

Para o primeiro governo foi nomeado o conselheiro Luiz de Brito e Almeida 

e para o segundo o Dr. Antonio Salem&. Este embarcou para o Rio de 

Janeiro. sendo bem recebido e muito visitado. destacando-se logo o fa

moso Ararigboia. que lhe veio prestar obediencia. 

Continuando por essa época os franceses. a quem se achavam aliados os 

Tamoios. a operar em Cabo Frio. resolveu o Dr. Salema. fazer frente 

Aqueles inimigos que foram flnalmente vencidos. 

No governo do norte. Luiz de Brito e Almeida volveu as vistas para as mi

nas. que segundo era voz corrente. existiam na capitania de Porto Seguro. 

Em 1577 resolveu o governo português subordinar novamente o Rio de Janeiro 

á Bala. voltando então o Brasil a formar um s6 governo para o qual foi 

nomeado ainda Luiz de Brito e Almeida como governador geral do Brasil. 

Para suceder a Luiz de Brito e Almeida foi nomeado Diogo Lourenço da 

Veiga que abriu luta com varios estrangeiros. principalmente franceses. 

Durante a sua administração. tentou-se a colonização da Paralba. o que 

não se conseguiu. 

No seu governo varias expedições foram enviadas ao interior. tentando a des

coberta de minas de ow:o e pedras preciosas. sendo a mais importante a de 

l Roberio Dias. 

In"aslo Iagl.eza: Tomás Cavendish e Cook saquearam Sentos.1591. Lancaste% 

e Wenner atacaram Recife. de onde foram expulsos. 

Tendo falecido D. Sebastiã~ (rei de Portugal) o rel da Espanha (D. 

Fellpe II) exigiu a cora. daquele pais. 

D. Fellpe II invadiu Portugal e foi a clamado rei. passando então para o 

dominio espanhol Portugal e suas colonias e por conseguinte o Brasil. 
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Em 1594 Jacques Riffault e Carlos des Vaux desembarcaram na Uha do Ma

ranhão iniciando a fundação de um estabelecimento. Foram á França e volta

ram com homens, armas, colonos e missionarios franciscanos. Pouco depois 

partiu Riffault para a Europa, não mais voltando ao BrasiL Charles des Vaux, 

desanimado de esperá-lo partiu para a França. 

Em 1612 chegou ao mesmo lugar Daniel de Ia Touche, Senhor de La Ra

vardiere comandando tres navios: La Charlotfe, La Saiote Anne e La Ré

gente, e fundou S. Luiz (em honra a Luiz XIII, rei de França, filho de 

D. Maria de Medicis), que seria a capital da pretendida «França equinocial,.. 

Nesse ano veio como governador Gaspar de Sousa, com a incumbencia de 

expuIsar os franceses no Maranhão, que fixou residencia em Olinda. 

Em 1613 Jeronimo de Albuquerque, localizou a Baía das Tartarugas e fun

dou a povoação de N. S. do Rosario, voltando a Pernambuco. 

Jeronimo de Albuquerque, encarregado de expulsar os franceses do Mara

nhão, recebeu um reforço trazido por Francisco Caldeira Castelo Branco, 

obrigando os franceses a entregar o forte de Itapari ou S. José e a par

tir do fim de um ano, assinam um armisticio em 19 de Novembro de 1614. 

Alexandre de Moura, que tinha autoridade superior a Jeronimo de Albu

querque, não atendeu ao armisticio e obrigou os franceses a se retira

rem definitivamente a :5 de Novembro de 1615, apoderando-se do forte de 

S. Luiz. 

Francisco Caldeira Castelo Branco colonizou o Pará, fundando a cidade de N. 

S. de Belém. 

La Ravardiere e seus oficiais seguIram para a Europa, ficando Jeronimo 

de Albuquerque como governador da capitania, que em 1621 passou a 

constituir o Estado do Maranhlo, juntamente com o Ceari e o Pari. 

l O forte de S. Luiz teve o nome mudado para o de S. Felipe, passando 

o nome de S. Luiz á povoação que é hoje a capital do Maranhão. 
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Subia ao poder FeUpe IV, quando recomeçou a guerta entre a Holanda e a 

Espanha. 
Organizou-se na Holanda uma companhia rica pat.'IA aprisionar os galeões es

panhóis e conquistar terras. Essa companhia se ~ namou das Indias Occiden-
tais, por ter que agir na America e outra nas JAdias Orientais, por ter a 
Asia como campo de ação. Sua direção estaVl.l entregue a 19 diretores. 
donde lhe veio o nome de conselho dos XIX. Ert!s resolveram invadir a Ame-

rica, especialmente o Brasil. 
Por vingança a Holanda atacou o Brasil tomflndo a cidade de S. Salvador 

(então capital do Brasil), 
O governador Diogo de Mendonça Furtado, resistiu, sendo preso no palacio 

e enviado para a Holanda. Jacob Willekens julgando o dominio seguro. man
dou retirar alguns navios • 

Johan Van Dorth foi morto por Francisco Padilha em uma emboscada. 
Um ano depois chegou uma esquadra luso-espanhola comandada por D. Fra

dique de Toledo Osorio, que fez o cerco da cidade, derrotando os holande
ses em 10. de Maio de 1625. Os Holandeses capitularam, sendo a cidade res
taurada a 10. de Maio de 1625, içando-se as bandeiras portuguesa e espa
nhola. 

A perda da Baia, em 1625, não abateu os holandeses. Em 1627 Pieter Heyn 
entrou por duas vezes no porto da Baia, e avançando para o reconcavo, tra
vou combate, falecendo o capitão Padilha. Encorajado pela vitoria, Pieter 

Heyn assalta e toma os galeões vindos do Mexico sob o comando de D. 
Juan Benevides, dando um lucro consideravel á Companhia das Indias Oci
dentais. 

Atacaram Deci!e e Olinda por uma poderosa esquadra comandada por Loncq, - -
apoderando-se rapidamente das duas cidades. 

Mafias de Albuquerque (governador da capitania de Pernambuco fundou O Ar
raial de Bom Jesus, creando companhias de emboscadas, impedindo a comu
nicação entre OUnda e Decife. 

A Espanha sabendo que a esquadra holandesa comandada por Adrian Janseo 
Pater ia invadir o Brasil, preparou tambem uma poderosa armada coman
dada por D. Anfonio Oquendo. As duas esquadras encontraram-se entre 
Baía e Pernambuco, travando-se renhido combate. Adrian Jansen Pafer ven
do o seu navio incendiado, envolveu-se no pavilhão do seu pais e atirou-se 
ao mar, exclamando: cO oceano é o unico tumulo digno de um almirante_ 
batavo» • 

Oqueno voltou á Europa. Os invasores incendiaram Olinda. Os holandeses 
foram derrotados, mas Calabar começou a guiá-los. 

Mauricio de Nassau reconstruiu Olinda, retirando-se em 1644. Começou a de
cadencia do dominio holandês, provocando a insurreição chefiada por André 
Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias. Depois de um período 
de luta travaram-se as batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649. 

Fortemente atacados os holandeses assinaram o acôrdo da campina do Taborda 
pelo qual entregavam Decife, artilharia e munições, retirando-se imediata-

mente para Holanda. 

l Depois de uma guerra de 24 anos (1630 a 1654) os holandeses, cujas conquis
tas se estenderam desde o rio S. Francisco até o Maranhão, eram com
pletamente expulsos do Brasil. 
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r Sõo _"es o.g ..... d., p", •• p"'''''. do omo, ,aço 00 lndlo e ..".. 
ciaImente conquista do territorio. 

Palavras derivadas: bando, bandeira, bandeirante, bandido (chefe do bando). 

As bandeiras partiam de S. Paulo e por isto este Estado é chamado Terra 

dos Bandeirantes. 

1531 - Martim Afonso de Sousa mandou tambem exploradores para o sertão 

do Rio de Janeiro e de Cananéll. 

~ ... 1552 - Tomé de Sousa organizou Uma bandeira que partiu de Porto Se-
• guro. 
o 

= 

l 

1672 - Fernio Dias Paes Leme (o caçador de esmeraldas), faleceu no rio 

das Velhas minado pelas febres. Levou O filho Garcia Rodrigues Paes e 

o genro Borba Gato. 

1700 - Manoel Borba Gato e Antonio Rodrigues Arzão encontraram areias 

auriferas nos rios: Doce, Velhas, Mortes, minas em Cataguazes, Ouro Preto, 

Diamantina, Mariana (Minas Gerais). 

1706 - Carlos Pedroso da Silveira e Bartolomeu Bueno encontraram minas 

de ouro em Sabará. 

1722 - Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhanguera - feiticeiro ou diabo) e 

um filho descobriram a mineração em Goiaz. Saíram de S. Paulo, atra

vessaram Goíaz e avistaram folhetas de ouro nos colares das indias. In

terrogando-lhes onde se achavam as jazidas do precioso metal, nenhum es

clarecimento tiveram. Então, queimando aguardente, em uma vasilha, em 

presença dos índios, ameaçando de assim incendiar todos os rios, exi

giu que descobrissem o local das minas. Cheios de terror, por verem quei

mar aquela agua, julgaram estar em presença do demonio das chamas. 
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Dai lhe velo o nome de Anhanguera. A expedição de Bartolomeu BuCDo é 

uma das mais famosas e importantes por haver influido poderosamente na 

conquista do interior. A principio ele procurou seguir o caminho que seu 

pai percorrera, depois afastou-se das minas de Sabar', devastando as minas 

de Goiaz. O nome Roberto Dias está ligado ás «Minas de Prata». 

Serviços 
prestados 

Os bandei· 

rantes usa· 

vam 

( Descobriram minas de ouro, diamantes e outras pedras pre-

I 
1 

ciosas; aumentaram o territorio para Oeste; inicia-

ram o povoamento dos sertões; abriram caminhOs; ex-

pioraram rios; praticaram a navegação, etc. 

Calça de algodão, camisa, largos chapéus de palha, surrão 

ás costas; espingarda ao hombro e formavam colossais 

caravanas. Orientavam-se pela bussola ou mesmo pe

los astros, mas, preferiam seguir os cursos dos rios 

que foram as grandes vias naturais de penetr&Ç«o; dai 

o papel de relevo dos rios Tiété, Paraiha do Sul c 

S. Francisco. 

(Local - Estado de Alagoas, na serra da Barriga. 

I quilombo - reunião de negros fugidos durante a guerra holandesa. 

~ I chefe - zumbi que se despenhou do alto do rochedo. 

~ palmares - mocambo rodeado de palmeiras. 

~ capitães de mato - encarregados de perseguirem os negros fugitivos. 

Domingos Jorge Velho - paulista que se ofereceu ao governo para der

t rotar os quilombos. 
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Nome dado peloi paulistas aos portugueses. Queria dizer forasteiros, mal
feitores, pernas calçadas, do nome de uma ave indigena que tem as pernas 

e os pés cobertos de penas até as unhas, isso porque os portugueses 
calçavam sempre meias e sapatos. Foi em Minas que se deu a guerra dos 
emboabas. 

Causa 
r descoberta das minas de ouro em Sabará, por Carlos Pedroso da 

Silveira e Bartolomeu Bueno, paulistas. A principio mantinham 
i 
l 

mutuo despreso, mas com o tempo este se converteu em odie e, 
dai, a guerra entre eles. 

Minas-Gerais de Cataguás - denominação dada ás terras. Com a noticia de 
que os paulistas premeditavam matar os portugueses, estes se armaram sob 
a direção de Manoel Nunes Viana. 

( paulista - Domingos da Silva Monteiro 

I português - Manoel Nunes Viana (enviou um reforço sob o coo 

I 
mando de Bento Amaral Coutinho, que seguiu para o rio das Mortes 
onde se travou o combate em 1708 no qual os paulistas, coman
dados por Domingos da Silva Monteiro, pediram a paz depondo 

I as armas. Amaral Coutinho passou todos a fio de espada, gesto 
Chefes i este tão indigno que os seus proprios comandados o reprovaram. 

I 
1 O local em que essa infame e monstruosa imolação foi praticada 

recebeu o nome de Capão da Traiçãe. Os portugueses proclamaram 

Manoel Nunes Vianna governador de Minas. Os paulistas reunidos 
sob o comando de Amador Bueno da Veiga, marcharam para 

I Minas, acampando triunfalmente no rio das Mortes. Durou pouco 
l esse triunfo para não caírem na mão dos forasteiros. 

Local da lufa - rio das Mortes - Estados S. Paulo e Minas. 

resultado 

( Separação da capitania de S. Paulo e Minas da do Rio de 

j ~:7do' (1~: ::v~O~:::i' d~ 1:::~,o Albuquenjue "'elho. 

I 
I 
~ 

creação 

das 

vilas 

( 
~ 
l 

Ribeirão do Carmo (Mariana) 

Vila-Rica (Ouro Preto) 

Sabará 
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( Nome ou apelido dado aos portugueses por se entregarem os mesmos ao 

I comercio ambulante. Esta guerra rebentou em Pernambuco. 

I 
I 
I 

I 

Causa - odiosidade entre os habitantes das duas cidades Recife e Olinda por 

ter sido Recife elevada a vila. 

Recife - habitada por portugueses, quasi todos negociantes. 

Olinda - sé de do governo era povoada por brasileiros quasi todos fazen

deiros. Depois da guerra holandesa na qual foi Olinda incendiada, começou

se a reconstrucção desta cidade, que não conseguiu contudo o seu antigo 

esplendor, razão porque os habitantes de Recife, nessa época mais pros

pera do que aquela, acharam que não devia permanecer sob a jurisdição 

da antiga capital arruinada. Foram demarcados nessa ocasião os limites da 

nova vila e, á noite, na praça princi pal colocado o pelourinho, simbolo da 

autoridade e da justiça. Indignados os olindenses procuraram o governa

dor, Sebastião de Castro Caldas para protestar contra o ato e este man

dou prender o presidente e alguns dos olindenses mais exaltados. 

Os olindenses exasperados. sitiaram Recife. iniciando sanguinolentos comba

tes, sendo ferido o governador. Obrigado a retirar-se para a Bahia, foi o 

governador substitui do pelo bispo D. Manoel Alvares da Costa. que deu 

anistia aos revoltosos. Retirou-se o bispo para Olinda, donde procurou 

acalmar os de Recife que se sublevaram, dando tambem anistia. Aos 7 de 

Abril de 1714 o governo português acabou com a luta. 

L,'(as - Recife - chefes - D. Fran cisco de Sousa e o capitão João da 

Nota. 

Governador de Pernambuco - Sebastião de Castro Caldas, substituido pelo 

~ ___ l ____ b_i'_~P_O __ D_._M __ an __ Oe_I __ Al_V_e_S __ d_a_Co __ s_t_a. ______________________________ ~_~ 
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1710 

Carlos Duclerc ch~ou com 6 navios, Looo homens; desembarcaram 
cm Guaratiba; dirigiram-se para Jacarépaguá. seguindo a cstrada 
do Engenho Velho e Mata Cavalos (hoje Riachuelo). 

Pcreeguidos pelos estudantes comandados por Gregorio Castro de 
Morais irmão do governador do IDo de Janeiro, Francisco Castro 
de Morais, DucJerc refugiou-se no trapiche da cidade, onde se 
entregou, sendo assassinado por fatos intimos. 

Duguay-TrouiD veio para vingar o assassinio de Duclerc. 

Chegou com uma esquadra de 18 navios e 5.000 homens e fundeou 
cm Niteroi. perto da ponta da Armação. havendo logo tiroteio. 
Ocupou a ilha das Cobras e bombardeou a cidade. 

.Desembarcou no IDo de Janeiro. depois de pequeno combate com 
Bento do Amaral Gurgel. tomando a cidade. 

o itovcrbador Francisco de Castro Morais fugiu para Iguaçú. 

1711 I í Duguay-Trouin tomou conta da cidade e s6 a entregou mediante o 

I 
pagamento de 61.000 cruzados, 100 caixas de açucar e 200 bois. 
O governador da cidade Castro de Morais aceitou a humilhante 
proposta. 

Para o resilate da cidade cooperaram com os cofres do Estado. as 
corporações religiosas e alguns particulares. 

De volta li França, Duguay-Trouin perdeu no mar quasi tudo que 
levava. 

Francisco de Castro Morais foi condenado a prisão perpetua numa 
fortaleza da India. 
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P 
( A 1.a foi manifestada na revolução de 1710 em Pernambuco. 

rimeiras I 
idéas de i Em 1720, em Vila-Rica (Minas Gerais) houve uma nova 

independencia I revolução chefiada por FeUpe dos Santos, sendo este l esquartejado. 

Inconfidencia - é a falta de lealdade que consiste em revelar um segredo. 

Inconfidencia mineira - conspiração tramada em Minas em 1789 e que se 
maI~u porque foi denunciada por um dos conspiradores. 

( Os donos das minas de ouro eram obrigados a pagar ao .governo um 
I quinto da quantidade de ouro extraido das mesmas; como hou
I vesse diminuido a extração, estava esse pagamento atrasado em 
, 538 arrobas de ouro, ou 3.305:472$000, pagamento que o reino 

Causas i exigia que fosse realizado (dizimo). Os mineiros sabiam que os 

I 
impostos sobre o papel selado, o chá e o vidro foram suficientes 
para a emancipação das colonias da Amerlca do Norte, e, por isto, 
a cobrança dos quintos atrasados tambem poderia conduzir Minas 

l e talvez o Brasil á independencia. 

Governador de Minas - Luiz Antonio Furtado de Mendonça, visconde de Bar
baocna, que residia em Cachoeira do Campo. 

Vice-r,ei do Brasil - D. Luiz de Vascaooelb e Souza, residente no ruo ~ 
JaDClrd. 

Conspiradores 

r Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier), Ignacio de 

1 
Alvarenga Peixoto, Tomaz Antonio Gonzaga, Claudio 
Manoel da Costa, José Alvares Macie1, Domingos Vida! 

. Barbosa e outros. 

(o da derrama, isto é, da cobrança dos- quintos atra
Dia da revoluçlo l 

sados. 
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A aspiração de libertar o Brasil do ju go português é que levou um grupo 
de estudantes brasileiros em Montpellier a pensar num possivel auxilio· doa 
Estados Unidos em favor da emancipação do Brasil. Formavam este g111po: 
José Mariano Leal, José Joaquim da Maia e Domingos Vidal Barbosa. Maia. 
filho de um pedreiro, em 1786 escre veu uma carta a Thomas Jefferson,' mi
nistro plenipotenciario dos Estados Unidos em Paris. Jefferson agiu com 
cautela. alegando não ter instruções para tal assunto. Maia ao regressar 

ao Brasil faleceu em Lisboa. 

( 
II'J \ .g 
10 

Casa de Claudio Manoel da Costa, em Vila Rica, hoje Ouro Preto. 
onde foram organizadas as leis da futura republica, assim como re
solvida a !mudança da capital de Minas para S. Jóão d'EI-Re1 • 

o ... I !!!:s . Combinaram adotar uma bandeira branca com um tríangulo azul. 
branco e vermelho ao centro; nesse triangulo um indio quebrava 
grilhões. Encimava o mesmo o distico latino: «Libertas qure sera 
tamen" (liberdade ainda que tardia). Seria proclamada a republica 
tratando-se da adesão do ~io, S. Paulo e outras capitanias. Libertos 
os escravos, perdoada a divida e fundadas escolas. 

= .-. ) 
ii g 1\ 
~ Q 

~ l 
Rainha de Portugal D. Maria I (mãe de D. João VI). 

Denunciador, delator Joaquim Silverio dos Reis (português), por visar o 
perdão de 18vultada divida para com a metropole, fez a denuncia ao Visconde 
de Barbacenil, Foi suspensa a derrama e os conjurados presos em masmorras 
no Rio ,de Janeiro. 

r 
18 de Abril de 1792 - foi proferida na capital da colonia. sendo con" 

denado a morte, Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes) e 08 

I outros a degredo perpetuo. 

~II A 21 de Abril de 1792, Tiradentes foi enforcado no campo da I.amro 
) padosa (local da escola Tiradentes). Foi preso na rua Latoeiro .. 
i hoje Gonçalves Dias. 

I
l 

Depois de enforcado, foi Tiradentes esquartejado, a cabeça exposta em 
Villa Rica, e os membros dispersos pelos caminhos do IDo até ~na .. 
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1792 - D. Maria I (filha de D. José I, neta de D. João V), achando-se im
possibilitada de continuar a reger o país pelo seu estado de alienação men
tal, entrega o governo a seu filho D. João (regente). Era assustador o es
tado em que se achava a Europa. 

1807 - Napoleão Bonaparte, imperador da França, depois de grandes vito
rias que já tinha alcançado voltou suas vistas destruidoras sobre a Ingla
terra, inimiga da França e para isso decretou, em Berlim, o bloqueio con
tinental, ao qual deviam aderir toda. as nações européas. Portugal não quiz 
ceder aos caprichos de Napoleão e conservando-se em relações amistosas 
com a Inglaterra, achou-se inclui do na irll do invencivel imperador que mandou 
invadi-lo pelo general Junot. D. João resolveu mandar seu filho 
mais velho D. Pedro, de 9 anos de idade, que viria com o titulo de con
destavel sob a direção e tutela do bispo de Anernuria em 1807, por ter 
sido negado o contrato de casamento de D. Pedro com a sobrinha de 
Napoleão. 

1808 - D. João vem para o Brasil com toda a família e chega á Baía. O 
embarque efetuou-se em 27 de Novembro de 1807. 

1808 - 28 de Janeiro (decreto) José da Silva Lisbôa, visconde de Cayurú,. 
declara «livres ao comercio das nações amigas fodos os portos do Brasil,. 
(data em que aportou na Baía). Os proprietarios brasileiros foram desalo
jados das suas casas para nelas se acomodarem os portugueses e os car
gos publicos exercidos por brasileiros foram ocupados pelos portugueses. 

1808 - 7 de Março - toda a côrte portuguesa chega ao ruo de Janeiro. D. João 
é aclamado Imperador do Brasil logo que chegou ao Rio de Janeiro. 

1808 - 1.0 de Maio - manifesto de guerra á França ca côrte levantará a sua 
voz do seio do imperio que vae criar». 

1808 - 5 de 

Novembro 

D. João fundou 

r 

i 
l 

o Banco do Brasil, a Imprensa 11égia, a Bibliotéca Pu
blica, Academia de Marinha, Escola Medico-Cirurgica da 
Baía e ruo de Janeiro, Escola de Belas Artes, Jardim 
Botanico, Fabrica de Polvora, e declarou livres todas as 
industrias. 

1815 - 26 de Dezembro - D. João eleva o Brasil li categoria de Reino 
unido ao de Portugal e Algarves, as antigas capitanias passaram a ter a 
denominação de provincias. 

1816 - Março - falece no 11io de Janeiro D. Maria I e D. João, que já 
reinava de fato havia 24 anos, su cedeu-lhe no trono português, sob o 
titulo de D. João VI. 

1818 - D. João é coroado com o titulo de D. João VI. 

A côrte portuguesa vexava o povo brasileiro, considerando o Brasil como séde 
temporaria, devendo voltar ao primitivo estado de colonia assim que ces
sasse o perigo que ameaçava a Portugal. Começou a luta entre oficiais 
portugueses e brasileiros e o brigadeiro Manoel Joaquim Barbosa de Cas
tro reuniu os oficiais, e antes de efetuar as prisões pôs-se a insultar os 
capitãis Domingos Teotonio e José de Barros Lima, conhecido por Leão 
Coroado. Este indignado com o procedimendo de Barbosa, matou-o. atraves
sando-o com a espada. 
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Em 24 de Agosto de 1820 explodia no Porto uma revolução, reclamando a 
convocação das côrtes, que se não T.euniam desde 1697, e proclaDlando a 
monarquia constitucional exercida pela propria casa de Bragança. 

Foi organizada uma Junta Governativa em Lisbôa que a 15 de Setembro 
fazia jurar uma constituição moldada pela da Espanha. 

O marechal Beresford, nomeado por D. João VI para governar militarmente 
Portugal, tendo vindo ao Brasil, foi impedido de saltar em Portugal re
tirando-se para a Inglaterra. O brigue mercante Providencia trouxe os pri
meiros informes, lançando o pavor e a indecisão no espirito de D. João VL 

{ 

permanencia da côrte portuguesa no Brasil; 

Causas abertura dos portos brasileiros ás nações amigas; 

influencia da constituição espanhola. 

1821 - 26 de Fevereiro - D. João VI aprova a Constituição portuguesa, 
sendo jurada no Rio de Janeiro por D. Pedro e D. Miguel (filhos de D. 
João VI) no teatro S. João. 

D. Pedro partiu ao encontro de seu pae, frazendo-o para o centro da cidade, 
a pedido do povo, ao que se prestou D. João VI, verdadeiramente apa
vorado, e recebeu grande manifestação. 

Foram no mesmo dia publicadas insfru ções para a eleição de deputados ás 
côrtes de Lisboa, tendo sido adotado o processo eleitoral espanhol. 

A sessão tornou-se tumultuosa, exigindo os eleitores a proclamação da cons
tituição espanhola de 1812, mandando ordens ás fortalezas para não dei
xarem sair a esquadra que devia conduzir a família real; por desconfia
rem que haviam levado para bordo os cofres publicos. A tropa portugueza 
invadiu a assembléa a baioneta calada, depois de uma descarga de fusi-
1 &ria, fazendo mortos e feridos. 

D. João VI baixou dois decretos - um anulando tudo que havia resolvido 
na vespera, coagido pelos acontecimentos; - outro nomeando seu filho 
D. Pedro regente do Brasil. 

No dia 24 embarcou D. João VI com a familia real na nau D. João VI e a 
26 seguiu para Portugal. 

I 
Diz a tradição - que no momento de embarcar, D. João prevendo a inde

pendencia do Brasil. dirigira ao príncipe D. Pedro as seguintes palavras: 

l «Pedro. o Brasil brevemente se seplttará de Portugal; se assim fôr, põe 
. a corôa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela". 
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(Independencia - 1.0 reinado ou imperio. 

Movimentos 

nativistas 1 
Insurreiçio pernambucana 1645. 

Emboabaa e mascafes - (guerras civis) 1706 e 1710. 

Revoluçio de Pernambuco (1817) - tambem de carater 
republicano; padre eMiguelinho lO, Miguel Joaquim de Al-
meida Castro. 

I Era lamentavel e dificil a situação em que 

r 
D. João VI deixou o Brasil, quer quanto 
ao ponto d~ vista financeiro, quer no to

I cante á politica. O movimento comer-

I cial quasi paralisou-se. Com a retirada 
subita dos capitais viu-se o Banco do 

I Brasil na iminencia de uma bancarrota. r P tud (ri 

I D P dr d or 5 uez - que a a 
• e o pr?cu~ou sanar to os ess~s recolonização) consti-

I males. Em pnmelro lugar, tratou de di- tuido pela gente atra-

I 
minuir as despesas. Foi residir na Quinta sada e pela tropa. 
da Bôa Vista e instalou varias reparti-, 
ções no Palacio da Cidade. Estabeleceu o Monarquico - (almeja

I regimen dos orçamentos. Aboliu a censura ~ va a permanencia do> 
Primeiro contra a imprensa, suprimiu os açoitell e principe D. Pedro), 

instrumento!' de suplicio dos escravos, !ormado pelo ~sc61 
Reinado firmou a garantia da propriedade, fran- I mtellectual e SOCIal. 

ou queou a entrada de livros, mostrando-se I R bl' (d j . Ii f d . epu lCano - ese ava 
Imperio m~e gente re orma or e energlco re?~nte. a partida do principe 

Nao contava com as surpresas pohticas. e a proclamação da 
O Brasil sofreu constantes agitações pro- republica), constituído 
movidas pelos tres partidos de gente letrada e 

meio social elevado. 
I 

I ( U de Abril de 1821 - declarando o governo das provincias 
Leis I do Brasil independente do Rio de Janeiro e só depen-

I I 
dente de Portugal, reduzindo a autoridade do principe 

vindas a simples governador da cidade do Rio de Janeiro. 

l de i 10 de Dezembro de 1821 - extinguindo os tribunais e orde
nando a retirada do principe afim de completar sua ins-

Portugal 'l trução e o IDo de Janeiro seria governado por uma 
junta. 

Quando chegou ao IDo de Janeiro a noticia de tais decretos, houve um mo
vimento de revolta. Despachou D. Pedro, emissarios encarregados de obter 
das Camaras representações nas quais pedissem a sua permanencia no 
Brasil. Agiram na capital a maçonaria e a imprensa. Eram independentes 
fervorosos Joaquim Gonçalves Lêdo, Joaquim José da Rocha, José Cle
mente Pereira, Januario da Cunha Barbosa e fr. Francisco de Sampaio, com 
quem D. Pedro conferenciava constantemente no ((anvento de Santo An-

l tonio. 



l 

Todo esse movimento era feito ás escondidas, pois D. Pedro temia as des
confianças da tropa portugueza. Ia o Regente com assiduidade a bordo da 
fragata que o devia transportar para Europa, afim de certificar-se dos pre
parativos de viagem. 

Os fluminenses reuniram-se para representar contra a retirada do príncipe e 
a eles juntaram-se os paulistas sob a direção de José Bonifacio de An
drade e Silva e tambem os mineiros. Apresentaram um projeto com 8.000 
assinaturas, pedindo ao príncipe que ficasse no Brasil. O projeto foi en
tregue ao príncipe pelo Senado da Camara. 

9 de Janeiro de 1822 (dia do fico) José Qemente Pereira, presidente do Se
nado da Camara, comunicou ao povo a resposta do principe: «Como é 
para bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico'" 

D. Pedro nomeou José Bonifacio de Andrade e Silva ministro do reino e dos 
estrangeiros que se tornou principal diretor do príncipe e promulgou o de
creto ordenando que lei alguma promulgada em Lisboa fosse observada no 
Brasil sem o «cumpra-se" do príncipe. A pasta.da guerra estava confiada 
a Joaquim de Oliveira Alvares; a da fazenda a Caetano Pinto de Miranda 
Montenegro e a da marinha a Manoel Antonio Farinha. 

Chegou a noticia de que Portugal preibia aos portos estrangeiros a remessa 
de armas e munições para o Brasil; o senado da cam ara dirigiu-se ao prin
cipe, pedindo que aceitasse o titulo de Defensor Perpetuo do Brasil, o 
que ele satisfez (13 de Maio de 1822). 

3 de Junho de 1822 procedeu-se á eleição para deputados á Assembléa Cons
tituinte e por decreto de 1 de Agosto eram declaradas inimigas todas as 
tropas portuguesas ou de qualquer outra nação, que desembarcassem no 
Brasil, sem aviso prévio ao principe D. Pedro. Dirigiu-se para S. Paulo 
por haver lá graves discordias. Achava-se de volta para o Rio de Janeiro 
nas margens do Ipiranga, quando recebeu um decreto declarando cnulos 
todos os seus atos praticados no Brasil». Aborrecido resolveu proferir o 
lendario brado: «Independencia ou morte" no dia 7 de Setembro de 1822. 

15 de Setembro foi aclamado Imperador Constitucional do Brasil, a cerimo
nia teve lugar no Rio de Janeiro a 12 de Outubro, a coroação a 1.° de 
Dezembro e bem assim a instituição da Imperial Ordem do Cruzeiro. 

Em 1823, iem S. Paulo, Martim Francisco e os patriarcas da independencia, 
com uma subscrição publica, guarneoeram e armaram os navios da nossa 
primeira esquadra. 

-54-



Achando-se alguns pontos do Brasil ocupados por tropas portuguesas.D. Pedro 
contratou com Lord Cockrane seus serviços militares. Assumindo o com
mando da esquadra brasileira. hasteou o seu pavilhão na nau Pedro L 
A :5 de Abril de 1823. Cockrane partiu para a Baía. comandando a 
seguinte esquadra: naus Pedro I, Ypiranga, Maria da Gloria, Guarani. Li. 
beral, Real Pedro (brigue-escuna); juntando-se em breve a fragata NiteroL 

Chegada á Baía, foi por essa esquadra feito o bloqueio. agindo por terra 
o general Labatut, vindo de Alagoas e estabelecido com seu exercito ll<lI 
Engenho Novo. sendo derrotadas as forças portuguesas. 

A abertura da Assembléa foi feita pelo imperador e a 25 de Março de 1924 
foi aprovada a nova Constituição e jurada pelo Imperador e a Imperatriz. 
O ato de D. Pedro I dissolvendo a Assembléa Constituinte, irritou p~ 
fundamente os animoso Em Pernambuco a reação contra a conduta impe
rial fez-se de modo decisivo e foi publicado um manifesto chamando trai"l 
dor a D. Pedro L 

Manoel Paes de Andrade revoltado proclamou a Confederação do Equador, a 
24 de Julho de 1824. convidando as provincias do ruo Grande do Norte, 
Ceará e Paraíba. 

A bandeira da nova republica. imaginada por Paes de Andrade, constava dQ 
ires côres: azul, branca. encarnada, de ramos de canoa e algodão e do dis-t 
fico: Religião, independencia, união e liberdade. 

D. Pedro suspendeu as garantias constitucionais nas duas provincias de PIer ... 
nambuco e Ceará e enviou tropas. Os revolucionarios seguiram para o 
interior e a luta só findou em territorio cearense. Terminada a revolução 
de Pernambuco, D. Pedro I manda castigar cruelmente os revoluciona
rios. sendo executado grande numero de pessoas entre as quais Frei Qa. 
neca e o português João Guilherme Rattliff. 

A 19 de Abril de 1825. D. João Antonio Lavalleja. conjuntamente com Fru ... 
tuoso IUvera, invadia Montevidéo. proclamando em Junho a independencia 
da CispIatina com o nome de Banda Oriental e colocando-a sob o prote
torado das Provincias Unidas do Prata. O congresso das Provincias doi 
Prata declarou ao Brasil a separação da Banda Oriental. Por esse motivo' 
o Brasil declarou guerra á Republica Argentina. a 10 de Dezembro de 1825. 

D. João VI faleceu a 16 de Março de 1826 e D. Pedro abdicava a corôs por-f 
tuguesa em sua filha D. Maria II. princesa do Grão Pará. 

- 55 -



--

( 

o povo brasileiro não se achando satisfeito com o sistema de governo do Im
perador que tendia para o absolutismo, fez com que ele abdicasse a corôa 
na pessôa de seu filho D. Pedro de Alcantara em 7 de Abril de 18~1. 

Deixando o principe ainda menor sob a tutela de José Bonifacio de An
drade e Silva, embarcou no navio Warspite, passando-se depois para 
a fragata Volagej deixou o Brasil a 13 de Abril de 18~1. 

Por ser D. Pedro II muito criança 
(5 anos), o governo foi exercido 
por uma Regencia permanente que 
ficou composta do brigadeiro Li
ma e Silva, deputado João Braulio 
Muniz e José da Costa Carvalho. 
Começaram as lutas tremendas e 
formaram-se nesta ocasião ~ par
tidos: 

i

r II ::~::' 
Restaurador 'pertencia a este partido 

José Bonifacio, prejudicando assim o 
nome que havia conquistado na fun
ção notavel de organizador do país. 

j ""'~te o governo regencial de que 
era ministro da justiça o padre 
Diogo Antonio Feijó, foram crea
dos: 

José Bonifacio foi preso e suspenso 
das funções de tutor de D. Pedro, 
sendo forçado a residir na i1ha de Pa
quetá, onde morreu em 18~8. 

{
Guarda Nacional; codigo do Processo 

Criminal e o Jury; reforma da Cons
ii tituição com o Ato Adicional que 

l 
creava as Assembléas Provinciais, es
tabelecia um só regente. 

l 

Em 1835 foi eleito regente Diogo Antonio Feijó. Durante esta regencia re
bentou no Rio Grande do Sul a Guerra dos Farrapos que durou 10 annos. 
Foi seu chefe Bento Gonçalves da Silva, que em breve dominava a provincia. 
Trava-se a lucta e os revolucionarios são derrotados no combate de Fanfa, 
sendo Bento Gonçalves preso e mandado para o Forte do Mar, na Bala. 

Em 1837 o padre Feijó renunciou ao cargo em virtude da oposição que 
lhe fazia o Partido Conservador, sucedendo-Ihe Pedro de Araujo Lima 

( Instituto Historicoj Colegio D. Pedro. 
(marquês de Olinda) e fundou: i mais tarde dividido em internato 

l e externato. 
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Houve tambem as revoltas conhecidas pelos nomes de Sabinada, dirigida pelo 
Dr. Francisco Sabino da Rocha Vieira e na Baía Balaiada, dirigida por 
Manoel dos Anjos Ferreira no Maranhão. 

Em 1840 foi declarada a maioridade de D. Pedro II (15 anos); casou·se em 
1843 com D. Teresa Cristina e reinou até 1889 (49 anos). 

o primeiro ato foi conceder anistia a todos os criminosos. Foram inaugu
radas as estradas de Ferro Central do Brasil e as linhas de bondes. A 
anistia aos criminosos politicos em 1840 não deteve a revolução no sul. 
Para acabar com a luta, o governo lançou mão do então Barão de Caxias 
(Luiz Alves de Lima e Silva). 

Em Minas e S. Paulo explodiram movimentos liberais. Caxias foi mandado 
para lá. Em 1842 houve uma revolta em Minas, sendo Caxias mandado e 
em 20 de Agosto venceu os revolucionarios em Sta. Luzia, mandando preso 
para o Rio de Janeiro, entre outros, Teofilo Otoni. 

A 7 de Novembro de 1848 explode em Pernambuco a revolução chamada 
revolta praieira cllefiada pelo deputado desembargador Nunes Machado. O 
capitão Pedro Ivo, um dos revoltosos, foi preso e mandado para o Rio de 
Janeiro, sendo recolhido á fortaleza da tage, dai desaparecendo misterio
samente. 

Deu-se tambem o desmembramento da provincia do Rio de Janeiro com o Mu
nicipio da Côrte, que, com a republica, passou a ser Distrlcto Federal. 

( Pacificação do Rio Grande do SuL 

I Guer.ca do Uruguay (1851). 
Os factos mais importantes foram: i Guerra do Paraguay (1865-1870). 

I Abolição da escravidão (1888). 

L Proclamação da Republica (1889). 
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(Em 1864 os brasileiros residentes no Uruguai queixaram-se dos maus tratos que 

I 
sofriam naquela republica (roubos. assaltos, vexames. etc.), e o governo impe
rial enviou um embaixador a Montevidéo afim de obter satisfação, e, como 
esta não fosse dada, mandou invadir aquele país de cuja capital se apossou. 

A guerra entre o Brasil e o Paraguai foi declarada pelo ditador Francisco So-
lano Lopez que tomou como pretexto a intervenção do Brasil no Uruguai. 

O governo paraguaio proibiu a navegação dos navios brasileiros em aguas 
paraguaias e aprisionou o vapor brasileiro Marquez de Olinda que navega
va no rio Paraguai com destino a Cuiabá, levando a 'bordo o coronel Car
neiro de Campos, governador de Mato-Grosso. Aprisionou os passageiros 
que mais tarde morreram nas prisões paraguaias e se apoderou de 400:000$ 
que eram levados para o tesouro de Mato-Grosso. 

Soube então Solano Lopez que os brasileiros tinham tomado o Salto e Paissan
dú. 

A 14 de Dezembro de 1864, o Brasil declarou guerra ao Paraguai, tendo a 
ele se unido a Republica Argentina e o Uruguai, firmando-se o tratado da 
Triplice Aliança. 

Foram organisados batalhões de voluntarios para a defesa da patria e nomea
do comandante em chefe do exercito o valoroso general Manoel Luiz Osorio, 
mais tarde Marquês de Herval. A 11 de Junho de 1865 deu-se a batalha 
naval do Riachuelo em que a esquadra paraguaia foi aniquilada. 

Era comandante da esquadra brasileira o almirante Barroso e navio chefe a 
I fragata Amazonas. Entretanto os paraguaios invadiram o IDo Grande do 

Sul, conseguindo tomar a cidade de Uruguaiana. 

J Essa invasão causou tanta indignação aos brasileiros que até o Imperador par
I tiu para o teatro da guerra, conseguindo retomar a cidade. Logo depois I os brasileiros alcançaram vitorias em Estero-Belaco e Tuiufi a 2 e a 24 de 

I Maio de 1866. Os paraguaios se retiraram e foram se fortificar em Carusú, 
sendo tomada essa posição, depois de mortifero combate. 

Osorio em Abril de 1866 transpõe Passo da Patria e desembarca em territo
rio inimigo. Em seguida tentaram os aliados o ataque á fortalesa de Curu
paiti, sendo repelidos. 

Tomou então a direção do exercito o Marquês de Caxias. 

A 19 de Fevereiro foi forçada a passagem de Humaitá, sendo tomada esta 
fortaIes&. 

Houve ainda as batalhas de Itoror6, Av ai, Lomas Valcntinas e Angostura. 

O general Osorio foi ferido em Avai. 

Grandes vitorias facilitaraml a tomada de Assunção, o que teve lugar a 1.0 de 
Janeiro de 1869. 

O marquês de Caxias retirou-se enfermo e veio falecer no IDo de Janeiro, 
sendo substitui do pelo conde d'Eu (príncipe Gaston de Odeans, genro do 
Imperador). 

A primeira batalha importante depois que o conde d'Eu assumiu o comando 
foi a de Peribebui. A essa seguiu-se a de Campo Grande. 

Sempre derrotado procurava Lopez refugiar-se na Bolivia, quando foi alcan
çado em Cerro Corá. 

Depois de rapido combate, recusando entregar-se foi o tirano morto por um 
soldado brasileiro nas margens do riacho Aquidaban a 1.0 de Março de 
1870, terminando a guerra do Paraguai, que durou dnco anos. 
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( Desde o inicio da colonização do Brasil foi introduzida a escravidão. Duas 
raças foram escravisadas: vermelha e negra. 

J 
I 
I 
I 

Vermelha J 
ou indigena l Não suportou o cativeiro e seus defensores foram os jesuitas 

Africana 

ou 

negra 

r 
I 

I 

I 
I 
l 

Os pobres negros eram vendidos aos iumbelros que os mar
cavam com ferro em brasa antes de serem embarcados 
para o Brasil. 

Baía, sé de do governo geral - 1.0 lugar que teve negros. 
Companhia Commercio do Maranhão que introduzia por 

ano 500 escravos africanos para serem vendidos a 
100$000 cada um. 

Como 

e de onde 

vinham 

r 

Africa, em troca de missangas, cachaça, facões 

1 

de aço, etc. 

Vinham nos porões dos navios negreiros, amon
toados ('.omo fardos. 

Eram vendidos para as fazendas de café, de 
l canna de assucar, de criação de gado, etc. 

Lugares da Arrica - Moçambique, Guiné, Congo, An
gola, etc. 

1841-1845 - Caça dos navios negreiros - Hobart Pasha (inglez) 

Aboliçio 

- leis i 

l 
Vulios ( 

~ 
aotaveis L 

D. Pedro II não suportava os vexames da escravidão. Em 
1831 foi decretada a lei abolindo o trafico dos escravos, 
mas essa lei s6 foi cumprida em 1850 (ministerio de Eu
sebio de Queiroz). 

la - 1850 - Abolição do Trafico - Eusebio de QueirOz. 

1854 - Abolição do trafico - Joaquim Nabuco. 

2- - 1871 - Ventre livre - José Maria da Silva Paranhos, 
pela qual declarava livre o escravo nascido daquela data. 

3a - 1885 - Scxagenarios - Saraiva (28 de Setembro), 
que considerou livres os escravos de mais de 60 anos. 

P - 1888 - Aurea - 13 de Maio - abolindo a escravidão, 
assinada pela princesa D. Isabel, então regente do im
perio, por se achar na Europa D. Pedro II. 

Joaquim Nabuco, José do Patrocinio, Princesa Isabel, Rui 
Barbosa, Benjamim Constant e João Alfredo, um dos mais 
ardorosos abolicionistas. 

A lei aurea provocou sérios rancores em muitos fazendeiros que se alistaram 
nas fileiras republicanas. 

l Com a vinda do Degro surge o mularo e cafú. 
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r 
Causas qu~ 
concerreram 
para apressar 
a proclamaçlo 

\ 

la. aboliçlo da escravidlo - Os Fazendeiros privados dos 
africanos para o serviço da lavoura, revoltaram-se contra 
o imperador a quem atribuíram a liberdade dos negros, 
e se alistaram nas fileiras republicanas. 

~ 

Ultimo ministerio 

Proclamaçlo 
da Republica 

2a• inlmisade entre os militares e o governo monarqulco. 

O imperador D. Pedro II voltára da Europa em 22 de 
Agosto de 1888.~ chamou o partido liberal ao poder, 
encarregando o visconde de Ouro Preto da organisação 
do novo ministerlo (7 de Junho de 1889), cuja missão 
seria de reagir contra o exercito e as suas idéas re
publicanas. 

No dia 15 de Novembro de 1889, no Campo da Aclamação, 
hoje Praça da Republica, as forças militares sob o 
comando de Benjamin Constant Botelho de Magalhães 
e do Maredaal Deodoro da Fonseca, intimaram o mi
Ilisterio que estava reunido no quartel general a se 
render e proclamaram a Republica. 

O minlsterio demitiu-se e telegrafou ao Imperador (D. Pedro II) que se en
contrava em Petropolis. Uma salva de 21 tiros anunciou a proclamação da 

republica. 

j 
O imperador D. Pedro II chegou de Petropolis á 1 hora da tarde do mes

mo dia, e, no dia seguinte o Governo provisorio enviou-lhe uma mensa
gem por intermedio do major Solon e do tenente Sebastião Bandeira de
terminando a sua retirada do país dentro de 24 horas. 

J No dia 17, ás 3 horas da madrugada, a família imperial embarcou na corveta 
Parnaíba, passando-se depois para o paquete Alagôas, que seguiu logo para 

Lisboa. 

Foi organisado um governo provisorio, que fi'COu assim constituldo: chefe do 
governo, marechal Deodoro da Fonseca; ministro da Guerra, tenente coro
nel Benjamin Constant; ministro da Marinha, almirante Eduardo Wanden
kolk; ministro d.o Interior, Aristides da Silveira Lobo; ministro do Exterior, 
Quintino Bocayuva; ministro da Justiça, Manoel Ferraz de Campos Sales; 
ministro da Fazenda, Ruy Barbosa e ministro da Agricultura, Demetrio Nu
nes Ribeiro. 

Foi instifuida outra bandeira nacional, que conservou as côres verde e ama
rela na mesma disposição, substituindo a corôa imperial por uma esphera 
azul atravessadà por uma faixa branca com a legenda em letras verdes: 
Ordem e Progresso. 

Ã Constituição da Republica foi promulgada em 24 de Fevereiro de 1891. 

Os imperadores do Brasil pouco tempo viveram depois da proclamação da re
publica. 

Ã imperatriz D. Teresa Cristina faleceu no Porto (Portugal) em 1889; o 
imperador em Paris (França) em 1891. 

l O Governo Provisorio, chefiado pelo marechal Manoel Deodoro da Fonseca 
durou até 25 de Fevereiro de 1891; quando eleito presidente esteve até 1894 
e teve como vice-presidente o marechal F1oriano Peixoto. 
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(Presidente - Marechal Deodoro da Fonseca. 

I VIce-Presidente - Marechal F1oriano Peixoto. 

l 

r 'I Dissolução do Congresso. r COM:i:,dante Custodio José de 

( mo de 
Bombardearam ~ Jan~o 

Aconteci- \ Revolta de 6 de Setem- j l Niterói 

i bro - conspiração apoia- Adesão de Saldanha da Ga-
mentos da pelo exercito e ar- ma (diretor da Escola Na-

mada. resultante da dis- vai). Retirada dos revoltosos 
I solução do Congresso. I para o ~ul e volta dos mes-

I mos no ano se$uinte. Derro-

I 
tados em Niteroi refugiaram-
se a bordo de 2 navios de 

l I guerra portugueses. Floriano 
foi chamado Marechal de Ferl ro, o Salvador da Republica. 

(Presidente - Dr. Prudente de Morais. 

( 

I 
I I 

1 

Aconteci- ~ 
mentos I 

, 

l l 

Relações diplomaticas com Portugal. 
Revolta da Escola Militar contra uma ordem do 

ministro da guerra. 
Pacificação do Rio Grande do Sul. 
Anistia a todos os criminosos politicos. 
Direito do Brasil sobre a Dha da Trindade, onde 

os Ingleses queriam estabelecer estação telegrafica. 
Questões das missões advogada pelo diplomata José 

Maria da Silva Paranhos, barão do Rio Branco. 

povoação de sertanejos 
Destruição de Canudos no ser-l denominados jagunços 
tão da Baia por Artur Oscar. formada por Antonio 

Conselheiro. 

- Dr. Manoel Ferraz de Campos Sales. r ", .. 'dou'. 
ig I r ! ~ i Aconteci· i 

Restabelecimento do credito nacio
nal de acordo com os credores in
gleses; 

o ~ j mentol I lf'il 

l l 

periodo de economias e aumento de 
impostos; 
reconhecimento dos direitos do Bra- {POrçãO de terra 
sD relativamente ao Amapá entre os rios Ara-

guari e Oiapoque. 
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f 
Presidente - Francisco de Paula 
Ministro das relações exteriores -

Rodrigues Alves 
barão do ruo Branco , 

I ( 
~ I 

A primeira questão resolvida foi 
Acre. (tratado de Petropolis, 
de 1903). 

a do territorio do 
17 de Novembro 

I x:.::- jll 

l 

Lei da vacina obrigatoria. 
Levante da Escola de Guerra. 
Catastrofe .do Aquidaban em Jacuecanga. 
Tratado de limites com a Guiana Holandesa 
Reunião do Congresso Pan-Americano • 
Melhoramentos materiais da cidade do ruo de Ja-

neiro, sendo Prefeito Dr. Francisco Pereira Passos. 
Extinção da febre amarela pelo Dr. Osvaldo Cruz. 

Presidente - Dr. Afonso Augusto Moreira Pena 
Vice--Presldente - Dr. Nilo Peçanha. 

I 

j 

i\conteci· 

mentos 

( Povoamento do solo e desenvolvimento da viação. 

I
' Reorganisação do exercito e da armada. 

Fundação da Caixa de Conversão com o fim de 
fixar o cambio. 

~ Exposição Nacional de 1908. 
, Participação do Brasil no Congresso Internacional 
I de Haia. 

l Morte do presidente e substituição pelo Dr. Nilo 
Peçanha. 

Fatos 
ocorridos 

no governo de 
l Nilo Peçanha 

(, Criação do Ministerio da Agricultura, Industria e' 
Comercio; do ensino profissional e agricola. 

1 Estabelecimento das fronteiras com o Uruguai. I Proibição de desembarque dos frades expulsos de 
~ Portugal. 

.g r Presidente - Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca. 

.!2 = t ~ , Foi um periodo de revoluções e desordens em varios pontos do 
~ ~ \ Brasil. Rebentou na Europa a grande guuerra e conseguiu manter 
~ ~ l a mais absoluta neutralidade. 

I P",'d..,te ( 

, i\conteci· , l moaroa 1 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. 

Declaração de guerra á Alemanha. 
Tratado com o Uruguai quanto a divida deste pais. 
Promulgação do Codigo Ovil Brasileiro. 
Questão do Contestado (questão de limites entre O 

Paraná e Sta. Catarina). 
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Rodrigues Alves 

Oswaldo Cruz Pereira Passos 

Rio BroAco 
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Presidente - Francisco de Paula Rodrigues Alves, que faleceu ante.. 
de tomar posse, sendo substituído pelo vice-presidente, sendo eleito 

N na vaga Dr. Epitacio Pessôa. 
~ 
~ ViceuPresideaie - I)r. Delfim Moreira . ... 
C\ ... 

o 
cô l 

Aconteci

mentos 

'. Levante militar (5 de julho de 1922). 
I Grande Exposição Nacional, comemorativa do Cen

tenario da Independencla. 
Visita do Rei Alberto I e familia (da Belgíca). 
Lançamento da Pedra fundamental da futura Capi

tal da Republica, no planalto de Goiaz. 

( Presidente 
I 

Dr. Artur da Silva Bernardes. 

i 
l 

Fatos {
Revolta militar de S. Paulo (5 de Julho de 1924). 

sob o comando do general Isidoro Dias Lopes. 
Reforma do Ensino e alguns artigos da Constituição. 

( ;Presidente Dr. Washington Luiz Pereira de Sousa. 

I Ministro da Fazenda - Dr. Getulio Dorneles de Vargas, eleito presi-

i
ii dente do Rio Grande do Sul. 

Decreto da esfabilisação do cambio 
Fatos mais f XIII Reunião da Conferencia Internacional de Co-

I importantes ~ mercio. 
l l Revolução de Outubro de 1930. 

Inicio 
da 

revoluçlo 1 
3 de Outubro em diversos pontos do 

territorlo chefiada peIos Estados 

~ Rio Grande 
) do Sul, 
) Minas, 
{ Paraiba 

2-1 de Outubro de 1930 
Luiz. 

deposição do presidente Dr. Washington, 

Vitoria da revolução -- 24 de Outubro de 1930. 

Junta governativa )/ 
provlsoria 

Auõusfo Tasso Fragoso, João de Deus Menna 
B~eto (generais). Isaías de Noronha (contra
almirante). 

Entrega do governo ao chefe da revolução (3 de Novembro de 1930) 
Dr. Getulio Vergas. 
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Revolução em S. Pawo - éhefe, general Klinger . 

Assembléa Constituinte - eleições - 3 de Maio de 1933 - instalaçiie solemne 
15 de NOV'Clllbro de 1933. 

í presidente 
Visita do Presidente I 

da Republica Ar- j 
gentina Outubro ·i

l de 1933. , 
i 

Assinatura 
de 

geReral Agustim P. Justo. 

í trafadol 

I 

i 
I 
l. conv&niol 

( anti-bélico, 
~ ,. 
l comerc1O e 

extradição, 
navegação. 

(intercambio intelectual, 
I navegação aérea, exposi
i ções e Iamostras, produ
I tos nadonaes, fomento 
l e turismo. 

Conferencia Colombo - Peruana -- solução do conflito de Letfcia - chanceler 
brasileiro Dr. Afranio de Melo Franco. 

(Segunda Constituição Republicana - 16 de Julho 
I de 1934, 17 de Julho a Assem.bléa Nacional pro-

Governo Constitucional. i cedeu a eleição do 10. Presidente da 2.a Republica --
I eleito Dr. Getulio Vargas - posse 20 de Julho 
l de 1937. 

Vista do Presidente do Uruguai - Dr. Gabriel Terra - Agosto de 1934. 

Vista do Presidente do Brasil á Argentina e ao Urufuai -Maio de 1935. 
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