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Em menos de dous annos exgofou-se a ediçâo 

de dous milheiros das Licções de Historia do Brazil. 

Esfe fado é o affesfado mais elogioso que o livrinho 

pode apresenfar. 

Em visfa do hom acolhimenfo que mereceu 

do puhlico e principalmenfe dos professores pri

marios, resolvemos dar a 2 a edição correda, aug
menfada e il!usfrada, 

Esperamos que a profeja a preferencia do ma~ 

gisferio primario da nossa amada pafria. 

Capjfal rederal, 17 de Dezemhro de 1915. 





Duas palavras 

Ao apresentar á publicidade o meu trabalho ;
Ucções de Hisforia do BraziJ - declaro que addi
cionei á parte narrativa, as noçõe's que se devem 
transmittir aos alumnos do curso elementar. 

Julgo que o estudo da Historia Patria, em s eus 
detalhes , pode começar no curso medio. AHendendo, 
porem, que muitas creanças deixam a escola antes de 
encetar este curso , é de justiça que levem para a vida 
pratica alguns conhecimentos da evolução do s eu 
paiz , isto é, as mais rudimentares noções da. historia 
da nossa terra. 

Creio que acompanham o meu pensamento mui
los collegas que, no tirocinio do magisterio, vêm as 
exigencias do ensino . 

Capital Federal, 15 de Agosto de 1 º 13. 

ESMItRALDA MASSON Dm AZmvEDO, 





LICÇÕES DE tHSTOl\lA DO BRAllL 

CUHSO ELE1\lEN'rAH. 

---------

J.a LICÇÃO 

Breves notirias sobre o d('seobrimpl1to elo Brazil 

Todos nós dizemos que somos brazlleiros, que 
amam{)s o Brazil porque elle é a nOSSa paitri:l. 

Ha, porém, mui,tagente que, como nós, habita 
cs.ta terra, falla sómente a nossa lingua, mas n~o 

é brazi1eir:a; per;tence a um paiz chamado Portu
gal: é g ente portu gueza. 

Ora, isto acontece porque no 'Brazil, an tiga
mente, só havia homens selvagens, que' andavam . nús 
ou com tangas de pennas, tinham habitaç,Se:; toscas 
ou V1Vlam nas mattas á sombra das a rvores; fal
lavam uma · ling ua que n6s não comprehendemos e 
que foi chamada tlljJY ou g.aarany. 

Navios de grandes velas, que sulcavam as aguas 
do Oceano Atlantico,d.o màr immenso que vem 
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bater ás nossas praias, foram trazidos pelo vento 
para a costa da nossa terra. Esses navios formavam 
uma esquadra, commandada pelG almirante portu
guez Pedro A/v,ar.es Cabral. 

Cabral e os seus companheiros chosembarcaram, 
fizeram um pHdn~ <:lbençoar o territorio até então 
desconh ecido e, mandando um dos navios levar a 
noticia da descoberta ao rei de Portugal, provoca
ram a vinda de muitas ' outras expedições. 

Como j.i dissemos, as embarcações erarri portu
guezas, pertenciam á republica d,~ Portugal. que na
qneIle tempo eraum reino, 'gov.ernado por D , Manoel /, 
o V.e:rd,ar,Qso, O rei ficou mdito cont'2nh~ por sa
ber que os seus vassallos tinham d(oscob ';orto uma 
terra t.io rica, tão cheia de florestas e d'2 praia,:;: 
lindissimas. 

Tratou, portanto, de participar aos outros pai
zes, isto é, á França, á I talia, á Inglaterra,emfim; 
a todas as nações da Europa, o feliz descobri
mento , 

Vieram muitos navios cheios deportug'Uezes que 
aqui ficaram morando. Como só fallavam o por
tuguez, foram ensinando a sua lingua aos selvagens 
e, embora chegassem outros viajantes francezes, in
glezes , e hesp;anhóes., a lingua portugueza se genera
liso~l, por ser . a ling'ua dos descobridores. 

A , terra' descoberta teve o nome de Vera-Cra'l-, 
que foi substituidopelo de Santa Cruz e finalmente 
pelo de Brazil, em vista da grande quantidade de 
madeira côr de braza existente ' em suas florest~s. 
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Foi numa terça-feira, 22 de Abril de 1500,que 
os portug uezes descobriram o BraziL Hoje se fes
teja a descoberta no dia 3 de Maio, porque anti-· 
gamente as folhinhas estiveram at~azadas e o an
tigo 22 de Abril é o actual 3 de Maio. 

Dcscobtrta dJ Brazil 

z.a . L'ICÇAO 

Scmul,s historicas 

I.a 

No anno de 15°°, os navios do almi~ante Jlor
tuguez Pedro Alvares Cabral avistaram as terras do 
Brazil, com os seus indios nús ou ve:,tidos de pennas. 

O aspecto destas terras, ele montanhas verde~ 

jantes, praias arenosas e habitantes côr de cohre, 
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empunhando arcos e flechas, causou grande admi
ração aos viajantes q u,e .contemplavam extasiados o 
bello panorama. 

2.a 

Uma scena muito inter~ssante foi a pnmeIra 
missa no Brazil. 

Nessa época, aqui não havia casas; o altar foi 
levantado nas proximidades das praias da Bahií, na 
ilhota chaniada Cor6a Vermelha. Ahi, no domingo 
de Paschoa (dia 26 de Abril) frei Henrique de 
Coimbra, disse a primeira missa, que ,foi ouvida com 
grande respeito por todos- os viajantes e pelos in
dias, que procuravam imitar os gestos dos portu
guezes. 

PI'llneir(] misscl 
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Descoberto o Brazil, muitos navIOS aqUlvleram 
e um delles, apanhando grande temporal, foi bater 
ás çostas da Bahia, ficando todo espedaçado. 

Os passageiros na da ram, espera ndo salvar-se, 
mas, ao chegarem á praia, foram devorados pelos 
índios 'rüpinambás . Só escapou um homem - Diogo 
Alll.arts Corda. 

Este naufrago e~õtava muito magro e, por isso, 
os indios ' adiaram a sua morte. Vieram dar á praia) 
muitos destroço~, do navio naufragado e, assim, Diogo 
Alvares poude salvar um barril de polvora e uma 
espingarda . 

Achando":se um dia á porta ela cabana selva
gem, vê passar um passara voando. In'lmediatamen
te arma a espingarda e a tira contra o pa:ssaro, que 
cáe morto a séus p~s, 

Os indios, ouvindo o tiro e vendo o passam 
cahir, fi caram aterrorizados c, cercando o naufra
go, gritaram; Caramu.ru'! Çaramunt' ! 

Na língua tupy esta palavra quer dizer homem 
do fogo, filho do trovão . 

Caramurú ficOll vivendo entre os selvagens , ca
sou-se com a india PomguasslÍ e prestou muitos 
~ ervlços aos portuB'uezes. 
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Os indios não queriam obedecer aos. colonos por
tuguezese :em parte tinham razão: - elles costu
mavam trataI-os como escravos. 

Uma vez, preparava-se um grande combate en
tre portuguezes e selvagens, porque estes pretendiam 
tomar uma povoação em S. Paulo: 

Estavam os indios nas proximidades da povoa
ção, armados de arcos, flechas, tacapes,etc.. 

Os portuguezes tambeJ;Yl se armaram de espin
gardas, espadas e facões. Ia haver uma grande luta, 
muito sangue, muitas mortes! 

O padre Malloel de Nobreg'a, que trabalhava 
para a educação dos indios, estava afflicto, preven
c1b os acontecimentos_ 

Lembr·O'u':se, entã,o, de valer-se -da su.a força mo
ral para apazigua r a luta. 

R,evestido com a simples batina de padre e em
punhando a cruz de Christo, penetmu no campo dos 
indios ,e lhes falIou com doçura na lingua tupy. Os 
indios inclinaram-se obedientes e foram-se retirando 
do campo de combate_ 

5·a 

Como havia muito trabillho aqui no Brazil e 
os indios não se prestavam para serviços pesados, 
os portl,lguezes começaram a t~í'-\.z eY da A/ric.a os 
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negros, que eram tratados como ammaes e vinha,m 
soffrendo fome, Siêde e grandes privações nos po
rões immundos dos navios. 

Aqui chegando, eram empregados em todos os 
trabalhos, levavam castigos e até apanhavam pan.:.. 

cada:s de chi'cote e de correia, si não que.riam tra

halha r. 
Viviam nas fazendas, em habitaç6es chamadas 

sen.zalás e, peLa ffiélidrugada,sahiam para o traba

lho, ,só voltando á noite. 
IVluitas vezes faziam a crueldade de separarpaes, 

filhos ,e irmãos que eram vendidos a diversos se
nhores. 

Que tristeza ver desembarcar aquella multidão 
de neg'ros escravos, fracos e abatidos que eram tra
t:;tdos sem piedade! 

Felizmente hoje não ha escravo~; em 1888 aca
baram com a escravidão no Brazil. 

6,a 

Um episodio interessante da nossa historia, é 
o que se refere ao caboclo Domingos Fernandes Ca
labor, que tanto ajudava aos portuguezes nos com
bates contra os hollandezes, invasores de Pernam
buco. 

Nesse tempo houve muitos combates entre por
tuguezes e hoUandezes e est'es sempre sahiam per
dendo, porque Calabar conhecià muito bem todos 
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os sitios pernambucanos e atacava o inimigo, quando 
eUe menos o esperava. 

O caboclo, poré m, era ambicioso, queria que 
o general Matlzias cte AlbiUqu;erque lhe desse o posto 
de major e, como não fosse aW"ndido, passou-se 
para o exercito inimigo que, d 'ahi em diante, se 
tornou vencedor. 

Mathias de Albuquerque, desanimado, resolveu 
deixar Pernambuco e estahelecer-se na::; Alagôas. 
Convidou todo o povo para acompanhaI-o. 

Uma comitiva de mais de 8000 pessôas fez a 
jornada para as Alagôas, amaldiçoando em altos 
brados ·e ' trahidor, callsa principal do seu exilio. 

Quando chegaram ás proximidades de Porto 
Calvo, um fazendeiro que ahi morava, chamado Se
bastiào de Souto, se offereceu para arranjar meio 
de prende r Calabar que estava no acampamento prb
Xlmo. 

Os pernambucanos acolheratncom enthuziasmo 
o offerecimento e, atacando o campo hollanclez, apri
sionaram Calabar, que foi enforcado,. pagando com 
a vida a ·su.a trahição. 

Antigamente havia muitas lutas porque todos 
os povos da Europa tinham inveja ·dos portug'uezes, 
que tiravam do Brazil tantas riquezas e tantos be
neficios. 

Por fim, até os brazileiros se mostravam con-
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trarlos aos portuguezes; achavam qur: o T:3razil devc~ 
ria ser ind'~pendente . 

O alferes de cavallaria ]OCI,qllil71 José da Silva 
Xavier, mais. cQ.ullccido. peloakunha de Tiradentes, 
e muitos litteratos dê Minas Gera,,::s, fizerarh uma 
revolução para tornar livre a nossa terra. 

Houve, poré m, um homem que, não t'~ntlo pa~ 

triotismo, foi contar ' tudo ao vice~rei do Brazil. 

Este mandou prender o Tiradentes e 03 ontros 
conspirador,es, condemnando~os todos á forcà. 

Só foi enforcado o Tiradentes qu'c:: com toda a 
serenidade entregou a ~abeça ' ao càrrasco no dia 
21 dt, Abril de 1792, no lagar onde hoj e est ~l edi~ 

ficada a Escola Tiradentes. 

A injustiça feita a; patriota Tiradentes não foi 
approvada pelo governo ;re}J!llblicano. 

Hoje, prezamos a memoria do grande martyr 
e o dia 2 I de Abril é feriado nacional. 

S,a 

O Tiradentesri~o conseguiu fazer a indepen~ 

clencia da nossa patria. 
Poucos ann03 depois, o re[tente D. Pedro fez 

essa independencia; -quando voltava de S. Paulo e 
passava pelas margens do rkt,cho Ypiranga. 

Portugal queria reduzir a nossa terra a uma .. . 
simples colonia portugueza e, por isso, ordenava a 
D. Pedro que deixasse o Bra zil. Os brazileiros, 
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porém, não estavam dispostos· a aturar por mai~ 

temp? o dominio de Portugal e, D. Pedro, que se 
lembrava dos conselhos de seu pa':, desobedeceu ás 

ordens recebidas, tirando do chapeu o laço portuguez 
e gritando: Independencia ou morte! 
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o.s patriotas responderam a este grito com en
thusiasmo e desde esse dia (7 de Setemb'To de 1822) 
o Brazil ficou independente, tornando-se então uma 
monarchia. 

Uma revoluçã,~ rompeu na cidade do Recife, 
em Pernambuco em 1824. 

A' 'sua, frente estavam homens illustres e, en
tre elles, o litterato e jornalistá frei Joaquim elo 
Amor Divino Caneca. 

A revolução queria fazer a independencia da 
Provincia de Pernambuco e, como era, chefiada por 
vultos notaveis, se estendeu facilmente ás provin
cias da Parahyba, do Rio Grande do Norte e Ceará. 
E-stas tres províncias reunidas tomaram o nome de 
Confederação do Equador. 

Sabendo da revolução, D. P.edro Ia mandou 
muitas forças para Pernalnbuco, conseguindo vencer 
os revoltosos que foram presos e condemnados á 
morte. Foi um espectaculo medonho a exe;::ução 
d'estes patriotas . . No mesmo dia foram fusilados 
quatro; restava sómente frei Caneca para quem os 
carmelitas pretendiam alcançara perdão . 

O Imperador, porém, conservava-se inabálavel. 
N o dia' 25 de J al1':~iro de 1825, frei Cal1(:~Ca deveria 
ser ·enforcado e este acto se revestiu de todaf' a so
lemnidade. Chegando ao Largo das Cinco Pontas 
acompanhado dos sacerdotes, soldados ' e populares, 
frei Caneca foi eX'-\11ctorado ç escQmulig~clo . Em 



seguida vestiram-n'o com a· alva ·dos condemnados e 
elle serenamente subiu ao patíbulo sósinho, porque o 
carrasco não quiz acompanhaI-o. Não houve quem 
q~lÍzesse puxar a corda para enforcar o frade que 
era tido como santo; por fim, .resolveram fuzilaI-o. 

Então frei Caneca desceu as escadas da forca 
e disse aos soldados: «Meus amigos, não me d~ixem 
soffrer muito». Mal acabara a phrase, uma descarga 
de fuzilaria deixou-o .. sem vida. Assim findou·se' o 
illustre patriota C\,yja memoria tanto respeitamos. 

10. 

Na monarchia houve algumas guerras, sendo a 
principal a guerra do Paraguay. 

Durante esta guerra, o Brazil lutou com os des
temidos paraguayos porque o presidente Lopes era 
um despota, que' muito offendia aos brazileiro ~,. 

Houve então notaveis combates, como a conhe
cida batalha naval do Riaclutelo. 

Passava o dia II de Janho de 1865 e, como 
era Domingo, as guarnições brazileiras almoçavam 
tranquillamente a bordo dos navios que estavam em 
guerra com o Paraguay. 

De repente, o vigia do mastro da canhoneira 
Mearim grita: Esquadra inimiga .á prôa. 

A refeição se interrompe e todos correm aos 
seus postos. Os brazileiros estão de peior partido, 
porque, embora contem tantas embarcações como os 
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paraguayos, acham-se cercados · por umabateda de 
22 peças. 

O almirante Barroso que commandava a es
quadra brazileira, vendo o perigo imminente, manda 
Içar o signal: - O Brazil espera que · Cadalt'ni 
Cl/..lnpra o seu dever, 

Batalha naval do Ria chuelo 

F oram 9 horas de combate em que se p erde
ram homens do valor de Greenhalglz e Mareilio Dias. 
Depois de tantas lutas, a guarnição da nossa esquadra, 
esfalfada, mas victoriosa, continúa a refeição inter
terrompida. 

J 1." 

A Republica Brazileira j.i contava maIS de 3 
annos. Tinha sido desterrada a familia Imperial. 

Na republica, quem governa éo povo . 
O povo brazileiro, poré m, como todos os o u

tros, tem os seus caprichos e por este motivo sur
gi II a revolta da armada (em Setembro de 1893 ) 
capitaneada pelos almirantes Ct(.stodio José de Mello 
e Saldanha da Gama.. 
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Forain :dias de angustia para todos os brazi
leiros. Em terra, temia -se que o bombardeio da 
esquadra viesse ' tr:azer grandes desgraças ás cida
dese povoações. No mar, os revoltosos, não ce
dendo ás imposições. ido governo, calculavam as con
trariedadese vexames que lhes estaValn reservados. 

Felizmente, .ª_ .. at1itude do comman·dante portu
guez Aw,g,u..sto de Castilko, acolhendo os revoltosos 
a bordo da esquadra portug'Ueza, veio tranquiJisaro 
coração daqueUes cujos filhos estavam empenhados 
na revolução. 

3.a LICÇÃO 

Resumo dos factos decorridos de 1500 a 15-'19 

As terras brazileiras receberam a v isita de mui
tos portug'U.ezes qu~, a manda,dodo rei D. Manoel I, 
viera m ·explorar o paiz. 

T ambem foram · visitadas pelos francezes e hes
panhóes que procuravam faz er carregamento de páu 
brazil. 

Os exploradores portuguezes Christo l'([fn Iacques 
e Martim Atton:so de Slouza fundaram as primeiras 
povoações no . Brazil; o primeiro na ilha de Itama
racá, ·em Pernambuco, o ultimo em São Pa1.üo, com 
as denominações de S . Vicente e Pirafininga . ., 

Mas o paiz eramuíto grande; havia necessidade 
d e repartiJ-() em diver!S<\.s porções para melhor coo 
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loniial-:-o. Foi o que fez o rei D. João III, filho 
e successor de p. Manoel. 

D. João dividiu o Bràzil em dose partes 
iguae5 a que chamou capitanta,s hereditarias. 
capitanias pertenceram aos portuguezes mais 
triotas e se ext'~nderam do Pará até pouco 
de Paranaguá, no Estado do Paraná, . visto 
o resto do Brazil ainda era desconhecido . 

des
As 
pa-

além 
cOlno 

Os selvagens muito as prejudicaram de modo 
que a unica verdadeiramente florescente foi a de 
Pernambuco, que pertenceu a Duarte Coelho Pe
reira. Desgostoso,D. João III tomou a delibera
ção de entregar o governo de todas as capitanias nas 
mãos de T homé de Souza, que foi nomeado pri
meiro governador geral do Brazil eml 549. 

Factos decorridos da fundação do governo gera.l 
a' elevação do Brasil a' cathegoria de reiJlo 

Os governadores do Brazil deram grande des
envolvimento á colonia que,cubiçada p.elo extr;m
góro, foi mais de uma vez vísitadà pelos fran
cezes e pelos holla ndezes. Os mais ill'llstres dos go
vernadores foram Thomé de Souza e Mem de Sá; 
o primeiro fundou a cidade de S. Salvador da B(Jll'ia 
e o ultimo foi o fundador da cidade de S. Seb~a.stiâo 

do R.io de Janeiro, hoje Capital Federal. 
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A passagoem do Brazil para o domínio hespa
nh.ol em 1580 fez com que a nossa terra tambem 
fosse governada pelos hespanhoes, ficando, assim 
exposta aos inimigos da H espanha. Entre estes ini
migos, estavam os hollandezes que vieram para o 
Brazil e aqui permanecer.am p.or· espaço de 24 annos. 

Só em 1640 voltou o Brazil a pertencer a Por
tugal, pela restauraç·.ã,o da monarchia portugueza, que 
coHocou no throno D. J oãJo IV. 

Seguiram-se muitas contrariedades para os bra· 
zü eiros, já pürcausa das lutas dos colonos com 
.os jesuítas, j á pela fuga dos escravos que se re
uniram nos Pa!mar,es e p rincipalmente pelo proce
dimento dos próprios portuguezes, que mandavam 
para Portugal as riquezas da colonia. 

F elizmente para. o Brazil, Napoleão Bonapar
te, imperador da França que avassallava toda a 
Europa com as suas conquistas, quiz in vadir Po r
tugal. A famili a real portug ueza abandonou Lisbcl;) 
e vejo estabelecer-se no Rio -de Janeiro. 

Era regente de Portugal D. · J oão que introdu
ziu muitos melhoramentos na nos·sa patria, man
dando abrir esco13.s, fundando a imprensa regia e 
dando grande desenvolvimento ao paiz que foi ele
vado a n~ino em 18 I 5: 



~ 25-

v · LIÇAO 

Bl'asil - Reino 

o Brazil foi elevado a reino em 1815, mas 
não teve governo proprio. 

O reino do Brazil .era. unido ao de Portugal; 
estava, portanto, debaixo do mesmo g ;overno, das 
mesmas leis. 

Com a morte da rainha D. Maria I, o regente 
D. João sub i.u ao thI'ono com ,o titulo ,de D . J.oão VI. 

Até ao anno de 1821 perm<:tneceu D. João VI 
na nossa patr"ia, 1;>em contra a vontade de Portugal 
que constantemente exigia a sua presença e que, por 
fim, se declarou em revolução . 

Os brazi1eiros muito sentiram a retirada de D. 
João ;~ue comsigo levou muitos fidalgos e grande 
parte · da população portugUeza. 

Não foi sómente de progresso o tempo. em que 
o rei àqui esteve. Houve algumas revoluções, em 
vista da rivalidade entre portuguezes e brazileiros. 
A principal re1gentou em Pemambuco .em 18 17. 

Ficou no Brazilcomo príncipe regente D. Pe
dr,o, filho de D. João, que recebeu muitas ordens 
de Portugal para reduzir a nossa terra a uma sim
ples colonia. 

Eram tantas as imposições, que exasperaram o 
povo. No dia 7 de Set.em:bro de 1822, quando D . 
PedrO voltava de S. Paulo, onde fôra acalmar uma 
rev,olta, recebeu or,dens terminantes para regressar 
a PortugaL Viu 1 portantO'I que era ticccssario tomar 
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urna resoluçãü e, levado pelo amor a esta terra e 
pelo patriotismo dos brazileiros, deu o grito: - I Il
depetidencia -ou morte - que echoou em todo o 
Brazil, firmando a nossa im:lependencia. 

Grito da Independencia 

6.a LICÇÃO 

Brasil lndepedente- 1. 0 lmperio 

o grito ~ lndependencia ou Morte - dado nas 
margens do riacho Ypiranga no dia' 7de Setenl
bro d e 1822, echoouem todo o Brazil e ainda au
gmentou o patriotismo ' dos brazileiros que, desse 
dia em diante, se consideraram livres do goverho 
portugl.1ez. 

O Brazil independente abrange , tres phases : .o 

10 Im'per,~o) o 20 lmp;e,rio e a Republica. 
O lO Imperio comprehende o governo de D. 

Pedro que, proclamado imperador, recebeu o titulo 
de D. Pedro lo: 
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LO'go no principio de seu governo, D. Pedro l0 

de~g.osto Ll os brazileiros ):leIa preferencia que dava 
aos seus patricios para os principaes empregos. As
sim, appareceu 'a ;üpposiçã:o provocada principalmente 
pelos paulistas José Bonifiaéio, Antonio Carlos e Ma
.fim F,T)Ct(zcisco de Andrada que, pela imprensa, ata
caram fortemente o imperador. 

Houve então varias revoluções, sendo aprin
cipal em Pernambuco em 1824. Esta revolução quiz 
reunir diversos .Estados do Nórte, formando a repu
blica do Eqpador, mas nãolevol1 a effeito o seu in
tento. 

Mais tarde,em 183 r, nos dias 13 e 14 de Mar
ço se deram no Rio de Janeiro os celebres conflictos 
conhecidos pelo mome de inoites das 'garrafadas, porque 
as armas' do povo eram garrafas. Taes conflictos at
testaram o descontentamento do povo pelo governo 
do Imperador. 

Em 7 de Abril do mesmo anhO, D. Pedro I. 0, 

desgostoso, resolveu retirar-:-se do Brazil, abdicando 
a cor6a na pessoa d e seu filho D. Pedro de Alcantara 
que contava p,penas 5 annos de idade. 

7.a. LICÇAO 

2.0 IlIlperio 

Quando D, Pedro LO se tetirou do Brazil, o 
seu filho e successcir J D. Pedro de Alcantara, con
tava apenas 5 annos de idade. 



Durante a sua menoridade, em que teve con1ó 
tutor José Boni/acio de Andmda e Silva, o Brazil 
foi 'governado por diversas regencias, d 'entre as quaes 
sobresahiu a do padre Diogo Antonio Feijó. Nesta 
regencia surgiu a celebre guerra dos Farrapos no Rio 
Grande do Sul, apparecendo pouco mais tarde a Sabi
l~ada na Bahlia e a revolta dos Bala,ios no J\1aranhão .. 
Não havendo tranquillidade no Brazil, por falta de 
um chefe supremo, muitos deputados trabalharam para 
declarar a maioridade de D. Pedro de Aloantara que, 
com 15 annos de idade, foi proclamado imperador 
(23 de J,u,nhio de 1840). 

O governo de D. Pedro II foi cheio de con
trariedades, mas deu ensejo ao monarcha para mos
trar o seu grande amor á patria brazileira. 

Foi D. Pedro II que sustentou a guerra com 
o Paraguay. Esta güerra durou de 1864 a 1870 e 
deu lugar a muitas acçôes patrioticas,em que se 
destacaram .os illustres militares: general Osorio, DIl
qu,c de Caxias, almirante Barroso, almir,ante Taman
danf e muitos outros. 

No 'governo de D. Pedro II, rebentou a luta 
pela libertação dos escravos negros. Os negros 
desde a epoca colonial eram trqzidos para o Brazil 
e, por leis parciaes, foram obtendo a liberdade. 

Só ,em 13 de Maio de 1888 se extinguiu a 

escravidão, pela Jeigeral da abolição, assÍgnada pela 

princeza imperial D. Izabel ql,e foi appellidada: -

I zabd, a Red!em'ptora. 



Um anno depois era proclamada a republlca no 
Brazil, sendoegcolhido para governal-a o marechal 
Manoel D,eodoro da Fonseca. 

S.a LICÇÃO 

Brasil Republica 

A Republica Brazileira' foi proclamada em 15 
de Novlembro de 1889, na Praça da Acclamação, 
pelo marechal ManoeI Deodoro da Fonseca. 

Quem muito concorreu par:a esta forma de go
verno foi o notavel republicano DT. Benjamin COIlS
tant Botelho de Magalhi$es, cujo ideal era o pro
gresso do Brazil. 

Como as leis que deveriam governar a Repu
blica nã,o estavam feitas, foi formado o governo pro
visaria e nomeado chefe do mesmo governo o ma
rechal Deodoro. 

Tornava-se urgente a retirada de D. Pedro II, 
que ,deixou o Bta~ilno dia 17 do mesmo mez, par;
tindo para a Europa. 

As novas leis foram promulgadas a 24 de Fei

w:!Mlr.o d,e 1891, com o nome de Constituição da 
R,epdblica dos Estados Unidos do Brazil. 

Cada presidente da Republica deve governar 4 
annos. 

Até hoje, o Brazil tem tido os seguintes pre~ 

sidentes: marechal Manoel Deodaro da Fonseca, ma-
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rechal lNoriano Peixoto, Dr. Prudente .! osé de Mo'oJ 
r,aes ;e Bar,r,os, Dr. M,anoel Ilerraz de Campos Saltes, 
Dr. Il/~ancisco de Paula R.od.r,ig'ues Alv.es, Dr. AI
tonso Au,g.usto Mor,elra Pe/ma, Dr. Nilo Peçanlz'a, 
marechal Hermes R.or!,rigiUesda Ilollseca e actual
mente o Dr. W;encesla,u, Braz Pe,reir,a Gomes. 

Nem todos governaram 4 annos; só completa
ram o quatriennio os Drs. Prudente de Moraes, Cam
pos Sanes, Rodrigues Alves e Hermes Rodrigues da 
Fonseca. 

Marechal Deodoro da Fonseca presidenk 
do governo provisorio 



INDIVIDUAUDADES H!STORJCAS 

Estudando o nosso Brazil, lemos .as noticias re'" 
ferentes aos indios, ás guerras e ao patriotismo elos 
brazileiros. Deparamos então com o nome de mui
tos homens, que trabalharam para o progresso da 
nossa terra. Esses homens são as individua!idades 
interessantes da nossa historia. 

Quando Vleram para cá os portug'uezes, os m

dios continuariam a não saber ' ler e escn:ôver, a não 
usar roupas, a não ter noção do verdadeiro Deus, 
a não conhecer os mais simples deveres, se não 
fossem guiados e educados pelos jesuitas, entre os 
quaes se distinguiram .os padres Manoe.! da Nobrega 
elosé de Anchiet.a)· os jesuitas são pois individuali
dades historicas. 

Mais tarde, surgiram diversas guerras, porque 
outras nações como a França, a Hespanha e a Hol
landa queriam tomar cohta da nossa terra. 

Nessas gUerras,appareceram hornens de valor 
que SUstentaram O poder dos portugUt;;~e~, 
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Assim, Mern de Sá e E stacio de Sá e, em ou
tra ópoca, Jeroliyrno de Albuquerque, -expulsaram os 
francezes que pretendiam ficar no Brazil; H enrique 
Dias, Feilppe Carnarâo e André Vidal de Negreiros 
muito batalharam contra os holla ndezes em Pernam
buco e o glorioso TiradenlesJ morreu na forca, poa
ter . trabalhado pela liherdade da patria. 

Só d epois de tres sendas de existencia, o Brazil 
ficou livre de Portugal pelo patriotismo de José Ro
ni/ado de Andrada e Sitv:a e pela energia de D. 
Pedro I. 

Appareceram então as questões com as repu
blicas visinhas; sobresahiu entre todas a guerra do 
Paraguay. 

O Paraguay declarou guerra ao Brazil e, nessa 
guerta, homens illustres como D . Predro II, o bravo 
general Osario, o duque d e Caxias, os almirantes 
Barmso ·e Tarnandaré honraram a patria, cobrindo-a 
de gloriosas victorias. 

Nos ultimos annos da monarchia, Jo sé do Pa
trocinio, o visconde do Rio Branco, Jo:aqui m Nab'uco, 
loã.u Alf.rredo e outros abolicionistas, auxiliados po
derosamente pela princeza imperial D. Izabel, con
seguiram acabar com a escravidão no Brazil. 

Um a11110 depois, veiu a Republica, em qu e tem 
havido muitas revoluções. Nessas revoltas, appare
ceram, como heroes, o .almirante Saldanlz.({ da Gama 
na revolta da armada, o coronel Tamarindo na re
volução de .Canudos. 

Muitos outro':;; brazüeiros occllpara m posição SC\,-
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lientc no governo do paiz, como .o marechal Flo
riaIw Peixoto, o Dr. Prud.enbe José de Moraes e 
Banas, o Dr. Campos Saltes,· o Dr. Rodrig1u.es ANéis 
e o Dr. Atto;nso Pennaios tres primeiros souberam 
manter o prestigio da patria, os .ultimos ainda le
varam a effeito grandes reformas pala o progresso 
do pai%:. 

Pelos estudos, têm concorrido para elevar a 
terra natal muitos patriotas notaveis, destacando-se 
principalmente o Dr. R.uy Barbosa qqe conseguiu 
coHocar o Brazil como naçã-o de I a ordem, a par 
do :.; mais notaveis paizes do mundo e, o inegu.alavel 
barâo do R.io Branco que, com admiravel- prbficien
cia, inanteve a paz elo Brazil com as republicas fron 
teiras, resolvendo pacificamente a elemarcaçãodos 
limites. 

Jos~ BonirÇlcio de Andradô e 5ilvéj 





Licçôes de Historia dQ Brasil 

CURSOS MEDIO E COMPLEMENTAR 

I.a LICÇÁO 

Portngal. Descobertas anteriores ao descobri
mento do Brasil 

Portugal começou a figurar na Historia no prin
cipio do seculo XII, constituindo 'llmcondado vas
sa110 de Castella. 

Mais tarde forinou l11ndos ciúco reinos em que 
se divi'diu a Hespanha e !36em I 143 se tornou in 
dependente. 

O poder desta nação revelou-se na tomada ele 
Ceuta, em i 4 15: 

Getita, cid3Jde africana, pertencia aos mouros. D. 
João l0, querendo conquistaI-a para aLal'gar os seus 
domin~os, pretextou 'uma guerra com a Hollanda que 
nessa época era ·Um simples condadq e, app;arelhando 
tuna formidâ.ve1 esquadra confÍou.,a aos seus filhos 
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D. Henrique e D. Duarte. Esta esquadra appare~ 
ceu subitamente diante de Ceuta, com grande sur
presados habitantes da ódade. 

Assim os mouros foram facilmente submettidos. 
Os antigos (gregos romanOs e phenicios) conheciam 
a costa africana até á altura do cabo Não, que fica 
na base do Atlas; depois da tomada de Ceuta, os 
portuguezes emprehenderam viagens além deste cabo 
c, chegaram até -outro promontorio; nas proximidades 
da actual colonia do Rio d'Ora. Em 1418 dois 
cavalheiros portuguezes que viajavam ao longo da 
costa africana, foram arrojados a uma ' ilha a que 
chamaram Porto Santo. D'ahi, divisando uma nu
vem preta no horizonte, concluiram que ao sudoeste 
desta inla deveria existir alguma terra. 

Para lá se dirigiram encontrando uma região 
desertq., cheia _ de arvoredos, e qlj(~ foi denominada 
ilha da Madeira. Ambas, como sabemos, ficam no 
Oceano Atlantico, na direcção da costa de MarrO
cos. 

Gil Eannesem I433 dobrou o cabo Bojador, 
abrindo caminho paraolitros portugue·zes que suc
cessivamcntc descobriram ú . cabo Branco, o cabo 
Verde e as ilhas deste cabo. Ainda foram desco
bertos em 143 I os Açores e em 1484 um padrão 
portugucz eq collocado na. foz do rio Zaira ou 
Congo. 

Pretendendo ainda extender o seu domínio e 
conquistar toda a Guiné septemtrionÇll ~u Benin, D. 
João II, -rei de Portgal, apparelhou uma esquadrq 
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em 1486, afim de procurar o reinado famoso Prest~3 
J não. Esta esquadra foi confiada a Bartholomen Dias 
que, costeando o littoral da Africa ná direcção da 
oriente;' apanhou uma formidavel tempestade junta 
á ponta meridional do continente dan do-lhe o nomo 
de cabo das Tormeras. 

D. João po.r6m, que pretendia achar um ca"' 
minha para a Tndia, pela costa africana, achou que 
a desco.berta do cabo era um vaticinio de felicidades 
e, assim, quiz qlHo o cabo. das tormentas ficasse co
nhecido. pelo nome ,de cabo da Bo.a Esperança. 

To.mou parte saliente naexpediçã'O de Bartho
lomeu Dias o piloto Pedro de Alemquer que mais 
tarde tambem acompanhou V:asco da Gama. Bartho.lo
meu Dias em sua viagem tocou na Angra do ~ Salto, 
descobriu a bahia de Spencer onde lev~ntou 'O pa
drão de S. Thia!g'O, ' hanspoz toda a -oosta da Ho..
tento.tiae ·do.bro.u o. decantado. caho. das To.rmentas. 
Praseguiu ainda nos seus descab'rimentos, chegando, 
na bdo do oriente, até áenseada d'Alg:aa Bay e, 
só pela imposição do.s marinheiras, resolveu ' valtar 
a Partugal, mo.strando-se visivelmente cantrariado., p0J:' 
nào. ter po.dido pro.seguir a sua viagem. 

Empenhada camo estava na descoberta do novo. 
caminho para as Indias, ,era natural que' D. João II 
acoeitasse o offerecimento ·de Ch~istovam Co.lombo 
que pretendia realisar 'O grande emprehendimento. 
Consultados os astrano.mos predilectos do monarcha, 
estes acharam um absurdo 'O pro.jecto de 'Calomba 
e lhe negaram a sua approvação.J influenciando em 



túdo isto o preconceito scientifico de gue s6men .. 
te pclacosta africana se poderia achar o caminho 
para as Indias. Deste modo, Portugal perdeu a 
gloria da descoberta da America, rcalisada 8 annos 
depois, em. 1492. 

Regeitanclo o projecto de Colombo, D. João II 

nã,o conseg!uiu ver realisado o que tanto ch~sejava. 

Quando morreu, deixou tudo apparelhado para 
a expedição chefiada por Vasco da Gama. Esta ex~ 
pedição de tres navios, levando como piloto Pedro 
de Alemquere uma tripulaçã,o de cento e setenta 
pessoas, seguiu a costa da Africa, sendo acompa
nhada por Bartholomeu Dias até as ilhas de cabo 
Verde e, após uma viagem escabrosa de que temos 
detalhada noticia nos Luziadas de Camões, chegou 
a Moçambique e d'ahi, depois de sllstentar luta com 

,os selvagens, velejou para Mombaça e em seguida 
para Melinde ,onde firmou a paz com ,o monarcha da 
terra; finalmente chegou a Calicut e foi müito bem 
recebido pelo Samorim que, entretanto não accei
tou o tratado de commercio prop,osto em nome do 
rei de Portugal. 

Calicut era a m:etropole da India, a residencia 
do rei mais importante desta região. 

Vasco da Gama regress,ou a Lisboa e, dando 
Conta da sua viagem, animou o rei D. Manoel a ar~ 

mar uma nova expediçã,o com o fim de firmar o 
commercio na lndia e ahi propagar a religião chris
tão Foi esta frota que teve por commanc1ante Pedro 
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Alvares Cabral e que alcançou a grande felicidade 
de descobrir as preciosas costas do Brazil. 

2.'" LICÇÃO 

Viagem de Colombo; Descobrimento da Amcl'icél 

C IzrislowInz C alombo, estudioso e intrepido ge
novez, affirmava a existencia de terras d esconheci
das nas costas do Ocea no Atlantico . 

P re tendendo descobril-as e não tendo m eIOS 
para fazer .a viagem, implorou, sem ncsultado, o au
xilio da Italia, sua patria, e dé Portugal. que en
tão era governado por D. João II. Veio fÍmum e11te 
a ser' attendido pela Hespanha, cujos reis Fernan
doe Is:abel d e Castella lhe deram o necessarlo au
xilio para, obter tres pequenos navios Santa Miaria, 
Püdai ,e Niíía - e a precisa tripulação . 

Colombo sahiu; de Palas, pequ.eno porto hespa
nhol sobre o A.tlantko; viaj ando na direcção de 
leste para .oeste, aportou á ilha d e Gomera, no gru 
p o das Cana.!ítas. Ahi sle demorou um mez e, de
pois de 35 dias de viagem em que só via ceu e 
mar, começou a perceber signaes ele terra proxi
ma. Essa terra foi a sua salvadora, porque os ma
rinheiros, aterrorisados pela extensão da viagem, tra
mavam u ma conspiração para matar o commandante 
e regressarem á E~tria. 

Assim, a terra descoberta recebeu o nome de 
S. Sa!v',rta~or. E' uma ilha do mar das Antilhas que 
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era habitada pelos selvagens, os qua,es a chamavam 
o,uanafwwi. 

Christovam Colpmbo descobriu . em s,eguida as 
ilhas de Cub'a e Haiti nas Antillzase voltou á Eu.
ropa onde ,encheu de orgulho os' r eis da Hespanha 
com a noticia da descoberta. 

Fez 4 viagens á America, descobrindo a ilha 
Jamaica 'e percorrendo acosta americana até Ca
r.ác.as . 

As intrigas e · as injustiças que s.offreu, rouba
ram-lhe a protecçã.o ,dos reis de Hespanha. Mor· 
reu pobre e ahandonado e a nova terra recebeu 
o nome de America, em homenagem a America Ves
p,uci:o, . que o acompanhara em sua 3a viagem e que 
merecia as attenções do governo hespanh'ol. 

çnrÍs(ovalll C01011100 . 
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'Viagem de Cabral. Descoberta do Brazil 

o Brazil, a nossa cara patria, tem poucO' mais 
de 4 secubs .de existencia. FO'i descoberto no dia 
22 de Abri! de 1500, pelo almirante portuguez Pl;
dr,o Alvwes Cabral. 

Esta grande t';;rra que i á tinha sido visitada, 
pelos hespanhóes HOYfda, Pinsone Leppe,desde 
O' rio Amazonas (Mar Dulce ) até ao cabo ' de . Santo 
Ag.osti,nho, ficou pert;;;ncendO' a Portugal porqw;; fo
ram os pO'rtuguezes que participaram ao mundO' a 
SlW existencia. 

Pedro Alvares Cabr~l dirigia-se "ao Hindostão 
ou India, no sul da. Asia. Partira de Lisboa, apO'r
tara ás ilhas Can.ariase em seguida ás ilhas do 
Cabo V.erd,e. LembrandO'-se, pO'I'ém, das r';;commen· 
daçôes ,de Vasco da Gama que pouco tempo antes 
fizera a mesma viagem, afastou-se muitO' da cO'~ta 

africana e assim, no dia' 2I de " Abril, . começou a 
ver signaes de t,;;rra proxima. No dia' seguinte avis
tou um monte ao qual chamou Paschoal,' em atten~ 
ção aO' Domingo ' de ' Paschoa: 

A festa da Invénç10de Santa Cruz, que se ce
lebrava 'em: iprinci:p~os dé' Mi:üo; fez Cabral dar á 
nova terra o nom;; de V,e,ra Cruz, depois mudado 
para Sânta Cruz. 



A p'arte do Brazil onde Cabral apartou per
tenceao actual Estado da Bahia; o porto onde os 
navios anco.raram to.mou ° no.me de Porto Segam. 

Habitavam esta região homens côr de co.bre a 
quem os po.rtug'U(~zes chamaram indio.s, po.rque sup
puzeram que a terra descoberta fizesse parte da 
India. 

Num ilheu que havia perto. da praia e que 
fo.i denominado Corôa V,e.rmelha levantaram os VIa

jantes um altar, em que no dia 26 d,::o abril Frei 
He!~riC/lule .de Coimb:f1a, ü~lebro'll a . 1" missa, co.llo.candci 
assim o. no.vo territo.rio Süb a protecção divina. 

O escrivã,o de bordo Pera Vaz de Caminha, em 
volumo.sa carta,. relatou a D. lVIano.el a no.ticia da 
descoberta que fo.i levada po.r Gaspar de Lemos e 
recebida co.m enthusiasmo na côrte portug'Ueza; 

A esquadra deveria seguir para a India.Ca
bral, depo.is . de . mandar percorrer g'r:ande extensão 
do. litto.ral,onde fo.ramenco.ntrado.s indio.s mansoQiS, 
fez celebrar a 2 a missa, no. dia l0 de maio., já em 
terras do continente, No. dia seg'Llinte co.ntinuou a 
sU'a viagem, deixando no. Brazil do.is co.ndemnados 
á pena ultima, que preferiram ° desterro nestas pa~ 
ragens. 

Havia nas mattas da nova região. muita ma-o 
deira côr de braza; d'ahi surgiu o no.me Brazil que 
substituiu ao. de Santa Cruz e que até ho.je re
presenta este immenso e prospero paiz: 

Co.mmell).o.ra-se a desco.berta do. Brazilno dia 
3 de maio, dia de Sànta Cruz, havendo. quem at-
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tribua ,a mudança da data do deo;cohrimento ao a.tra
zoem que se achava o calendario no annode 1500. 

Os indigenas do Brazil 

Os índios ou habitantes do Bra.zil eram côr de 
cobre, de cabeUos pretos e duros e viviam quasi 
todos em completa nudez. 

Havia muitos índios que se distribuiam por di
versas raças, as quaes por sUa vez continham mui .. · 
tas familias, Os principaes. selvagens eram os tu
pys ou gU!.amnys que habitavam o littoml, os ta:
lwyas 'GiU f{tés que pl1eferiam as mon,tanhas, os nu~ 

aruaks habitantes das circuÍnvisinhaças do rio Xingú 
e 'Os ca,rib:as que, das cabeceiras do mesmo rio, pa.r
tiram par:a o norte. 

Alguns indios. s,e davam ao vicio de comer carne 
humana, isto é, eram atdfiTopophagos. Ainda hoje, 
nas cabeceiras do rio Branco, affluente do rio Ne
gro, e :em outros pontos do paiz se encontram estes 
indigenas. 

Na Capital Federal ha numa praça publica o 
monumento do descobrimento do Brazil. Ahi figu

ram os tres vultos mais importantes: Pedro Al
vares Cabral, o descobridOT,Jhei I-Ienrlque de Co

imbraC)lle firmou Da nova terra o dominio christão 



- 44--

e Pero Vaz de Call1inha que escreveu as primeirrus 
noticia.s sobre as terras brazíleiras ~ 

Na epocado d e'scobrimento as principaes fa. 
mílias tupys 'eram: os Tupinam bás e Tupininquins 
na Bahia,os Cahetés em Pernambuco, os Tlamoyos 
no Rio de Janeiro. 

P,ertendam á tribu tapuya ós Aymorés) habi
tantes da fronteira do Espirito Santo com a Ba,
hia, os Botoc,udos que usavam furar o beiço para 
ahi introduzir um batoque, os C ha'vantes e muitos, 
outrps. 

D os caribas os malS antigos eram· os Bakai'r 
ris) que ', se dividiam em bravos e mansos e dos 
nu-ar:uaks merecem menção os Paumarys que vi· 
vem sempre em canoas nos rios e lagos: 

Em algumas tribus , havia a noção d e família; 
a mulher era, poré m, uma escrava a quem cumpria 
trabauiar para ° ma rido, em quanto este pescava 
ou caçava. A pesca era f eita nas igdr.as ,pu nas 
ubâs ,e a caça com 'os arcos e , as fkxa;s. 

Todos obedeciam aomor,uóixa va, chefe da tri
bu, e tinham grande r espeito ao pagé que exercia 
as func çôes de medico, consdhéiro, advog-ado etc. 

possuiam os tupys as suas ócas e habita,vam 
aldeiamentos chamados tabia,s ou maLoc.as. D'ahisa,
hiam para os combates, ao som dainubia e do 
maracá. 

Hoje attestam a existencia dos tupys, os Pa
rcntintins, os Juremas e osPaquéjús qUle mora:ffi 
[las JJroximidades de Porte;> Seguro, o~ N liambiqaa ... 



fias qU1e, ·a principio:, não acc.e'Ítaram .a. an1isade do 
celebre expl'Ürador coronel Rond'Ün e muitos , outr:QiS 
que habitam principalmente\ Goyaz, Matto Grosso e 
Amaz'Ünas, O go:vernobrazileiro encarregou ''0 ooron el 
Candido R ondon de fazer aldeiamentospara'Üs irc-, 
dios ,e confiaI-os a commiss6es militares, Actual
mente j,i se contam ,aldeiaqJentos em Matto Grosso, 
Goyaz e o'Utrós pontos do interior do paiz. 

Em todos os tempos os selvagens ·do Brazil foram 
decantad'0s pelos noss'0S poetas: Domingos de Ma
galhã;es nos d eu a epopéa - - Confederação doS! 
Tamoyo~. Santa Rita de ' Durão 'compoz o ' poema 
Caramurú, , Gonçalves Dias éa:uct.or da ,Canç:ãodo 
Tamoyo, do poema Y J'll:ca ' Pyqma, dos " c,elebres 
Tymbiras. ' 

V LICÇAO 

Explorações 

Grandes duvidas existem até hoje sobre â:S pn-:
meiras explorações. Parece certo. que vieram duas' 
expedições; uma em 1501, sob o commando deA/l~ 
dré Oonçalv,es ou ' Gonçalo Coçl1w, outra emI 50), 

sob a direcção de Gonçalo Coelho , ou Ç/!rístowam 
Jacques, fazendo partecle ambas '0 celebre piloto 
Arnerico V,espucio. 
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A primeir.<\. dessasex:pedições tocou em diver
sos pontos da costa bra~ileir:a, a, que deu o nome 
do !santodo dia. Assim foram conhecidos os ca
bos de $. Roqu:e e S. Agostinho, a b.ahia de To
dos os Santos, o cabo de S. Th:omé, as balzíasde 
Angr.'1 dos ·· Reh S. Sebastião, Santos e Cananêa. 

A 'segunda expedição ,descobriu a ilha de S . 
],o~o ou deF,e,mando ,de No,ronft,a, a 60legllas do 
cabo S. Roque. 

Falla-.se ainda das expedições hespanholas de 
J.oão Dias de Solis 'e Vicente Pinzon, em I508, e 
do oelebre naveg,a:dor portuguez Fernando de Maga~ 
lft,ães que,emprehendendoa primeira via:giem de cir~ 

cumnavegação, em IS I9; desoobriua Balzia do Rio 
de Janeiro, em I3 de Dezembro, chamando-a Balzl~a 
de S Liuz,ta, em homenag,em ao mesmo dia. 

Correm como verdadeiras lendas as noticias dos 
naufragW'S de Diogo Alwz.res Corda, perto da ilha 
de Itaparica, na Bahia, em I5 IO, e de João Ramalho, 
em S. Paulo, em I5I2. 

D~ogQ Alvares . Corrêa, o unico naufrago pou
pado á anthropophagia dos Tupínambás, deveu a 
$ua salvação a uma espingarda e a um barril de 
polvora que salvára. de bordo. Atirando sobre um 
P'a!$saro., cauSQ:Ú.:.lhe a morte e este facto encheu de 
pasmo ,os sélvag.ens que, aterrOl":Lsados, gritaram: Ca
r,aín u.r,u , / Cal1aniura'! e pouparam-lhe a vida, tornan· 
do-S<!:'S'eus vassallos. 

Jo.ão Ramalho naufragou. nas costas de São 
P,a1.rlo ,e fo.i acolhido pelos o'U'yanazes. 
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As expedições que merecem, porém, maior at
tenção são as de Ckristovam Jacq,ues e Martim Al
~onsG de Souza. Em 1526, çheg;ou Chr,istovam .Jac::
quesClJo Brazil, fundando em Pernamb:u;co a po
voação ou :Deito ria de Itamaracá. Em 1530, Ma:rtim 
Alfonso d,e Souz"a, commandando uma poderosa ex
pedição de mais de 400 pessoas, percorreu todoO 00 

littoral, desde 00 cabo de S. Roque para 00 sul, ful1-

dando,coOm o auxilio de João Ramalho, as povoa:_ 
ções d e S. ViDente e Pirratininga, que deram origem 
ás cidades dé Saizlos e S. Paulo. 

6:0. LICÇAO 

CapitanÍas 

As ,expLorações não podiam dar grandes resul
tados, porque não tinham 'elementos para ' sustar as 
correrias dos selva'gens, que se oppunham á éoloni
sação . . Tornava-s,e urgente, portanto, oOutro systema 
de exploy,\çã,o ,e ,colo'l1iJSiação. 

Lembrou-:se D. João ln filho e s'Uccessor de 
D. Manoel, de repartir o Brazil em doze partes dE'·~ 

sligtuaes, a que ,chamou capiitafl.~a,s . Iu~reditartas. As ca~ 
pitanias for,am dadas aosportugiuezesque tinham 
prestado serviços á sua patria, com a copdição de 
exploraI-as e colonisal-ás. 
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Assim se chamàvam as capitanias: S. Vicenté, 
S,anto Amaro e Ilamaracá, Pr1f,a llybá do Su.',Espi,
rito. Santo, Porto Seguro, llhéos, Bahia Pernam·bu·:;o 
Mar,anh:iio ( i )e Ceará. 

Os d.onatarios tinham plenos direitos sobre as 
capitahiais . nas quaes, em:bora. se a:doptassem a,s L:is 
da métrupole portugu:eza, · havia · a liberda.de de asy
lar .os proprioscriminosos do r,eino. 

Nã.o pr'Ü'speraram quasi todas. as capitanias, ha
vendo em algumas verdadeiras tragedia s pela Jn

subordülação dos col.onose indios. Entre estas es
tão ada Bahia, cujü donatario Francisco Per.eira 
Coutinho, foi obrigado a fugir; a 'de Ilheos doada 
~ Jorge de Figuâredo Corrêa que muito soffreu 
por causa dos Aymorés ; e ada Parahyba do Sul. 
que não foi avante pela resistenciados 00 yatacazes. 

Tambem nAo flores·ceram as capitanias : de San
to . Amaro doada a Pera Lopes de Souza, do Ceará, 
cujo donatario . Antonio Cardoso ,d,e Barros, nã:) veio 
nem mando1.l colonisal-a e do Maranhão, porque l~m 
naufragio deixou sem recursos os emissarios d,j João 
de Barros, donatari,o da capitania. A mais prospera 
de todas as capitanias foi a ,de. Perllil.mbuco. Dlcarte 
Coelho Piel1ei,r,{L, seu donatario, venceu os Cahetés, 
fundou a povoaçào de Olinda, favor'~ceu a a;gricul
tura a industria oe ocommercio ·e concorreu para 
a m:oralidade da capitania, prOmovendo casam entos 
de portugnezes com indias. 

( I) COl11preh'endia 3 capitanias. 



Alnda floresceram: ade ' S. Vicente, que pêr
tenceu a Mm"tim Alfonso de Souza o qual ahi esta
beleceu muitos en'g,enhos de assúcar e promoveu a 
criação de gado; a do E'spirito Santo em que se 
formou a povoação de Noss,a Senhora da Vlctoâa" 
a de Porto Seg'Uro que tevé muita: importancia du;
rante a vida de Pero de Campos Tourinho, seu do
natario. 

A maior das capitanias era' S, Vicente com c>::~m 

leguas e a menor Parahyba do Sul com trinta 1e
guas; a do Maranhão tinha cento e cincoenta le
'g'u:as mas reunia , sob a mesma denominação tres 
capitanias de eguaes dimensões . 

Emger,a1 as capitanias tinham cincoenta le
guas. 

Estesystema de ,colonisação não deu resulta
do, porquanto os ,donatarios não po diam oonter lOS 

indios ,e os colonos. 
D . Joã:o III resolveu fundar o governo geral 

no Brazil ,em 1549, com o intuito de favorecer a 
colonisação. 

O Estado da Bahia é formado pelas capitania", 
de Porto Seguro, Ilheos e Bahia ,e o de Rio de J a
neiro pelas de Parahyba e deS, Vicente, -esta ultima 
tambem -entrou, em parte, na formação do Estado 
de S . Paulo. 
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7.a LICÇÃO 

Fundação elo Governo Gerai 

LL\tas entre Os colonos e índios, devastação das 
capitanias e O1Jtros inconvenientes., fizeram D . João 
III fundar o Oov,erno Geral no B!1I1zil no annà de 
1549. 

O governo foi confiado a T hJomé de Souza que, 
a uxiliado por um ouvidór ' geral, um prdvedor, um 
capitão mór e um alcáide~rn6r,deveria ' implantar 
a ordem na colonia. ( I) 

Muito concorreram para os beneficos reslútados 
da administração os jesuitas que, chefiádos pelo 
padre Manoe! de Noórega, aqui chegaram com o 
governador geral. 

Thomé de Souza, depois de quasi dois mezes 
de viagem, chegou á 'Bahia de Todos os Santos e, 
com .o auxilio de Diog:o Alvares Corrêa, conquistou 
a amizade dos Tupinambás. 

Fundou uma cidade a qu.e chamou S. Salviador 
(2) na parte da colonia em que desembardxa, at
tendeu com justiça o s interesses das ' a ntigas capi
tanias ' e creou em S. Paulo as povoações de Con
ceição de /tanlvaem e Smzto André da Borda do 

( I) O ouvidor exercia a justiça, o provedor zelava o 
dinheiro da c olO1n:ia" o capitão mló!r era o chefe de defesa 
do littor.al, e o alcaide cuidava da defesa de toda a coJonia. 

(2) A cidade d e S. Salvador teve principio na parte 
em que hojé fica a cidade alta. 
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Campo, confiando . esta ultima a JOão Ramalho. O 
seu governo -deveria -dur.ar u:m quatTiennio mas, por 
motivo 'imprevisto, prolongou-se até julho ' de 1554 
em que foi substituído' por D,uarle da Costa. 

Bahia do Rio de Janeiro 

8. aL1:CÇAO 

Duarte da Costa: 2.° Governador Geral 

Tres factos importantes perturbaram .o gover
no -de Duarte -da Costa, que sU,ccedera a Thomé 
de Souza · ·em 1554 : 1°0 mau procedimento de At
.viaroda Cosia, filho -do governador, 20 o estabe:leci
menta dos fl'atzceZJe.s nas ült..as da Bahia do R.io de 
],atzteúoe m 1555; 3 o a morte d ,e D . .10 ão 111 el'7l 
Portugal. 

Duarte da Costa não reprovava o mau proce
dimento do seu filho Alvaro qu.e implantou a .de-
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sordem na c:Olonia, desgostando, profundamente ° 
bispo D. Pero Fler,flJandes Sa.rdink-à. Este partiu para 
Europa, afim de justificar- sle das aCCllsações que 
sobl1e dIepesav:am 'e n.aufrag,o:u nas proximidades 
d e Pernambuco, send':) deV:or3Jdos p elos Cahetés. 

No a nno de 1555 o vice-a lmirante da Bretanha 
Nicolau D,wr:andde Villegaignofl com uma poderosa 
esquadra entrou l1a B.ahi.a. do Rio ;de Janeiro" esta
belece:ndo-se, a · principio, na ilha de Lage e mais 
tarde em outra ilha maior, a que os indios T aillioyos 

chama.yam S'f!regMe:J~ , .e q'ue recebeu o , nome de Ville
gaignon, 'err!,:h;omen.él,gern : ao chde . franQ;.z; 

Em 1557 os ' fran cezes· receberam um reforço 
de mais de 300 homens rCommàndados por Bois le 
Conte que, aqui ·chegando se estabeleceu na ilha 
do Governador, 'então cham3Jda Paranapuan. 

A alliança firmadaentr.e o.s francezes e os in
dios, muito ·contribuiu para a espans,ã,o do estabeleci
mento dos invasores que tomaram outras ilhas da 
Guanabara 'e 'Se apossaram de grand'e paTte do lit
toral. 

Ainda como obstaculo ao g overno de Düarte 
da Costa, os indios de Cabo Fr,io a Bertioga ( I ) 1110S

tr,aram-se vel1dadeiws inimigos dos portuguezes, fa
zendo muitas mortes, sob as ordens do feroz Cuá/mm:.. 
bebe. 

Por c\1mulo de infelicidade, falleceu em Por-

([) J3 ertioga fica na costa de S. Paulo. 
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tu,gal D. João IIre na Bàhia o celebre naufrago
portuguez Diogo Alvares Corrêa. 

Com Duarte da Costa vieram alguns J eSiuitas 
e entre .elles José de Anchieia que, chegando ás 
terras brazileiras com menos de 20 annos de idade, 
dedicou toda a sua ener,gja, toda a, su.a inteJligencia 
ao serviço desta terra onde. viveu 42 annos, catechi
sando ,os indios nas nossas florestas. 

Em I 558 Duarte da Costa en tregO'Ll o governo 
40 seu s'Uccessor M:em de Sá. 

9." LICÇÃO 

l\'lem de Sá - Cidade de S. Sebastião do Rio 
de Janeiro 

Completa era · a desordem em toda a colonia, 
quando chegou ao Br,azil Mem de Sá, 3° governa
dor g,er,al. 

Os francezes, estendendo suas conquistas, já pos
suíam muitas ilhas da Guanahara e estavam senhores 
do Rio de Janeiro, tendo estabe1ecimentos em U ru
çumirim, isto é, na actual Praia do Flamengo. 

Tambem .os índios faziam as suascorreriél;s, pro
curando desvastar o Espirito Santo, Ilheus e, Por'to Ser 
guro. 

Mem de Sá tomou medidas energicas, evitan
do os ataques dos selva-?,cns e organisando uma ex-
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pediçã.o para atacar .os francezes . Esta expedição 
partiu da Bahia para..o Rio de Janeiro em Março 
de 1560 e a tacou a ilha de Villegaignon, destruindo 
a fortaleZa ahi existente e destr.oçando os fra.nceze!'l 
que voltaram ás m esm as posições log.o . q:ue Mem 
de Sá regressou á Bahia. 

Falla·-se tambem que, nesse tempo terrivel, a 

variola assolou a cidade de S. Salvador e outr.os 

p ontos da col.onia, trazendo serio.s embaraços ao go
verno. 

Os francezes, entretanto, p ermaneciam no Rio d e 

Janeir.o . Para ·expulsal-os, ch egou de Portugal Es
tado de S.á que, vendo as difficuldadesdo ataque, 

mandou buscar soccorrQs em S . Vicente. R ecebeu 

tambem auxilio de Arygboi,a) . chefe dos índios Temi

númós) que h abitavam terras d.o actual Estado · do 

Espirito Santo. 
Estaciode Sá; estabeleceu-se na Praia \I erme

lha). junto .ao Pii<ode Ass,ucW; ahi f..ormou um ver
d aideiro acampament.o militar e deu principio aos 
c.ombates c.ontra .os francezes. C.om .o nã.o alcanças
se resultadOs definitivos, Mem de Sá resolveu partir 
para .o Ri.o d e Janeiro, em auxilio do seu sobrinho'. 

Houve um c.ombate n.o dia ) 20 de Janeiro de 
1567) .osfrancezes foram c.omple tamente derr.otados, 
mas se lament.ou a morte de E stado de Sá, fcrido por 
uma flecha. 

Destroçad.os e expuls.os .os francezes, Mem de Sá 
tratou ele hindar a cid ade gl~e da Pra ia . Vermelha 
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foi transferida para o morro de 5,. Janu.afio, hoje 
chamado morro do Casfello. 

A nova cid:él!de tomou lO nome de S. S.ebastiã.o, 
por ter sido fundada rio dia 20 de Janeiro (dia 
de S. Sebastíão) e tambem em homenagem a D. 
Sebastião, rei de Portugal. 

Salvador Corrêa de Sá, .sobrinho do governadlÜr, 
foi nomeado governador da cidade e o famoso Ary
gboia, que com tanta lealdade e entrepidez com
batera ao . lado dos portug'uezes, recebeu como pre
mio aS terras que constituem hoje a cidade de Ni
ctheroy. 

10.'" LICÇÁO 

Factos anteriores . á passagem do Brasil para o 
dominio hespallhol 

Expulsos os francezesdo Rio. de Janeiro e fun
dada a cidade de S. Sebastião, Mem de Sá começou; 
a instar pela sua demissão do ' carg:o de Governador 
Geral. 

S6 em 1569 nomearam Lu.iz de Vasconçellos 
para substituil-o ; infelizmente, em viagem, o novo 
governador foi atacado pelos corsarios inglezes, mor
rendo na luta. 

Seguiu-se a divisão do Br.azil em dois gover· 
nos; o do norte que dominava de Porto Seg'ul'o 
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par:a 'O norte e tinha como chefe D . Luiz de BrÜo/ 
o do sul, c'Onfiado a'O Dr. Aidonio S.jllem't1, que Im
perava do Espirito Santo para o sul. 

O principal empenho dos g'Overnador';:~ era pa 
cificar 'O 'genti'O e extender a colonisação. Foi assim 
preparada acolonisação de Sergiipe, pelo ataque aos 
índios do rio Real. 

A fuga dos selvagens que, acossa,dos pelos cmis
sari'Os dos g'Ov,ernadores, procuravam outras para
'gens, tr'Ouxe inc'Onvenientes aos dois gov';:rnos que, 
.;m ) 577, ficaram pertencendo unicamente a Luiz 
de Brito até o anno segu.inte em que chegou ao. 
Brazil Lo,urenço da Vâg,a, 50 governador. 

Ainda em 15 78, morrendo na Africa D. S e'
bastião rei ,de P'Ortugal, na batalha de Alcacer- Ki
h ir, subiu ao throno o cardeal D. Henri.que que 
faUeceu 'um anno depois . 

V:ago 'O throl1o de Portugal, varios pretenden
tes se apres,'êntaram, vencendo pela força Pltifip'pe II 
de Hespan'ha, que se fez rei de Portugal em 1580. 

Nessa ,epoca floresdam: a cidad.e do Rio de 
Janeiro, pela mag:nifica Gu:anabara, a capitania, de 
Pernambuc'Ü, com mais dez.ooo habitantes que vi
viam na 'Opulencia em vista do trafico dos escrávos, 
a capitania d'O Espirito Sant'Oe a de São Vicente. 
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I La LICÇÃO 

Jesuitas 

Com Thomé de Souza vieram os J esuitas João 
Alpiscuetá Navarro, Antonio Pires e Leonarqo Nu
nes, os irmãos Vicente Rodrigues e Diogo J acomo 
e o superior padre Manoel da No breg:a. D. João III 
foi o grande bemfeitor dos jesuitas que encarregou, 
o padre Simão Rodrigues de implantar o catholicis
mo no Brazil. Este padre, não podendo vir, confiou 
a mesma missão ao padre Manoel da Nobrega que, 
aqui chegando, começou por captar a amizade dos 
ó?elvagens para quem a religião, o orgulho e a ale-, 
gria se resumiam nas festas anthropophagas. No
brega principiúu captivando a affeição da criança 
s'elvagem á força de bugigangas, e, em convivencia 
ccm ella, ia apprendendoalg:uma noção da lingua 
tupy e travando relações com os· indios que aos 
poucos catechisava. A catechese ,começou pelas 
hordas que habitavam as proximida:des de S. Sal
vador, Para impor moralidade nacolonia, Nobrega 
e seus companheiros recu'savam-s:e a ,mmlstrar os sa· 
cramentos da igreja aos colonos que escr'avisa~am 

indios. 
Em breve o abnegado jesuita recebeu o titulo de 

vice provincial do Brazil. 
Ngiuns sacerdot'es, vindos de Portugal, lhe oppu

nham !grande inveja, approvando os ,a,ctos in'dignos 
dQs colonos que escrayisavamos indiQs, 
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Em JS 53 o padre Nobrega VLaJOU pelo sertão, 
muito além de S. Vicente e por onde passava ia 
implantando o christianismo. Elevaodo a provincial, 
tratou logo d e estabelecer um col1egio em Pirati
nÜl'ga, para onde foran} ,enviados tres jesuitas e, entre 
elles, Q padre José de . Anchi,eta. A primeira missa 
que se celebrou no con~gio teve lagar no dia da 
festa da conversão de S. P a.ulo, 2S d e janeiro, re
cebendo ocollegio o nome do santo. 

Anchietaensinava o ' latim aos numerosos me
ninos com quem praticamente apprendia a lingua 
tupy. Nesta lingua compozuma gr.ammatica· e llm 

diccionario. Como não havia livros, as licçôes eram 
daodas em manu scrip tos . . Si em Piratininga impe
ravam os jesuitas, em Santo André da . Borda do 
Campo os mestiços, instig.avam os indiginas contra 
os jesuítas, havendo lutas em que sahiram victorio
sos os thristãos. Em 1562, as . povoaçôes de S. 
Paulo foram invadidas pelos Tamoyos, terminando as 
lütas um anno ·depois. 

Occupa iugar saliente na historia da nossa patria 
o padre Antonio Vieira que relevantes serviços pres
tou no Maranhão procurando, com à sua palavra elo
quente, mover a piedade ;dos colonos em favor do;s 
indígenas. 

Os jesuitas estiveram no Brazil até o anno de 
I759 em que . foram expulsos pelo Marquez de Pom
bal. 
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,Coloüisação dó Norte 

Lourenço da Veiga -estava nO gdvernO', quan
do o Brazil passou para O' dominiO' hesp'ilnhd. Fa1-
J.ecendO' em 158 I; tO'mou a direcçãO' da cO'lO'nia uma 
juntag.overnativacO'nstituida pela Camara da ci
dadel pelO' bispO' D. Antonio Barr.eiros e pelO' ou
viddr geràl Cosmê R,.allgelde Mace:do que pouco de
pois ficou gov,ernando sosinhO' até I 583, quandQ 
Mlaiioel Trmés Bar,râo veio assumir o '~overnO' ge
ral do , BráilL 

Teve ptlDcipio então a colónisação do norte, 
sendo successivamente exploradO's a Para Nyba, . Ser
ig:ipe} O interior da Ba'hia, o Rio Grande do Norte, 
o Gemá e o Pará, havendo tamhem tentatiyas ,de 
exploração no Sul até ii Lagu:na, emSan~a Catha
rina. 

Para realizar acO'nquista da Parahyba, qlUese 
achava em pO'der dO'sselvagens, o rico proprioetario 
pernambucano Fruc6u1oso Barbosa com 1.00'0 homens 
marchO'u poOr terra ·cO'ntra a Pamhyba, ,aO' mesmO' tem· 
poque a esquadra de Flores Vialdez sitiava o littoral. 
Foram vencidO's os indiO'sdo ,feroz Pitag'iba, levan· 
tando-se á margem do rio Parahyba uma fortale
za -com '0 nome de forte S. Philip'pe. Este forte 
roí arrazadb pouco tempO' depO'is p1elôs p:rdpriO!$, in
diO's que s'e desavieram -em continuas lutas, facili·, 
tando a cO'nquista definitiva da Parah'yba ,em 1,586, 
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Seguiu-se a: colonisaçàOl de Sergipe, sendo logo 
fundada a povoação de S. Clzristovam. 

Nessa ' mesma época e ra creada ' uma povoação 
a marg,em do rio Parag'uassu', na Ba hia, a qual 
tem até hoje o nome d'3 Cachoeira. 

O 'goyerno d o Brazil já estava confiado a D. 
Il ,r,ancisco de Souza, quando se emprehenderam di
versas ,excursões, Clom o fim de descobrir mmas, pre
<Dosas. 

Entre essas minascontavam.:.s,e a s que Robe
rio Dias, . descendente de Caramuru', dizia existirem 
no sul do Brazil ,e ,cu j'Ü local nunca revelou, por 
não ter recebido o ambicioilfl)do titulo de marqucz 
das 'minas. 

O Rio Grande do Norte foicolonisado em 1597 
pIOr iManoél de M,asc{/f,enhas, q ue fundou a . povoa
ção ;dc Niall.lt e l;evanto,'U .o fort,c dos Tres Reis Magos, 
nas proximidades do Tio Foteng:y. 

Em 1591, Thomaz Cavendish que .antes empre
hendera, 'uma viagem de . circumnavegação, dirigiu 
então as suas vistas para o Brazil,enviando dois I 
na'{ios . ás ordens do almirante Cook para: tomara 
povoação de Santos. 

Este almirànte chegou num domingo, quando a 
maioria dos habitalites estavana igreja ouvindo mis
sa. · Entwu ' sem resistencia ' na cidade e impoz o 
seu resgate. Surprehendidos os santistas, pediram gue 
lhes concedessem o tempo preciso para arranjarem 
a quantia necessaria. Emquanto espera vam; os in~ 

gl,ezes · se 'embriagaram e praticar:am muitos distur~ 
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bios, facilitando ·asSiim a fug:àdos moradores parâ 
o interior do paii com as riquezas da cidade. Ca.ven
dish, chegando pouco mais tarde, soube do occorrido 
e desanimado ordenou o incendio d e Santos: e conti
nuou a sua viaglem para o sul. qüer:endo desforrar 
o que havia soffrido em 1591, quatro annos depois 
os inglezes voltaram . ao Brazil, com uma esqua,dra 
confiada a James Lanaa,ster. 

Lancaster habitára Portugal onde fôra muito fe
liz; ,commetia port.::mto uma grande !ngTatidão vin
do contra o BraziL A esquadra se dirigilI para Olinda 
e Recife, onde, apezar da resistencia dos moradores, 
se apoderou ·degrandes riquez,as. 

Já rio "g,ov'erno de Diogo Botelho, quesucce
dera a Francisco de Souza, teve principio a colo ... 
nisação ,do Ceará, onde os portuguez·es soffre'ram 
serios revezes, de forma que a colonisação s6 foi 
r€a:lizada em r6IO, no governo de D. Diog'O de 
Menezes, tendo sido levanta,do o forte de N assa Se~ 
nkor,a do Amparo 'e creada a povoação do mesmo 
nome. Na mesma época, tratou-se da colonis3:'ção 
do PÍa'llhy e do Maranhão. 

No Maranhão estav.am os francezes, que aJ1i se 
haviam estabelecido em 1594, sob as ordens de 
Jacques Riffault e Carlos de Vaux, e que, obtendo 
o auxilio dos selvagens, mandaram buscar na Fran~ 
ça muitos colonos 'e missionarios franciscanos. 

Com esse reforço trazido por Daniel de la Tou~ 
che, senhor de' la Ravardiere, fundaram uma. po~ 

voação na ilha de Maranhão com o nome de S. 
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Luiz, em honra a Luiz XIII, de França. Já estava, 
portanto, expiorado o Maranhão, quando Gaspar de 
Souza para lá 'enviou Jeronymo de Albuqlf:erque com 
algum reforço. 

Jeronymo de Albuquerque firmou com os fran
cezes Um armisticio de um anno, que não foi res
peitado por A,~exan,dre ide Mou;r:a, ° qual em 3 de 
Novembro de 1615 o brigou os francezes a deixa
rem definitivamente a ilha. 

Realiz.a:da esta empreza, Alexandre de Moura, 
que tinha auctorida:de s'uperior á de . J el'Onymo d,e 
Albuquerque, mandou Francisco Caldeim C astello 
Br,anco exp10rar o Pará, tendo como resultado a 
fundação ida cidade de Nossa Senh'ora de Belém, na 
margem direita da bahia de 'Gu,ajará, e a destruição 
de estabel.ecimentos hollandezes nas proximidades da 
foz do Amazonas. 

13.a LICÇÃO 

Primeira invasão hollanc1eza 

A paJSsagem de Portugal para o dominio hes~ 

panhol, attrahiu . ,ao Brazil os inimigos da Hespa~ 

nha, que assim procuraram hostilisal-a. Os mais 
terriveis desses inimigos eram os holIandezes, eis 
quaes equiparam uma poderosa eSq'uadra, que che
goua:o Brazilem 1624. 
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A esquadra, de J.) velas, 1.600 marinheiros e 
outros tantos soldados, commandada por Jacob \Vil
lekens, appareceu deante da cidade de S. Salva
dor, onde o governador Diogo de Mendo1lça F.af.
tado, com os poucos recursos de que dispunha, pro
curou defendeI-a do poderoso invasor. Foi vencidü 
e 'O general hollandez Johan van Dorth tomou o go
verno. 

Os moradores refllgiaram-se nos arredores e oro 
ga,nisaram as guerrilhas e emboscadas que tanto mal 
causaram aos hollandezes. 

Como o inimigo extendesse as suas conquistas, 
uma esquadra hispano-portu,gueza, commandada por 
D. Frladiqiue de To~edo Osorio e tripulada por 1.200 

homens, chegou á Bahia em Março de 1625. Os 
hol1andezes foram obrigados a capitular e as forças 
hespanholas entraram na cidade no . dia Iode Maio 
do mesmo anno. 

Tambem representaram papel importante os 1101-
landezes Alled S,e/ziOuftene WiUenSchoutc1l, que suc
cessivamente assllmiram o governo da cidade por 
falta de João van Dorth, derrotado e morto em 
çombate contra Francisco Padllha. 
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14 ~LICÇÃO 

Hollalldezes em Pernambuco . . -c- Retirada de lUa
thias de Albuquerque para as Ah~goas 

Expulsos da Bahia, os hoUandezes não perde
ram, 'entretanto, a esperança de estabeLecerem-se no 
Brazil. 

Esqua dras hoIla ndezas cOll,1mandadas por Pieter 
Heyn voltaram á Bahia por duas vezes, sendo sempre 
r'ep elli das: 

Em 1630, a po,demsa Compan'h!ia das lndtas Oc
cidentaes enviou uma esqu,adra . ,qe mais d e 70 na
vios contra Pernambuco que, para defender-se, re
cebeu 3 camv,etlas e 27 soldados, sob as ordens de 
M.athias de Albuq,~erq.ue_ 

A ,esquadra hoIlandeza tinha por. comma ndante 
Ncndrick Cornetizoon Lonck, por almirante Pie ter 
Adry,efls le lpior general das tropas Diede:rik van Weer
de n burc'k. 

lVIathias de Albuquerque, embora resistisse como 
um bravo, não poude impedir . qüe Weer:denburch 
se apoderasse d e Olinda e de Recife, durando a 
luta, . nesse ultimo ponto, mais de oito dias, pela 
resistencia d o bravo capitão António d.e L ima_ 

O:s pernambucanos re~raram-se para-um arraial 
proximo ao R'ecife e a que Mathias de AlbuquerquE1 
chamou Aqia,~al de Bom· Jes,u,s _ Ahi foram organi
?J.;:t:das ~u~rrilhasl 9011 ª direcção de Antonio Pelip:pe 
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Camarão (r), do preto Henrique Dias e de outros. 
valentes patriotas, que nas companhias de embosca
das atacavam e derrotavam os holl.andezes, os quaes 
já iam extendendo os seus dominios até ao Rio 
Grande do Norte. 

Um anno depois da chegada dos hollandezes, 
vieram duas esquadras: .uma hespanhola e outra h o1-
landeza. 

A hespanhola era commandada por D. Antonio 
de Oquendoe continhar9 navios de guerra; a ou
tra tinha por commandante Adrien J ansen Pater e 
trazia r 6 navios. 

As duas esquadras encontraram-se nas proximi
dadesda Bahia onde, após sangrento combate, ' é1; 

victoria fi cou indecisa peJa morte do almirante Pater. 
Corre como lenda que Pater, vendo-se per

dido, atirou-se ao mar envolvido ' no seu pavilhão 
e dizendo :«0 oceano é o uníco tumulo digno de 
um almirante batavo.» 

Quando regt'essou á ElUO]Xl, deixou forças sob 
as ordens do conde de Bagnuolo para atacar Per
nambuco. Ao terem noticia da vii~da das forças hes
panholas, os inimigos incendi:nam Olinda. 

Em seguida perderam os pontos occupados no 
Rio Grande do Norte, na Parahyba e nas proxi., 
midades do Cabo de Santo Agostinho e maiores ,;:> 
riam as suas perdas,. se o mamel'uco Domingos Fer
nandes Cala bar, que merecia a confiança de !'vIa-

(I) O íudio Poly. 
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thias de Albuquerque, não abandonasse os hespanh6es 
para servir aos inimigos. 

Calabar muito conhecia o paiz e grandes ser~ 

viços prestou aos hollandezes que foram readqui
rindo as terras anteriormente conquistadas. 

O procedimento de Cala bar foi dictado pelo des
peito de não receber o ambicionado posto de ma
JOr. 

Mathias de Albuquerque, vendo que não po
deria continuar a combater, porquanto só lhe res~ 

tava o novo arraial de Bom Jesus, resolveu par ... 
tir para as Alagôas e convidou o povo para acompa
nhal-o. Esta retirada foi uma verdadeira peregri· 
nação, em que tomaram parte moços, velhos e cri
anças que, supportando fadigas e privações, chega
ram a Poria Calvo, na fronteira de Pernatmbuco. 
Ahi Mathias de Albuquerque recebe)l a visita do 
fazendeiro S,ebastião de Souto, que lhe veio dar no
ticias dos hollandezes e de Calabar. No dia se
guinte, Souto depre':::iou as forças hespanholas e as
si.m animou os hol1andezes a um ataque ao acam
pamento inimigo. 

bado o ataque, foi preso Cal aba r que pagou 
com a vida a sua traição, subindo á forca em 22 
de julho de 1635, em Porto Calvo, sua terra natal. 

Satisfeita a vontade dos Pernambucanos , Ma
thias de Albuquerque . seguiu p~,ra as Alagôas. 
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Continuação da Guerra Hollalldeza. Restallração 
de Portugal 

Os hollandezes perderiam todas as suas con
quistas, se D. Lu;iz de Rojase BOTja, substituto de 
Mathias de Albuquerque, não tomasse logo a of
fensiva, dando dois combates em que foi derrotado 
e morto. 

Ainda contribuiu 'poderosamente para augmen
tal' o dominio hollandez, a chega,da do príncipe Ma,u.,. 
r/cio de N,ass~u, em Janeiro de 1637, com grandes 
poderes e com a nomeação de governador geral do 
Brazil Hollandez. 

Mauricio de Nassau tinha grande cultura e ele
vada intelligencia, de forma que muito concorreu 
para a colonisação do Brazil. 

As forças hespanholas, sob as ordens de Ba:
gnuolo, procuraram resistir a Nassau na batalha fe
rida em Porto Calvo. Nesta batalha muito se des
tinguiram .os Jlatríotas Felippe Camarão, Henrique 
Dias, André VidaI de Negreiros e a corajosa bra
zileira D. ClaM Camarão que combateu como uma 
heroina. 

Nassau, para extender suas conquistas, quiz to
mar S. Salvador, donde foi repelido, e a:poderou-se 
tambem degr,ande parte do norte até 3.0 Cea~'á, 

occupando a ilha de Fernando de Noronhg. 



Intrigas no . governo hollandez, prepararam a re
tirada de Nassau. 

Nessa época, D. Fernando de Mascarenh as conde 
da Torre, trazendo uma esquadra hispano-portugue· 
za, encontrou-se com as forças inimigas nas pro· 
ximidades da Parahyba e, após seria batalha, sof
freu consich'!raveis perdas o que animou os ho11an
dez es á conquista da )3ahja, em março de 1640. 

Em dezembro desse mesmoanno, uma revo-
lução em Portugal restaurou a monarchia portugue
za. collocando no thronb o duque de Bragança com {) 
nome de D . João IV. 

16."' LICÇAO 

Insurreição Pernamlmcana 

A resta lll-açao de Portugal deveria . terminar a 
guerra com os hollandezes, que não poderiam. per
manece r no 13razil, visto como este paiz não per
tencia mais á Hespanha. Assim foi assignado um 
a,rmisticioentre Portugal e Hollanda, sendo no 13ra
zil 'suspensa s as hostillidades por parte dos portu
guezes e havendo troca de prisioneiros. 

Mauricio de Nass~u, entretanto, não respeitou 
o a:t:misticio, mandando occupar Sergipe e Maranhão, 
d onde foram expulsos os inimigos pelos jesuitas e 
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pelas forças de Antonio JlIlulliz Barreiros. Em vista 
desse facto, os portuguezes trataram de preparar o 
povo para uma revolta. 

Balalha dos Guararapes 

André Yidal de Negreiros, destemido parahy
bano, cm viagem para a sua terra natal, foi pr,~

parando o povo para a tevolução que deveria re
bentar no dia ?4 de junho de 1645 mas que teve 
começo no dia 13 do mesmo mez, porque haviam 
sido descobertos os seus planos. 

Tomaram parte activa na revolução João Fer
nandes Vieira, Henrique Dias, Felippe Camarão e 
Antonio Cavalcanti. 

Os hollandezes perderam successlvamente o forte 
de Serinltaem, a fortaleza de Naza,reth, Porto Calvo, 
Olinda, Parahyba e Rio Grande do Norte. A 19 de 

abril de 1648 foraD). derrotados na batalha ferida 
em Recife, na estreita passagem que fica entre as 
agu,as das Corcoranas e os montes dos OUlararap:es. 

Esta batalha, conhecida pelo nome de primei
ra batalha dos Guararapes, mostrou o valor de Barreto 
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de MeluJzes que feriu e derrotou Segismundo VOlt 

Se!tkoppe, commandante das forças hollandezas. 
Infelizmente nesse. mesmo anno falleceu no Cam

po Real de Bom Jesus, o bravo patriota Antonio 
Felippe Camarão. 

Os insurgentes apertaram o cerco de Recife 'e 
o coronel Van den Brincke·, que substituira Segismun
do, foi acampar com 3.500 homens nos montes dos 
Guararapes. No dia 19 de fev,e,reiro de 1649, viram 
os hollandezes que o exercito pernambucano de 2.600 

homens occupava posição favoravel; no mesmo dia 
6e travou a segunda batalha dos Guararapes, com 
a completa victoria dos pernambucanos. 

Desanimavam os hollandezes, quando a noticia 
da :guena da Hollanda com a Inglaterra e a funda
ção da Companhia do Commercio do Brazil vieram 
tirar toda a esperança de conquista. 

Em Janeiro de .1654 restava aos 'hollandezes só
mente o forte das Cinco Pontas que ia ser atacado 
por André Vidal de Negreiros. Antes, porém, os 
inimigos pediram capitulação que foi assignada na 
Campina Ta borda. Pela éapitulação, os hollandezes 
faziam completas restituições aos pernambucanos e 
retiravam-se com t:üdas · as . honras militares neste 
mesmo anno de 1654. 

A paz com a Hollanda só foi assignada em 
1661, pagando o Brazil uma indemnisação de .... 
120.000 cruzados annuaes, no periodo de 16 annos. 
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Escravidão Vermelha 

Embora os reis de Portugal reconhecessem que 
os selvagens tinham direito á liberdade e, p or isso , 
fizess em leis considerando como escravos somente os 
indios anthropophagos e os prisioneiros de guerra, 
os ];ortuguezes reduziam 0:3 indigenas á escravidão 
por motivos futeis, para qu.~ pu:c!ess·cm prestar-lhes 
todos os serviços. 

As explorações de Francisco Cal·deira Castello 
Branco, que em 16 I 5 fundou na Bahia de Guaj ará, 
a cidade do Pará, fizeram· nascer a cubiça nos por
tuguezes qLie vinham bus.car, nas florestas do norte, 
indios pacificos para o trabalho. 

Padre Anionio Vie ira 

Foram assim exploradas a s margens de diversos 
tJ"ib;utarios do . Amazonas, tendo sido estabelecido na 
embocadura ;do rio Negro um destacamento militar, 

piara Iga:ran.ti:r QCQmmercio dos escravos. Nesse pon· 
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to foram pouco maiS tarde lançados os fundamentos 
da Villa da Barra do Rio Negro, que é a!ctualmente 
a cidade de Manáos. 

No Pará ' hava o mercado de indios, em que, 
de cada vez, eram v'~ndidos perto de 1.000. Nem 
sempre, porém, os selvagens se submettiam ao ca
ptiveiro e d'ahi se originaram serios conflictos. 

Data de 1679 a fundação d e numerosas aldeias 
de indios, em que os. J esuitas os protegiam con
tra os colonos e lhes ensinavam a religião christã. 

Muitas ordens religiosas possüiam missões no 
Bra~il e ls,e lempenhavam na catechese dos índios. Não 
houve, porém, quem supplantass.e ao abnegado je
suíta. José de Anchiet,1, no princip}b da c olonisação 
e ,ao padre Antonio V ieira, o maior orador do seu 
tempo, que veio como missionario para o Brazil onde 
eYevou .o selvagen), com o brilho da sua palavra, 
cheia de convicção. 

I 8.'" LICÇA O 

Descelltralisação do Governo do Brazil. Lutas' 
entre os colonos e os Jesüitas. Revolta de 
Beck mano ' 

Desde a restauração de Portugal, o Brazil passouj 
a :Sê1' um vice-reino, sendo D. Jorge de MascllI'ênhas, 
marquez de Monfalv,ão, o seu primeiro , vice-rei. 

Nem todos os governadores, por'~m) mereceram o 
mesmo titulo. 
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D esde 1621 começou a descentralização do go
verno do Btazil, pela creaçio do Estado do Marar 
nhão que comprehendia as terras existentes do Ceará 
ao Amazonas. 

A s questões entre os governadores, deram em 
resultado a suppressão do E stado do Maranhão, fi
cando cada uma das pa rtes componentes com um 
governador (Maranhão e Pará ). Essa s questões e a; 

escravidão dos . indios que eram muito mal tratados 
peJos colonos, deram origem ás lutas com os J e
suitas, que se empenhavam na catechese dos indí
genas. 

Eram ta·es os maus tratos, que o celebre padre 
Antonío Vieira affirmava ter havido a . destruição de 

400 aldêas de indios, nos primeiros 40 annos de 
dominio portuguez. 

Na mesma época, foi creada a Companhia (jef
ml do Commercio do Brazil, que vexava o povo com 
o monopolio dos generosde primeira necessrdade. 
A companhia durou apenas 12 annos e em 1684 foi 
creada outra especialmente para o E stado ,do Ma
ranhã o, tendo o monopolio de importação e expor
tação de generos e sendo · obrigada a fazer entrar 
no Brazil annualmente 500 escravos, para serem ven
didos a 100$000 cada um. 

Em pouco tempo a companhia faltou aos seus 
compromissos, obrigando o povo a comprar generos 
de má qualidade por preços muito elevados e provo'
cando a revolta que se chamou _ . Rel'ollade Beck-
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mail - -:- por ter sid.o chefiada por T homaz e ManoeZ 
Beckman. 

A falta de negros escravos,' porque a Compa
nhia nio os importava, e .o procedim'ôuto d ':ls j<~ 

suitas 'q~l''ô nã.o permittiam a escravidão dos índio:;, 
foram .os dois factores da rev.olta, a qual prop.oz a 
abclição do rnonopolio e () desterro dos .i '~:i uit J..s. 

A revolução ' rompeu na madmgada ' de 25 . de 
fevereiro de 1684, exigi!fdo a deposição do capitão
mór do Maranhão Balthazar Fernandes, a extincção 
da Companhia e a expuJ.s.ãodos J esuitas. 

Para tranquillizar .o pOv.o, Francisco de Sá, go
vernador do Maranhão, prom''ôtteu abolir a Com
panhia. Eritretanto o novo governador Gomes Freire 
de :Andrade, chegando um anno d''ôP9is, annullouos 
actos da junta dos tres estados (I), restabeleceu os 
J esuitas e a tompanhia, punindo com a morte no 
patibulo dois chefes rev.oltosos: Jorge Sampaio e 
Manoel Bec/unan, sendo este ultimo entregue ao 
g.overno pelo seu afilhàdo e protegido Lazaro de 
Mello. 

19.~ LICÇAO 

Destruição dos Palmares. - Emboabas e l\'Iasca tes. 

o escrav.o africano, que tão grandes serviços 
prestou ao colono portuguez, s.offreu sempre as 
maiores privações e foi tratado com desprezo . E ra, 

( I) Clero, . nó.b.reza e povo. 
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portanto, natural que aproveitasse o tempo de luta 
com os hollaridezes para Ít1gir aos seus algozes. 

Assim, em numero superior a I I.OOO, refugia
ram~se os negros nas proximidades -da serrada. Ba.r
r.fg.a, nas Alagôas, e ahi formaram uma especie de 
republica que, em vista da vegetação do local, teve 
o nome de Palmar,es. 

Viviam em completa líbel'dade nos seus al
deiamentos, a que -chamavam qui/ambos, obedecen
do a !um chefe negro que recebell~a o nome de Zumbi. 

Os palmarenses permaneceram tranquillos até o 
o anno de r667, em que o paulista Domingos Jorge 
Velho, mediante vantajosas retribuiçôes, emprehen
deu a destruição dos Palmares, que se renderam após 
grande resistencia e a morte do Zumbi e dos prin~ 
cipaes chefes. 

Não só os Palmares trouxeram em sobresalto 
a população do Brazíl. 

Os brazHeiros já eram em grande numero e 
!1ão supportavam facilmente o jugo portuguez; dahi 
as lutas -entre portuguezes e brazileiros, conhecidas 
pelos nomes de Ouer,ras dos Embocibas e dos Mas
cates. 

O nome de Emboab'as ou Porasleiros era dado 
pelos paulistas aos portLlguezes que com el1es se inte'r
navam no paiz em busca de riquezas e que, por isso, 
mereceram a sua antipathia. A aversão chegou a 
tal ponto· que, encontrando-se paulistas e emboabas 
nas margens de um rio, ,nas proximidades ele Saba,rá, 
1Télvanlll1 renhido çombat~, em que hotíve mort"es e 
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que terminou pela vlctoria dos paulistas. O no to
mou o nome de Rio das Mortes. 

Maiores seriam as desgraças, si nã.o houvesse 
uma amnistia geral para os revoltosos e em N 0-

Vlembro de 1709, a creação da capitania de S. Paulo 
e Minas Oe.roles, ind'~pendente da do Rio de Janeiro, 
terminando assim o despotismo do capitão-mór Ma· 
noel Nunes Vi ar!11a , a quem os paulistas não obe
deciam. 

Em Pernambuw, os portuguezes eram chama
dos Mascates, porque se dedicavam ao commercio 
ambulante, principalmente na vilIa de. Recife, que 
muito progredia e procurava supplantar a viHa de 

. Olinda, habitada quasi exclusivamente por brazi-
leiros. 

Encarregados de demarcar os limites das duas 
villas visinhas, o ouvidor Dr. Luiz de Valenzuela 
Ortiz e o governador da capitania Sebastitto de 
Castro Caldas não chegaram a, um accordo, moti~ 

vando sé rias desordens e um levantamento dos olin
denses em 1710. Osolindenses eram em maior nu_ 
mero e sitiaram Recife, dando principio a sangui-:
nolentos combates que terminaram pela confirma.-:
ção da amnistia dada pelo bispo D. M.anoel Alves 
da Costa, quando assumiu o governo e se viu' obri
gado a assim , proceder. 

Recebida com applausos por ambos os parti
dos a amnistia geral, estari.a, terminada a guerra si 
o . governador não se mostrasse parcial, fazendo di
v€lrSa~; prisões. 
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As questões terminaram sómente com as ordens 
severas de D; João V, em Abril doe 1714, annullanido 
as prisões feitas pelo governador. 

zo.a LICÇAO 

Qu~stões entre portuguezes e hespanhoes ao sul 
do Brazil.-Colonia do Sacramento.-ThHssões 

Em 1675 era ainda desconhecida a parte do 
Brazil que fica ao sul da LaglulJa. em Santa Catha
nna. 

Era justo, portanto, que os portuguezes temes·
sem a invasão dos hespanhóes, já esta.helecidos na 
margem direita do Rio da Prata. Para assegur,an 
o seu domínio, Portugal mandou est'flhelecer uma 
povoação na costa occidental do mesmo ' rio, dando>
lhe o nome de Colonia do Sacramento. 

Por mais ele um seculo a Calonia manteve a 
discordiaentre os dois povos, que ainda nessa ~poca 
tinham duvidas sobre a posse dos seus territorios. 
Regulava o domínio de cada um o tratado de Tor
deziZlas, que ficou sem valor desde que a Hespa
nha firmou seus direitos sobre as ilhas Plúlip'pinas, 
as quaes pelo tratado deveriam pertencer a. Portuga l. 

Manoe! Lobo, a mandado dO' rei de Portugal 
D. Pedro II, fundou a Colonia do Sacramento em 
1 de Janeiro de 1680. Um anno depois foi tomada 
pelo governador de Buenos Aires, conservand"O-se 
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tambem um anno sob o dominio hespanhol. Ainda 
em 1705, 1716, /762 e 1777 cahiu successivamente 
sob '0 'Poder da Hespanha, que neste ultimo anno,pelo 
tratado de Santo ILdefonso, reconhec',:u os seus di
reitos não c,ó sobre a Colonia como tambem sohre 
as Sete Missões do Uruguay. 

As J\lissões eram povoados á margem esquerda 
do Uruguay, onde os J esmtàs fízeram sete aldeia
mentos de índios, s'0b a invocaçã,o de São Borja, SantlO 
Angelo, S. João Bap#sül, S. Nicolau, S. Luiz. S. 
Ml~gltet e S. Lourenço. 

Pelo tratado de Madrrfd, celebrado, em 1750, 
obteve o celebre ministro Sebastião José de Ca,rva:
thoe Metlo, marqllez de Pombal, a troca da Co
lonia do ~acramento pelas Sete Missões. Houve en
tão grandeopposição dos indios das Missões, que 
temiam '0 governo portuguez, 

A attitude dos selvagens provocou a emancipa
ção 'geral dos indios no Brazil, decretada pelo mes,.., 
mo min~stro em Junho de 1755 e contribuIu para 
a ,expulsão dos J es!uitas de P'0rtugal e seus domí
nios em Setembro de· 1759, visto como o marquez 
attribuia aos Jesuitas o procedimento dos índios. 

Por morte de D. José l°, a rainha D. Nlaria II 
iannulou a troca das Missões pela Col'0nia do Sa
cramento, voltando tudo ao primitiv'0 estado. 

Os hespanhóes aproveitaram-se do poder dos J e· 
suitas para se internarem pelo Rio Grande do Sul e 
Santa Catharina até ao anl1:O de 1777, em que foi 
a:ssiS"n8 do pela rainha Dr Maria o trataqo de Silnto 
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Udefonso. O tratado obrigava a Hesp,apha a en
tregar os territorios de Rio Grànde e Santa Ca
tharina., mas lhe cedia a Colon:i,a. do Sacramento e 
as Sete Missões. 

Os portuguezes trataram, portanto, de resguar·
dar os pontos limitrophes do dominio hespanhol e 
de conquistar as Sete Missões qU,e se encorporara:m 
á Capitania do Rio Grande do Sul, a qual foi ele,
vada á Capitania Geral, em F,ev.e.r,ei.ro de 1807, ten
elo por cap'ital a cidade d e Porto Alegre. 

Em I 8~ I a antiga Colonia do Sacra,mento se 
encorporou ao Brazil com o nome de Pro vincia Cis
plrdir~ae assim se conservou durante 4 annos. 

Em ~ 825 foi sublevada por .1 oão Antonio Lava
lejae se annexou á Republica Argentina e ao Pa
raguay; em I 829 fez a sua independencia, tomando 
o nome ele Republica Oriental do Untg'uay. 

A independencia do Uruguay, sendo reconhe
cida, os brazüeiros abandortaram a praça de Mon,
teviÍdeo que se tornou a capital ·da nova republica. 

2r.a LICÇÃO 

Invasões Fra.ncezas. Duclerc e Duguay 'I'roin. 

LuÍz XIV de França pretendia que seu neto, 
Philippe de Anjou, occupasse o throno da Hespa
nh a que ficara vago e, como Portugal se manifes
tasse desfavoq.vel ao c;:mdidato franc;ez, uma expe-
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díçáo foi mandada contra a cidade do Rio de Ja
nelro. 

Commandava a expedição o corsario francez 
Carlos Duclerc, que forçara a barra do Rio de Ja·
neiro em 16 de Agosto de 1710 e, encontrando rc
sistencia, velejou para a ilhaOrande, simulou um 
desembarque em Capacabanlét, e na Barra da Tijuca;. 
Desembarcando em Ouaratyba com IOOO soldados, 
com destino a cidade do Rio de Janeiro, p'c:rmane
ceu na noite do desembarque nas immediações do 
Engenho Novo. 

Governava a cidade Francisco de Castro Moraes 
que, embora contasse com os recursos de gente ar
mada e indios flecheiros, não tomou resolução al
gumae deixou que os francezes marchassem contra 
a cidade. Tomaram activa defeza do Rio de J a
neiro, os estudantes chefiados por Bento do Amara! 
Ourgel, que começaram a perseguir os invasores nas 
proximidades do Morro de Santa Thereza e os se
guiram pelas ruas da Aju.da, S. José e Direita, reu
nindo-os num trapiche, onde ficaram entre o fogo 
e o mar. Tendo soffrido perdas consideraveis, os 
francezes renderam-se, sendo os prisioneiros distri· 
buidos por diversas fortalezas e obtendo Duclerc a 
cidade por menagem. 

Traiçoeiramente Duclerc foi assassinado 6 me
zes depois e a sua morte provocou a vinda da es
quadra franceza de Duguay Troin, em Setembro de 
1711. 

Com uma esquadra de 17 navios, tripüladospor 
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4000 homens, Duguay Troin forçou a barra do · Rio 
de Janeiro, fundeou perto da Armação, occupou a 
ilha das Cow.a.s e os morros de S. Diogo, Livramento 
e Conceição, sem encontrar grande resistencia, pela 
falta de coragem e tino administrativo do governador 
Francisco de Castro Moraes. 

Duguay Troin começou a bombardear a cida
de, cujos habitantes ficaram des.orientados peja fuga 
do governador, que partira para 19uassu' . 

Bento. do Amaral Gurgel e seus bravos com
panheiros batiam-se com ardor, sem grande . resul
tado e Duguay Troin tomou conta da cidade, que 
abandonou ao saque e prometteu incendiar. 

Castro Moraes, voltando de Iguassu', assignou 
cobardemente o resgate da cidade . por 610.000 cra~ 

~ados, 100 ca,ixas de assacar e 200 bois e permittiu 
que Duguay Troin ainda se demorasse no Rio de 
Janeiro. 

Neste meio tempo chegava de Minas com 3000 

homens Antonio de Albuqwerque Coelho de Carva
lho que, em vista da indignação publica epela carta 
regia que possuía, assumiu o governo do Rio de 
Janeiro, sendo Castro Moraes enviado preso para uma 
fortaleza da Indià, 
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Fados importa.ntes dos reinados de D. João V 
e D. José I 

o Brazil começou a tomar grande desenvolvi
mento no reinado de D. João V (1707 a 1750) que, 
certo da cubiça da Hespanha, procurou proteger a 
Colonia do Sacramento, mandando crear povoações 
nos p.ontos mais pi:oximos da fronteira hespanhola. 
Assim Santa Caiharina, Goyn, Malta Grosso e Rio 
Grande do Sul receberam a sua protecção. 

E ' sabido que até es's'c tempo as explorações 
tinham chegado á Lap;una, em Santa Catharína; 
d'ahi em diante o paIZ era int'ciramentedesconhe
ciclo. 

D. J oào V mandou occupar e g uarnecer a ilh.a 
ele Santa Catharina e desd.obrou S. Paulo e Minas 
em duas capitanias, creando a nova capital mineir,élJ 
de Villa Rica. Mais tarde separou o districto de 
Goyaz da capitania de Mina,s Geraes e tofnou CuyiJbá> 
em lVIatto Grosso; urna capitania independente. 

Em 1737 mandou levantar na margem esquer
da do Rio Grande, a povoação de S. Pedro do RiO. 
Grande do Sal. 

A creaçào das novas povoações provocou di
versas viagens pelos sertões do Brazil e a desco
ber ta de paragens até então d esconhecidas. 

Tambem na parte eclesiastica, o paiz tomou 
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grande desenvolvimento com a creé\ção de novos bis
pados e prelasias. 

Fallecendo, após. um reinado de perto de 50 
annos, D : Joã:o V tev,e como successor seu filho 
D. José I, que muito illustrou o seu governo, pelos 
sabios conselhos do inolvidavel ministro Sebastião 
José de Carvalho e M.ello, o marquez de Pombal. 

Ivlarquez de Pomba] 

o illustre ministw tratou logo de incorporar á 
cor6a todas as antigas capitanias, decretou a liber
dade dos indios e a expulsão dos J esuitas e minorou 
os poderes do Tribun.al da lnq.uisiçâo. Essas me
didas, de grande alcance para o Brazil, trouxeram 
entretanto algumas perturbações. 

O índio sempre temeu a escravidão imposta pelo 
çolono portuguez ~, não tendo ma,ióiO jugo dos J(~-
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suitas voltou ao seu primlt1vo estado; abandonando 
os rudimentos de civilisação. 

Embora houvesse tal inconveniente, f.oi sabia e 
activa a administração do .marquez de Pombal; mui
to augmentou a instrucção no Brazil, o qual pelo seu 
progress-o, constituiu um vice-reino em I 7 5 I. 

Infelizmente, por morte de D. José I, a rai
nha D. Maria, que era excessÍvamente religiosa, man
dou deportar o marquez e restabelecer os jesuitas no 
Brazjl, provocando assim o desagrado dos brazilei
ros e preparand-o os factos que se desenrolaram em 
I {" 89, na sempre fallada Inconfidencia Mineira. 

23." LICÇAO 

InCOllfidCllcia }\'Iinejra - 1789 

Os primeiros actos do reinado de D . Maria, 
muito concorreram para o descontentamento dos bra
zileiros que viram o paiz voltar ao antigo esta!dQ 
coJ-onial. 

Ideias de indepcndcncia começaram a, acariciar 
o pensamento dos patriotas e tomaram vulto em 
Minas Geracs, ondc o povo estava muito descon
tente pela ' cobrança exccutiva do dizimo do ouro 
que se achava em grande atraso. Nesse tempo os 
mineiros ou donos das minas tinham '(lo]: obrigação 
pagar ao governo um 5. 0 da quantidadc de ourd 
extra.hido e, comQ a ~xtracção haviq diminuido, q 
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remessa do pagamento estava atrasada, sendo por 
isso exigida pelo reino. 

Homens de reconhecido talento e de reputação 
firmada, como os poetas Claudio Manoe! da Costa, 
T homaz Antonio Oonzaga, o coronel I gnaclo José 
de Alvarenga Peixoto e outros , conferenciando com 
o Dr: José Alves Maciel que . chegára da Europa 
e que exaltara a nova republica da America do Norte, 
resolveram -libertar o Brazil do jugo portuguez, pro
clamando a Republica Brazileira. 

A esses patriotas uniu-se o alferes de caval
laria Joaquim José da Silva Xavl~er, mais conhecido 
pelo alcunha d(:; Tiradentes. 

As reuniões eram feitas em casa de ClaudÍo 
J\'Ianoel da Costa onde se organisaram as leis da 
desejada rep:ubhca e foram tomadas todas as deli
berações. Assim determin.aram transferir a capital 
para S. João d'Ef{-Rey e romper a revolução no 
dia em qu'c se fizesse a cobrança da divida atrazada. 

Um braziJ·eiro degenerado, Joaquim Si/verio dos 
R e)is, querendo livrar-se dos seus credores, não trt
p1dou em trahir aos compatriotas, denunciando todo 
o plano da revolução ao JJ,iscollde de Barbacena) 
governador de Minas Geraes. Nessa occasião, o Ti
radentes estava no Rio de Janeiro, onde viera par~ 
procurar- adeptos para a revolução . Hospedara-se na 
rua elos Lato#ros, hoje Oonl[tdves Dias, donde foi 
arrebatado para a prisão, por denuncia dada ao vice
reI do Brazil D. Laiz de Vasconcellos. 

As mai.ores é1trocielades foram commettic1as em 
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piravam a liberdade da sua patria. 

Os principaes conspiradores fora m codemnados 
'á morte, sendo julgados infames todos os seus des .... 
cendentes . 

'Claudio ' Manoel da Costa qu:e já era sexage
nario, achava-se doente de cama guando foi jog·a.· 
do n 'uma enxovia immunda e, não resistindo a tão: 
grande golpe, enforcou-se na prisã o. 

A rainha D. Maria não concordava com a von
tade de seus ministros, e, por isso, commutou a 
pena de morte pela de d egredo para todos os cqn
demnados, excepto para 'Ü Tiradentes que, pela sUla 
~tivez, foi considerado criminoso imperdoavel. 

O Tiradentes, com o semblante sereno, entre
g 'ou a cabeça ao carrajSCO no dia 21 de Abril de 1792 
na cidade do Rio de Janeiro . e no local em que 
hoj e está edificada a Escola Modelo Tiradentes. 

A Inconfidencia Mineira foi precursora da li
berdade da nossa patria ; os seus representantes, e 
principalmente o Tridanetes,devem merecer o res
peite ea h'Ü'menagem de todos os brazileiros. 
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24.'" LI CÇAO 

Chegada da. Familia Real - Sede da ~Ionarchja 
Portugueza. no Brazil 

A ·execução elo · Tiradentesdeu.-se em 1792. Nes,
se mesmo anno, a rainha D .. 1\I[ar1a;' I começou a sof.
frei- das faculdades mentaes, ficando como regente 
de Portugal o seu filho D. J oão que continuou com: 
a' mesma politica. 

Aconteceu que Napoleão Bonaparie de França, 
tendo levado as suas conquistas até á Asia: e do ... 
minando tambem na Allemanha,' na ltalia e na Hes,
pan;/';:a, resolveu bloquear a lngüde,rra.. 

Comeste fim, pediu permisiSão á PoOrtu~gal para 
que as suas tropas occupass,::mo littoral p:OTtuguez, 
impedindo assim a fuga' dos inglezes. 

Portugal não podia satisfazer ao pedido de Na,
poleão porque serios compromissos I,ap'rendiam á 
Inglaterra. 

Assim mereceu a inimisade de ,Bonaparte, que 
i11andou occupar o reino portugruez. 

D. João, atemorisado, r,esolveu enviar para o 
BraziJ o seu filho D. Pedro com o titulo de condes. .. 
tavel, em companhia de Frei Antonio de Arribada, 
que seria seu mentor e secretario . 

Nesse meio tempo, a ,Hespanha, que promet .. 
tera não desamparar Portugal, a,ssignava em Fon
talneblau um tratado com a França o qual teve o 
nome de Tratado, de Fontaineblau. Por elle, Por-
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tugaJ era retalha do e entregue a pnnclpes estran
geiros. 

Ta} acontecimento , augmentou o temor do re
gente, que transmigrou para o Brazil com toda a 
familia. 

U ma divisão ingl,eza, capitaneada por Sidney , 
Schimith comboiou a esquadra portugueza compos
ta de 8 naus, 5 fragatas, 12 brigues e , 2 ch.arruas 
em que partiu de Lisboa toda a familia real no 
dia 29 de Novembro de 1807, com destino ao Rio 
de Janeiro. 

A nau em que viajava D. João arribou á Ba
hia onde o povo fez grande manifestação, pedin
do ao regente que ahi permanecesse, Este, à COll 

selhü do illustre brazileiro José da Silva Lisb-oa, 
visc:onde de Cayra', assignou, ainda na Bahia, o 
decreto que franqueava os portos do Brazil ás na
ções amigas. 

Ao chegar ao Rio de Janeiro, D, J oão dirigiu 
um manifesto de, guerra á França, no qual dizia: 
A cOf6,e l evanülfá a sU(t voz do selo do novo imperi:'Ji 
q.lr,e vae crear. 

Grand.es melhorarri.intÓs trouxe para o Brazil a 
permanencia do Reg'crife no ' Rio de Janeiro. 

Foram c~eados os 'seguiútes estabelecimentos; O 
Supremo Conselho' Militar, ' á Academia de Marinha 
a Fabrica de Púlvora, a Imprensa Regia, o Banco 
do Brazil, a Es.calá de M edicina, a Escola de Rellas 
Artes, o Jardim 'Botanico, 'etc .. 

Ainda foi fúrmada a nova ' capitania das Al.a-
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goa~ e houve permissão para todo o genero de in
dustrias fabris ,e manufactureiras, 

Todos ,esses melhoramentos foram introduzidos 
a conselho do. ministro D. Rodrigo de Souza COIU

üdho, cond,e de Linhares. 
Para hostilisar a :b~rança, D. João mandou o 

coronel Manoel Marq.ll,es conquistar a Ouyana fran
ereza; a conquista foi feita ' c~m1 felicidade . em lá,

!i)eirode 1809, conservando-se a Guyana sob o do· 
núnio portuguez até 1817 quando, após a 'denota , 
de Napoleão, em Waferloo, Portugal as~;ignou o 
tratado .de paz com a França. 

Em 1817 D. J oão foi coroado rei com o ti
tulo de D. lodo VI, porque fall ecera em 'Portugal 
D . l\lLaria I, em Malço de 1816. 

Começaram então a levantar-se em Portugal os 
animas de patriotas que exigiam a volta de D. João 
VI, o qual deixou o Brazil em Março de 1821. 

D. ,João VI 
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zv LICÇÃO 

Reyolução em Pernambuco 
1817 

Foram grandes os melhoramentos 
todo . o paiz a permanencia de D. 
Brazil. 

que trouxe a 
João VI no 

Entretanto, a ri validade entre brazileiros e por
tuguezes continuava a progredir e cleumotivo á re
volução em Pernambuco em r817. 

Moveu essa revolução o negocian·te Domingos 
José Mi.arlíns, natural da Bahia, que procurava r e
voltar os officiaes pernainbucanos contra os oHiciaes 
portuguezes, residentes no Recife. Tornou-se tão 
forte a rivalidade entre brazileiros e portuguezes que 
o capitão general de Pernambuco Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro, depois marquez da Praia Gran
de, ordenou a prisio de Domingos José Martins e 
a de alguns officiaes, mandando executar taes or
dens pelo br~g({d,eiro Barbosa. O em issario, preten
dendo castigar com reprehensões os officiaes pre
sos, foi morto pelo capitão João de Barros de Lima, 
mais conhecido pelo nome de Le,ão coroado. Esse 
facto deu motivo 03.9 rompimento da revolta a que 
se associou o povo ' p ernambucano, ·abrindo as pri
sões e obrigando'o capitão gene;al a partir para o 
Rio de Janeiro. 

06 revolucionarios organisaram então o seu go
verno, no qual t0l11Q~1 posição saliente Domingos 
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José lVlartins, obtendo logo a adhesão da Para}hyha, 
elo Rio Grande do Norte e das Alagôas. 

Ao Ceará e á Bahia não conseguiram 005 revol
tos·os 'extender a revolução, porque foram descobertos. 

Gov'ernava a Bahia o conde dos Arcos que man
dou bloquear .o Reeife, sendo muito auxiliado pela: 
,esquadra de Rodrigo Ferr.elra Lobo, a qual OCCtl

pou o littoral, desde a foz do rio S. Francisco até: 
ao Rio Grande do Norte. 

Os revolucionarias foram perdendo terreno, e a 
28 de Maio do mesmo anno, foi hasteada a ban
deira real no Recife, com grande espanto do dicta
dor Domingos Jor,gie Theotonio que, com z.ooo 11.Or 

mens, se entrincheirara no Engenho Paulísta. 
O novo governador de Pemambuco Lulz do 

f?,ego Barreto mandou sequestrar todos os bens dos 
revolucionarias e creou uma commissão militar que 
fez subir ao patíbulo mais de nove victimas. PO'U.., 
co antes houve na Bahia 00 fuzilamento de Domingos 
José Martins 'e outros revolucionarios. Só terminou 
a carnificina pela amnistia concedida aos revoltosos 
no dia da coroação do rei (6 de F,evereiro de 1818) . 

z6. a LICÇÃO 

Revolução em Portugal-1820 

o g'Üverno do · marechal Beres!ord, representan
te da Inglaterra constrangia o povo portuguez que 
já supportava muitas contrariedades. Entre ellas 



destacavam-se: . A permanellCla de D . João VI no 
BraziJ e o fran co commercio existente entre os por
tos brazileiros e as nações estrangeiras. 

Uma revolta tinha implantado na ' H espanha o 
regímen constitucional, em Mürço de 1820. Ess;,i re
volução serviu de exemplo para que, em agosto do 
mesmo anno, se levantasse uma agitação popular no 
Porto e em Lisboa, reclama ndo o Hó!g imen con
stitucional e nomeando uma junta provisoria tom
posta do clero, da nobreza e dos representantes das 
cidades para formularem a Constituição. 

A notici~l de taes acontecimentos causou grande 
impressão no Brazil, onde o Pará, a Bahia e a.s: 
tropas portuguezas aquarteLadas no Rio de J aneiro, 
adheriran-i logo á revolução. 

D. João, sobresaltádo, resolveu enviar á Por
tugal o seu ' filho D. Pedro, para dictar as refor-. 
mas e as leis que deveriam consolidar a Constituição 
Poriu,gwpa. Houve,porém\' geral desagrado e D. 
Pedro, que tinha ido parlamentar com o povo no 
campo de S. Christovam, no Rio de Janeiro, foi 
obrigado a jurar em seu nome e no de seu pae a 
nova Constituição Portugueza. 

Por esse motivo D. João VI deliberou regres
sar a Portugal, deixando o Brazil sob as ordens 
do principe D. Pedro. 

Em 7 d.e Março o rei annunciou ao povo a sua 
intenção e ordenou que se fizessem ás eleições dos 
deputados ás côrtes de Lisboa. 

A assembléa eleitoral, exercendo as suas atri-
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buições, exigiu a adopção immediata ela Constitui
ção Hespanhola e ordenou ás fortalezas que não 
deixassem sahir a esquadra portugueza que deveria 
conduzir o rei. 

D. João, de animo fraco e irresoluto, havia ac
ceitado todas as imposições, quando as tropas por
tuguezas, reunidas no largo do Rocio, moverarn-se 
em direcção á assembléa, dispersando os eleitores a 
ponta de bayoneta. 

O espanto apoderou-se do povo e D. João apro
veitou esse ensejo para annullar quanto havia pro
mettido na vespera e embarcar para Portugal. 

D. Pedro II 

Ao abraçar seu filho D. Pedro, disse: 
Aedro, o Brazíl brevemente se separa de Pofi-. 

tuagl; se assim fôr, põe a corôa sobre a tU;ét caóeça, 
an4es que algum aventureiro lance mão delta. 
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Regellcia de D. Pedro 

D. Pedro, assumindo a regencia do Brazil, teve 
g randes difficuldades a vencer, porque o erario pu
:J.llco estava vasio. em vista eras lrra:ndes d espesas 
feitas pela côrte portugueza. A1ém disso, era evi
dente que Portugal pretendia tornar o Brazil uma 
s imples colonia, tirando-lhe a autonomia que já 
possma. Muito auxiliava esse intento a attitude dos 
militares portuguezes e de grande parte da popula
ção apologista da revolução de . 1 820. 

O Regente deveria jurar a Constituição de Por
tugal; foi, porém, adiando o juramento para ver 
como D. J oão era recebido em Lisboa. 

Entretanto, . as forças militares que formavam a 
divisão auxiliadora indisciplinaram-se, obrigando o 
Príncipe Regente a jurar a Constituição e a tomar 
outras deliberações. 

A esse acto de indisciplina juntou-se a revolta 
dos pernambucanos contra o g:overnador Luiz do 
R ego. 

Uma lei datada de 24 de Abril de 1821 d ecla
rava que todos os governos provinciaes obedecer.iam 
directamente a Portugal, ficando assim independentes 
do Rio d e J aneiroe, portanto, das ordens do Prin
cipe R egente, que, desse modo,estava reduzido a 
simples governador do Rio ,de Janeiro. 

Todas as provincias, com :excepção de Minas 
e S. Paulo, acceitaram as imposições das côrtes 
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portuguezas e a B.ahia, firmada na mencionada lei, 
desobedeceu ás ordens do Príncipe Regente. 

Ainda em D ezembro do mesmo anno, novos de
cretos aboliram os tribunaes mais importantes do 
Rio de Janeiro e exigiram a volta de D. Pedm 
para Lisboa, afim de completar a sua instrucção. 

Os brazileiros não podiam supportar a idéa da 
partida de D. Pedro, porquanto eUa importava na 
volta do Brazil ao estado colonial. 

O periodico Reverbe,ro tornou-se o representan· 
te do pensamento do ' povo; foram feitas reuniões 
politicas no Rio de Janeiro, em Minas Geraes e em 
S. Paulo. 

O Regente, no dia 29 de Dezembro, annUll-
ciára ao povo a sua partida, recommendando-lhe 'que 
guardasse fidelidade á Constituição e ao rei. Dois 
dias depois, recebia uma representação da Junta Pro
visori.a de S. Paulo, oppondo-se á sua retirada. 

No dia . 9 de Janeiro de 1822 o povo do Rio 
de Janeiro, por intermedio do senado, ap resentou a 
D. Pedro um manifesto, contendo mais. de 8.000 

assignaturas e pedindo-lhe que p ermanecesse no 
Brar.il 

O presidente do senado J osré Clemente Pereira, 
repetindo as palavras do R egente, respondeu aos 
lnanifestantes : «Como é para bem elo povo e feli
cidade geral da nação, dig.a ao povo que fico .» 

Enorme 'enthusiasmo se fez . sentir em todos os 
patri:otas. 

A divisão auxiliadora, poréml c!ue:r:endo obrigar 
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D. Pedro a cumprir as ordens da metropole, oc
cupou o morto do Cas f;e llo. lVIas, ante a attitude 
do povo que se reunira no Campo de S,ant' A nna, ] org,e 
de Avilez, commandante da força, julgou conve
niente retirar-se para o outro lado ela Guanabara, 
donde embarcou para Portugal. 

O Principe R egente baixou então dois decre
tos : o primeiro, convocando um conselho dos pro
curadores geraes das provincias para fazerem me
lhoramentos e reformas; o segundo, determinando 
lJ.u e lei alguma expedida d e Portugal foss·e executa
da sem o seu consentimento. 

Successivas ordens vindas de PortUgal oppri
miam tanto o Brazil que os patriotas pediram a D . 
Ped~o que acceitasse o título de Defen sor Perpetuo 
do Brazi!. O titulo foi concedidó quando D. Pedro 
voltou de sua viagem a Minas, onde tinha ido apa
ziguar uma revolta. 

Algumas desordens se davam nas províncias e, 
por isso, D. Pedro foi obrigado a ir a S. Paulo . 

Achando-se nas margens do J"iaclzo Ypirangtl. de 
volta ele s u.a viagem, recebeu decretos -ele Lisboa 
ord enando-lhe a partida immediata. 

Vendo que não podia rnais resistir e que era 
forçosa a sepàração do Brazil, soltou o brado,: 

l ndíependencia oa Morte! - no qu e fo í :3eguido 
por todos os brazileiros. 

Algumas províncias corno a Bahia, Sergipe e 
Maranhão não r econheceram .immediatamente a ln
dependeqçj<l. ;ç10 Brazí.l e, para exting uir a 0PEressão 
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feita pelos portuguezes em algumas províncias, D. 
Pedro contratou Lord Cockrane para commandar a 
esquadra brazileira. 

Pouco a pouco os portuguezes adheriram ou fo
ram embarcando para Portugal e, no dia 18 de No;
vembro de 1823, MontevMéo, que era o ultimo 
ponto aonde ainda imperavam as forças lusitanas, 
reconheceu a Independencia do Brazil. 

28." LICÇÃO 

Primeiro Imperio 

A Independencia do Brazil foi logo reconhe .... 
cida nos Estados Unidos da America do Norte e 
na Inglaterra. 

Portugal, porém, a conselho de algumas poten
cias européas, pretendeu a principio cleclàrar guen~aj 

ao novo Imperio, não o conseguindo porque o em
baixador inglez, a quem D. João VI dera plenos po
deres, reconheceu a Independencia pelo tratado de 
29 de Agosto de 1825 . 

. A Independencia é reconhecida mediante a quan
tia de dois milhões de libras esterlinas pag as com() 
inclemnisação de todas as reclamações. 

Para fazer a COflsti6uição do IJnperio, D. Pedro 
reuniu n 'uma assembléa diversos homens notaveis, 
d'e.J;1tre os quaes se salientaram os tre,s irmãos An-
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dr,ada: José Bo nNa cio, Antonio Curlos e Martim 
Fr!anâsco. 

Logo no principio do seu g overno, D . Pedm 
manifes tou preferencia pelos portugu ezes e d'ahi nas
,c~ u a opposição , que lhe foi feita, principalment~ 
nos jornaes o' Tamo yo e a SentiJwlla , 

A ass,embléa se dividiu em d ois par tidos e d e
terminou que não dependiam do veto do imperador 
:as l eis e resoluções da Constituinte. Tal facto pro
·duziu a dissolução da assembléa e a prisão dos An
,dradas e de outros nativistas , 

Pouco tempo d epois, D, Pedro reuniu uma com-
111issão para elaborar a Cótrta Constitucional do Im
paio que foi jurada pelo impetador a 25 de /VIarço 
de ' 1824. 

A dissolução da Constituinte provocou grande 

desagrado e h1' todas as provincias e principalmente 

em Pernambuco onde se levantou umà revolta em 

Julho de ~ 824. 
O -ch efe dos r evoltosos Manoel de Car valho Paes 

de Andr,'ade publicou um manifesto contra o Im
'r erio e proclamou a Confederação do Equador. E sta 
Confederação compr~h~~dia todas as provincias d esde 
Pernambuco até ao Cead, e teve pouca duração por
.que foi subjugada pelas forças do general Lima e 
Silva e ' pela esquadra' d e 1000d ' Co'chrane. 

Na ,r evolta, estava, implica<;lo P,rey Joaquim do 
Amo}' Dlvino ,. Canecaq,ue foi fu silado ,em Pernam
bu.co. 
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D , P edro , no decennio do seu governo, 'creou 
'u Supremo Tribunal de Justiça ,mandou (jrganisar 
o Codigo Criminal ,. fez crear dois curseis de scien
cias juridicas e socíaes e mandou abrir escolaspri-.' 
marias nas cidades, villas e' povoações populosas 'do 

_Imperio. 

Em 1826, vagando ° thronode Portugal por ' 
morte de D. J oio VI, D . Pedro, 'como primogenito; . ' 

'·deveria occupal-o . ' 
Enfretanto , preferindo a corôa brazileira, addi

'COl! o throno de , Portugal , na pessoa de sua filha 
D, Maria: II , que deveria casar.-se cOm seu tio D . 
Miguel. 

O ' iniperador teve de lutar tambem' c~m.' a Re-
'publica Argentin'a que protegia a l'eveiltadaPrÔ':' 
vi,ncia Cisp!atina : ' ássirn f oi obrigidd a ' ir ,a6" Ri<: 

'Grande do Sul para melhor estüdar: á n~'vblbçã'O-~ 
',qu e era dirigida pelo valente general conde dá La;
gana e que só terminou em AgostO de '1828 . 

. O descontentamerito lavrava em todo o :Braúl 
' pela preferencia qll'~ {) moúarcl1al11anifestava pelos 
' seus p atricios e tambem porque nào adoptava o ~ys

' tema par)amentar, constituindo os seus ministerios 
' com p essoas qu e lhe prestavam' cega obediencia, Os 
ministerios que causaram grande desagrado foramo 

' do barão de Paranaguâe Ó do visconde de 5, Leo
,paldo, 
," A mOI13rchia ' brazilelra 'teriisoffriclo grande aba
'lD;' senão fosse a attitude' imparóaldó íllustré ' bri'" 
:zilé io' EvariSto ' da Veiga,r'eda'ctor1 'dfl AúroriJ-1J'lúl-
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m~nellse, que pro~uroLl conter, com a sua palavra 
sensata, o desagrado do povo. 

Tal desagrado se manifestava por toda a parte 
e, nas noites de 12e 13 d<eMarço de 183/, quando 
os portuguezes faziam grandes festas para solernrJ;Ísar 
a volta . de D. Pedro de Minas ' Geraes, onde fôra 
<l.calmar uma revolta, serios conflictos tiveram 10-
gar, fazendo com que essas noites ficassem conhe
cidas pelo nome de noites das garrafadas. 

Reconhecendo que não poderia continuar a go
vernar, D. Pedro, em 7 de Abril de 1831, abdicou . 
na pessoa de seu filho D. Ped.ro de Alcrtniara, pro
ferindo as seguintes palavras: 

Usando do direito qUf! a Constituição me confere) 
deçlaro que hei mui j/olwttariamente abdicado na pes
soa do meu muito amado e prezado filho, o sr. D. 
Pedro de . Alc.ant.ara. 

D. Piedro de Alcantara contava apenas .5 an
nos de idade; foi nomeado seu tutor o illustre bra-. 
zi~eiro Jost Bonifacio. de Andrél!da e Silva e o Erazil 
iniciou um periodo de regencias. 

29." LICÇAO 

Periodo Reg'encial 

Durante a menoridade de D . Pedro de Alcan
tara, o Brazil foi governado por commissões de tres 
lnf~mbr.os, as quaes seçhamavam regeneias atéá. 
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:deiçi8 do regente do Imperio ,la 7de Abril de 
J 835. Houve a principio uma regencia interina de 

. que faziam parte 8 marquez de CaI~f]vellas, o bri-
.r;:((dd ru Lim'a e S!illr:a " ~ Nicolau de Campos- V-ergu.eiro, 
que tratou de restabelecer a ordem na capital e 

',nas províncias e que foi substituidaem Junh o do 
-m esmo anno pela regencia ' permanente COmI)osta do 
mesmo Lima e Silva, do marq,u,ez de Monte Alegre 
e ele Ioão Brauüo Muniz. 

Revoltas e sedições militares se levantaram na 
Bahia, em Pernambuco, no Pará, no Maranhão, no 
Ceará, em lVlinas Geraes, na Barra do rio Negro e até 

. em !V!atto Grosso, causando grande sobresalto ao go
ven10 que difficilmente podia reprimil-as . 

Entretanto trataram os governos r egenciaes da 
creaç:l8da Guarda Nacional e do estabelecimento 
do T hesouro N aciollal. 

Tres pa.rtidos se formaram então: o moderado, 
qu e approvava as regencias, o exaltado que queria 
a republicá, o restaurador ou car.:'l./nuru' que desejava 
a v8lta de D. P,cdro I. Em luta se achavam os tres 
partidos, quando foi eleito regent e do Imperio o 
padre Diogo Alltonio Feijó, o qual prestou relo-, 
vante5 s.erviços, procurando abafar a Guerra dos Far~ 
rapos, no Rio Grande do Sul, e conseguindo a pa
cifica.ção do Pará em 1837, por in termedio do ge
neral Soares c!fJ Andrea. 

Farrapos eram os riograndenses, que pretende
ram separar o Rio Grande do Sul do Governo Im~ 
l)erial e que, para isso, se · insurgiram contra as au.,. 
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ctoridades do Rio Grande, obedecendo ás ord'cns cLy 
coronel Bento Gonçalves da Silva que foi proclamada" 
chefe do governo provisorio, 

Ànnila Garibaldi 

Vivendo dos propnos recursos e não po::;suin~b_ 

portanto, grande e regular armam'cnto, os insurgen
tes foram appellidados Farrapos, Foi nessa guer-
ra de 5 annos que, contratado pelo governo legal) 
bataJho:n José Gar,t'b~aldi ao lado da sua heroica es-
posa, a catharinense Annita Garibaldi. 

O padre Antonio Feijó não poude suffocar a 
revolução e, desgostoso tamb'cm pelas lutas parJa
mentar,es) nomeou ministro do imperioo ~enador Pedro 
de Araujo Lima para que assumisse a regencia no 
dia 17 de Setembro de 1837, substitüindo-ono go
verno. 
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Pedro de Araujo Lima teve 'de reprcmlr a sa
binoda na Bahia, a revolu ção dos Balaios no l\lar,a;.. 
nhãoe prestar attenção ii .guerra dos Farrapos. 

Quem suHocou a revolta dos Balaio:,; , foi o co
ronel Luiz ' Alves de Lima e Silva) que ' r eceheu o 
titulo de barão de Caxias. 

O R egente introduziu melhoramentos ml capi
tal, fundando o collegio , I\,dro II, no antigo Se
minario dos Orphãos de S. Joaquim, e o Instituto 
Historico e Geographico. Entretanto, ~as lutas par
lamentares deram origem a que as duas CnYlaras 

reunidas trabalhassem par:a a mai oridade ele D. P e
dro, 

Em 26 de Julho de 1840, D, Pedr,) foi procla
mado maio r, pres tando .juramento e com'cçando a 
gov'ern ar nesse mesmo dia . Contava então 15 an
nos de idade , 

30.a LICÇAO 

SegmHlo Imperio. Factos anteriores á guernt 
<lo Paraguay 

Os monarchas brazileiros foram sempre coroa
do s e sagrados, a exemplo de Napole,ão Bonaparte 
de Fran ça. Assim D. P'edro de Alcantara foi co
roado esalgrado no dia 18 de Agosto de 1841. Logo 
no principio do s,eu governo, tratou de decretar uma 
amnistia g ,eral para os revoltosos e, deste modo, se
;renou os animas nas provincias d"o norte, não ob-
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tendo porém o mesmo resultado no Rio Grande do 
Sul onde continuava a Guerra dos Farrapos. Esta guer
ra só terminou em 1845 pelo a ccordo estabelecido 
entre o barão de Caxia.s, r epresentante do governo 

imperial, e David Cana barro, chefe dos insurg en

t es. 

Desde o governo regencial, debatiam-se dois 
partidos politicas: o liberal e o tonsuvador; o l0 

imperou att 1848, quando foi subjugado pelo con
servador. Este facto deu motivo á revolução praiei
u[ em Pernambuco, chefiada por Joaquim Nunes M,a,.. 
citado, e que felizmente foi abafada em pO'uco tempo. 

O Brazil se havia compromettido com a Ingla
terra a slLPiprimir o trafego dos africanos ; entreta nto, 
era grande a entrada de escravos negros no nosso 
paiz p or meio do contrabando . Pa ra evitar o abu
so, a Inglaterra mandou fiscaes que faziam a po
licia dos nossos portos. Tal procedimento ' excitou 
a opinião publica que não se manifestou aberta
m enre, em vista da prudencia ,do ministro d a .Justiça, 
o intelligente brazileiro J os.é Euzebio de Queiroz. 

Outro factooccupou o pensamento d e D . Pe

dro II: a g uerra com as Republicas do Prata., 

E' sabido que rio , Uruguay as rivalidades exis
t entes entre Manoel Oribe, presidente da R epublica, 
e 'Fructuoso (?ivera, seu, antecessor, d eram origem 
aos partidos dos Blancos e dos , Colorados. Os Blan
cos, capitaneados por Oribe, hostilizavam os pa:r
tidarios do Riviera , e os brazileiros resj,dentes na Re-
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publica, porque o Brazil tambem se oppunha aos 
seus projectos. 

João Manoel R.osas, dictador da Republica Ar
gentina, ligando-se a Oribe, começou a hostilizar 
o Brazil. Os brazileiros, por sua vez, se ligaram 
a l:Zivera e ao general Urquiza, governador de Entre 
R.ios, mandando invadír o territorio Oriental em Se,
tem'bro de 1851 pelos generaes barão de Caxias e 
conde de Porto Ale.gre) cons·eguindo triumphar do 
dictador R osas, que fugiu para a Inglaterra . 

Apesar dessas questões e da memoravel guerra 
do Parag,uay, o Brazil, durante o segundo impe
rio, teve grande desenvolvimento em todos os ramos 
de actividacle . 

Foi tambem durante o segundo imperio que flo
resceram os mais notaveis poetas: Gonçalves Dias, 
Casenüro de Aóreu, Fag:undes Varella, J)ominll:os de 
Magalhit.es e outros; os mais illustres oradores Frey 
Francisco de Jesus Sampaio e Frey Francisco de 
Mon!' Alverne e os historiadores visconde de S. Leo
poldo, visconde de Podo Seguro e Ayres de Casal. 

Ceneral O zorio 
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3I." LICÇÃO 

Guerra do Paraguay. 1.0 Periodo: Até a passa
gem elo Passo da Patria 

o acontecimento maIS importante do governo 
de D. Pedro II é a guerra que o Brazil sustentou 
com a -Republica do Paraguay. 

Esta guerra foi provocada por Francisco 50-' 
fano Lopez, didador do Parag,"uay que se julgava 
offendido, por não ter sido acceito como arbitro na 
questão entre o Brazil e o Uruguay. 

A declaração d,~ guerra foi feita por uma men
sagem dirigida ao ministro braziLeiro Vianna de 
Lima e pelo consequente aprisionamento do vapor 
Marq,uez de Olinda que, conduzindo o coronel Car:
neiro de Campos, presidente de Matto Grosso, sul
cava as aguas do rio Paraná com destino a Cayabáj 
capital da provincia. 

Lopez aprisionou todos os passageiros e se apo
derou do dinheiro que era levado para o thesouro 
de Matto Grosso (400 :000$000). 

O Brazil então se apromptou para a guerra, fa
zendo partir tropas do Rio de Janeiro, de São Paulo 
e de Minas Geraes com destino a U be,raba, de onde 
seguiram por terra, soffrendo todas as privações, 
para defender a provincia de Matto Grosso. 

Até então os paraguayos haviam tomado o forte 
de Colm'b'fa, defendido valentemente pelo coronel 
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Porto Cem'ero e as povoações de Corumbá, Dou,vca[os 
e Albuqunque. 

O primeiro combat.e entre as tropas lmpenaes 
e uara;::,uayas feriu-se em 21 de Abril de 1865 em 
Bella Vista, cabendo a victoria aos brasileiros que. 
em busca d,o: viveres, partiram para a Laguna. Ahi 
nada encontraram e, extenuados 'pela fome ' e rior 
todas as privações, voltaram a N ioac, encontrando'-a 
em ruinas; seguiram então para Cuyabá. 

Não contente de tomar varios pontos de NIatto 
Grosso, Solano Lcipez .quizinvadir o Rio Grande 
do Sul, passando as tropas pela Republica l\.rgentina. 
O g;ener,al Mitr,e, presidente da Argentina, ' não per
tnittiu a desejada passagem e Solano Lop'ez, em re
presalia, mandou occupar a provincia argentina de 
Corrientes. Tal affronta, provocou a alliança da Ar
gentina e do Uruguay com o Brazil contra o dieta ... 
dor paraguayo, firmada no dia l o de Maio de 1865, 
com o nome de Tratado da Triplice Alliança. 

Assignaram o Tratado o general Mitre pela Ar,. 
gentina, o ministro Francisco Octaviano pelo Brazil, 
e o general Flores pelo Uruguay. 

Em 11 de Junho de 1865 feriu-se a primeira 
batalha. naval, conhecida na historia pelo nome de 
Batalha Naval do Rbclzuelo, que teve lagar nas pro
xim,idades 'çla foz do Riachuelo, affluente do Paraná, 
Era domingo; · a bordo da esquadra brazileira ser
via-se o almoço, quando a sentinella da corveta Me,a
rim içou o signal - IlZimig~o á vista. - Grande 
alvoroço se manifestou em todos os navios e '0 com-
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'mandante em chefe Francisco ManoeI Barroso, que 
se achava na corveta Amazonas, ordenou que todos 
se apromptassem para a luta, 

Em breve se reconheceu que a posição do ini
migo era muito superior e Barroso, para animar as 
forças brazüeiras, mandou içar os signaes - OBra., 
zil espera que cada um cumpra o seu deva. 00 0 Tudo 
pela Patria. 

Com ardor batalhou a nossa marinha e jáma is 
serão esquecidos os nomes do guarda-marinha Oree
nhalg e do marinheiro M,arcilio Dias,' o primeiro 
,defendeu até á morte o nosso pavilhão no mastro 
da Parahyba; o ultimo, perdendo um braço na luta) 
tomou a espada na mão esquerda e combateu a té; 
ca hir sem vida. 

D e';"e-se a victoria á calma e á coragem do 
chefe d e divisão Barroso qLJoC, com a prôa da Ama
zonas, poz a pique muitos navios paragu.ayos. 

Após -o combate, a esquadra ele Barroso alcan
çou novas victorias na passagem de M,ercedes e em 
Cue vas. 

Desesperado, S01ano Lopez marchou contra o 
Fio Grande do Sul, tomando as povoaçôes de S. 
Borja e Uruguayana. Nessa occasião, D. Pedro II 
resolveu ir ao campo da luta, par,a melhor conhe
cer o es tado da guerra. Partiu do Rio . de Janeiro; 
com destino a Uruguayana, onde chegou em 11 de 
Setembro de 1865, assistindo á capitulação das tro
pas parágüayas em 18 do mesmo mez. 

Em Novembro., D . · Pedro j á estava d e regresso 
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ao. Rio de. Janeiro. e no. campo. da guerra estudava-se 
o meio de pisar no. so.l.o paraguayo. A passalgem de;.., 
veria ser feita pelo Passo da Patria, que fica junto. á s 
Tres Boccas, na margem esquerda do. Paraná, pro
ximo. ao. forte de Itap iru , . 

A's 9 horas da manhã do. dia 16 de Abril de 
1866, o. g,eneral Mano el Luiz Osorio, co.m 8.624 ho.
m ens e protegido. pela no.ssa esquadra, transpõe o. 
P asso da Patria. 

No. dia seguinte, ap ós serio. co.mbate é to.mado. 
o. fo.rt e de I tapiru' e Lopez vê-se o.brigado. a re
tirar-,se para Estero Bellaco. 

Du que de Caxias 

32 ." LICÇÃO 

Guerra do Paraguay_ 2.° período: Até a termÍ
na.ção da guerra 

Penetrando. pelo territorio paraguayo., o. exer
cito. alliado., que, co.mo. sabemo.s, se co.mpunha d e 
brazüeiros, a rgentino.s e o.rientaes, no dia 24 de Maio 
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ce 1866, feriu a celebre Batalha de TU'yuty, CUja 

victoria coube aos brazileiros pela coragem dos nossos 
a rtiH::eiros que destruiram os esquadrões paraguyos. 

Pouco tempo depois, uma desharmonia entre os 
g eneraes alliados fez o general Osori o retirar-"e do 
campo da luta, entregando o commando ao general 
Polydoro da FOlzseca. 

Durante o commanclo desse general, foi to
mado o forte de Curazu' pelo visconde de Porto: 
Alegre, éliéxiliado pela força. naval do almirante Ta,
mandm-é e deu-se o combate de CarapaUy, em que 
sahiram victorioso:ô os parag.uayos. 

Em Novembro de 1866, chegou ao theatro da 
guerra o marquez de Caxias e assumiu o comman
do das tropas. O cholera e outras moles tias dizima
varE então as forças alliadas. 

Caxias estudou o meio de transpor o Humaytá 
e, no dia 19 de Fevereiro de 1867, a esquadra brazi
!eira, sob as ordens . . do capitão de mar e guerra Def,... 

plúm Carlos de Carvallzo, effectuava a difficil pas~ 
sagem, debaixo d'~ bombardeio de centenas de ca
nhões. 

Em Dezembro do mesmo anno, tivemos per
das consideraveis na tomada da ponte de !tororó, 
defendida heroicamente pelos parag"llayos. 

Seguiram-se muitos combates até á entrada do 
duque de Caxias em Assumpção, càpital do Paraguay, 
em Ialleirq de 1869, ·época em que Caxias deu a 
g uerra por terminada. 

Nã.o concordando· com tal . .resolução, o . iú,1pe-
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rador nomeou' sua alteza o conde d' Eu para com
mandar as forças. O novo commandante obrigava 
os paraguayos a mudarem constantemente de po'" 
sição. 

Nesse periodo, tomou posição saliente o gene
ral Cam ara, que esperou em Bella Vista a entrada. 
do Lopez em !'vlatto Grosso. Sabendo, porém, que 
os paraguayos acampavam nas margens do Aquida_ 
ball; paraJá se dirigiu com osseussoldado~. Atacando 
o inimigo. t~ve a felicidade de ferir o Lopez com uma 
lança; o chefe paraguayo ainda procurou fugir, sendo 
morto, porém, por um soldado do general Camara, 
conhecido pelo appellido de C hico Diabo., 

Os paraguayos aterrorisados -fugiram em grande 
desordem e assim terminou a guerra do Paraguary, 
no dia 10 de lHarço de 1870, tendo custado ao 
Brazil mais ele 100.000 homens e quantia superior 
a 700 InU Gontos de reis. 

33-" LICÇÃO 

Escra.vidão N egTa. 

D. Pedro II, dotado de bom coração, não sup
portava facilmente os vexames que a escravidão pro
vocava em nossa patria . 

. Foram osportuguezes que 'reg1:llarisaram o com'
m:crcio dos negros na Africa, onde tinham muitas 
possessões. 
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Quando se fundou a capitania de S. Vicente., aqui 
chegaram os primeiros negros que vieram trabalhar 
na agricultura. Começou então o verdadeiro trafico 
dos escravos africanos que, pela força e p ela re
sistencia, eram preferidos aos indios. 

No seu paiz muitos negros . já se haviam habi
tuado a falar a nossa lingua porque, sendo com
prados aos ,senhores a fricanos do interior, equn tra-! 
zidos a Angola, onde habitam os pbrtuguezes. 

A escravidã,o começou na propria Africa onde 
os regulas e os sovas impunham aos captivos os' 
mais barbaras castigos. Além disso, ven diam-nos 
aos Funidores oa Tumbeiros que os marcavam com 
o fefl10 em braza, ântes de serem embarcados para 
"Ü Brazil. 

Amontoados nos porões infectos dos navios , vi
nham as pobres victimas atravessando o Oceano, 
sendo muitas vezes levados ao convez para dançarem 
e cantarem, divertindo os seus nobres senhores. . Che
gando ao Brazil, desciam aos portos onde, enfileirados 
nos trapiches, seminús, enfraquecidos e , por vezes 
moribundos, eram os pobres escravos vendidos para 
os engenhos ou para a cidade. 

Assim começava a escravidão no Brazil, onde 
muitas ve'zes era menos dura do que na Africa. 

Entretanto a saudade da patria e tambem da 
familia, de quem ao serem vendidos eram muitas 
veze:; separados, entristecia a existencia do negro 
que era obtígado a trabalhar, sem levantar protes
tos. 
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Os Africanos que VIeram para o Brazil, per
tenciam a maior parte, ás tribus dos Gingas, dos 
COflg,o.s e dos MOça:m'biqiU'f!S; 

Era uma aodoa paTa .a civilisação o commerClO 
elos negr·ose, no ministôúo ele Euzebiode Queiroz 
em 1850, foi cumprida a lei feita 19 anuos antes} 
pela qual se extinguia o trafico · dos escrav·os. 

S-uccessivamente foram saccionadas tres leis com 
o fim d e acabar com a escravidão. 

A primeira, conhecida pelo nome de lei Rio 
Br,anco., data ele. 28 de Setembro. de 1871. Essa lei 
declarava ' nascer livre todo o filho de mulher es
crava. 

A segunda, decretada em 1885 libertava todos 
os escravos sexagenarios. Ora, aos 60 annos os nei
gro" .já ~e achavam exhaustos pelo traba;Iho de uma 
vida laboriosa; era justo, portanto, que .os senhores 
lhe dessem casa e lüesa, em recompensa dos seus 
serVIços. 

Um anno antes, as provincias do Cear.i e do 
Amazonas haviam libertado todos os seus escra:vos, 
dando assim um ,exemplo de humanidade que de
veria: ser seg:ui.do p01' todos os brazileiros . 

Os abolicionistas visconde do Rio Bran co, João 
Alfredo, Joaquim Nab:uco, José do : Patrocinio, Ben
jamitnCol1stallt e outros trabaU1amm com insisten
cia para a libertação geral dos escravos, caus.ando 
assim grande contrariedade a muitos fazendeiros qUe 

temiam a perda dos . braços para o trabalho. 
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D 'ahi nasceu a opposição ao governo de D. 
Pedro. 

Em 13 de Maio de 1888, 'a Princ.eza Imperial D. 
Izabel, que regia o Imperioernquanto D. Pedro II 
convalescia de grave enferm~dade na Europa, as
signou a lei da abolição geral dando a,ssim liber
dade a todos os escravos. A lei foi recebida com 
grande appLauso pelos brazileiros humanitarios, mas 
provocou serios rancor·esem muitos fazendeiros, que 
se alistaram nas fileiras republicanas. 

O ideal de muitos abolicionistas. era não só ex
tinguir a escravidão como fazer a vepublica no Bra.~ 

ziL A lei de 13 de Maio de 1888 muito auxiliou a 
realisaçào desse ideal, porque pouco tempo depois 
foi proclamada a republica. 

princeza \;;abel 
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A Republica; sua proclamação. Governo 
Provisorio 

Brazileirosillustres que prezavam sinceramente 
o 'seu paiz, não contentes de consegUirem a liberdade 
elos ,escravos, trabalhavam activamente para que se 
implantasse a republica nesta bella patria. 

DiverslÜsacontecimentos cont~ibuiram para apres
sar a queda do governo monarchico, salientando-se 
entre todos a abolição dos escravos e as ordens se
vera:scontra certos actos de indisciplina militar. 

A abo1içã<o dos escravos foi um factor pode
toso porque muitos senhores e fazendeiros, priva
dos dos africanos para o serviço da lavoura, se re
voltaram ·contra o imperador, a guem attribúir~m ,a 

liberdade dos ,neg'l'os. 
Os actos do governo, ne~ando aos officiae~ do 

exercito a permissão de discutirem pela impr.ensa 
sem· consentimento do ministro ' da g:uerra, levantà
ram a opposiçã,o dos militares ao governo impe
rial e aúgmentaram consideravelmente 'o partido re
publicano. 

A' frente desse partido estava o tenente coro
Bd Di. Benjamin Constant Boietlio de Magalh,ães, 
cújos sentimentos patrioticos eram altamente apre
dClJdüs no exercito e particularmente na Escalá Mili'.... 
tal'. ',pnde, ,como professor,communicava aos al:umno:s 
as. suas idéas r,epublicanas, 
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Essas idéas foram tomando vulto c, no dia ' 1.5 
de Nov,embro de 1889) o nz;d,rechal Manoel D eor.lo/,:) 
deli Fon.seca.) á frente das forças do exercita e da 
Armada, reunidas n o Campo da Accktmação, pro
clamava a Repiublica Bmzileira. 

O ministerio r eunido no Quartel General te
legraphou a o imperador que se achava, em PeitO

polis) noticiapdo a r evOlta e p edindo a s,ua pres.ença. 
Ap ós a p roclamação, os batalhões percorrerarn 

as principaes ruas da cidade, sem que o povo se 
manifestasse a favor da monarchia. decahida. 

O imperador, ao receber a noticia da procla
mação da Republica, partiu immediatamente para o 
Rio ide J aneir.o . 

A's idu,as horas da tarde do dia r6 o major Solo fl 
e .o tenente S,eb,astião Bandeira) em grande uniforme, 
seguidos de um piquete de c avalIaria dirigiram-se 
aJO P f/-ÇO da Cidade para. entreg;a:r~em .ao monarcha, 
·a m~nsa.g,em d.o 'Govern.o Provisori.o, ,ordenándo a S1.la 
dep Oisiçã!o ,e retirada do Brazil no prazo de 24 horas . 

D. Pedr.oentreoutras pal@.vras, respondeu: A:u,
s.entando-me pois com todas as pessoas da minha! fa
milia, conseJ"varei do Bliazil a mais sa,udosa lembran
ça) fazendo ardentes votos pela sua g~",a:ndez!a e pros
perid,ade. 

Com ' effeito, na madrugada de 17, a família im 
perial tomava a corveta Para:hyba que a levou até á. 
!lha Grande,' ahi o imperador: e .a ;S!ua Comitiva paS'
saram para bOTdü do paquete Alagoas que os con
duziu a Lisboa. 
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o governoprovisorio, constituído no proprio dia 
IS de Novembro, ,decretou como forma de gover
no a Republica Federativa, á qual fica,va1ll perten
cendo todas as provincias do Brazil, unidas pelos 
Jaços da federação e constituindo os Estados U nid05 
do Brazi1. O Município Neutro ficou sob a admi,. 
nistraç~o imm~diata do governo provisorio da Repu
blica e a cidade do Rio d,e .faneiro ficou sendo a 
séde do poder federal. 

O 'governo era assim constituido: marechal Ma
noel D,eodoro da Fons,eca chefe do g!overno; bacha
rd Ar{stid,es da Silvlfi~a Lobo, ministro do interior; 
Quintino Boc,ay,lbva, ministrado exterior; Benjamin 
Constant, mipistro da guerra; Eduardo Wandenkotk, 
ministro da marinha; Mano.el Fle,t,;~az de Cla,mpos Sal
les, ministro da justiça; D.emetrio Ribeiro, minis:
tro da agricultura, commeróo e obras publicas. 

No dia I 6 foidecl1etaJda a abolição dos ,castigos 
corporaes na armada e, durante os ultimos mezes 
do anno, outrros decrlet.os regularam as .obrigações 
Idos eLeitores, a natulialisação dos estrangeiros e .o 
banimento da familia real do Bmzil. 

As potencias européas não reconheceram l.ogo 
a nova forma de governo no Braz.i1. A França foi 
quem primeiro reconheceu a Republica Brazileira; se
Iguiram-!se a Aillemanha, a Belgiaa, Portugal, ItaEa e 
Hespanha. 

A hssembléa Constituinte, deita pelo g'ov ern o 
Provi:SloF~o, reuniu-se no pal:acio da Boa Vista a '15 
de Novêm:bro de 1890 e a Constituição foipro~ 
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ll1ulgacla a 24 de Fevereiro de 1891 com o nomé 
el e Constituição da Republica dos E stados Unidos 
do Brazil. 

No dia :2 5 de Fevereiro do mesmo anno houve 
a eleição pa'ra presidente e vice-presidente da Re
publica, sendo eleitos : presidente - o marechal ~VIa
cnoe1 Deodoro da Fonseca e vic.e-presidente - o má
recha l Floria !la Peixoto . 

3s." LICÇÃO 

Raças que formaram o povo brazileiro 

o povo brazileim é pela ma~or parte formado 
pelo cruzamento das raças que dominar,am no pe
ri,odo de col,onisação. 

Sabemos que havia nos principios de colonisação 
a raça vermelha. oriunda do paiz e representada pelos 
se1v.a:giens ; a raça br:anca, dos conquistadores (p or
tuguezes, francezes, h espanhóes e h ollandezes) a· raça 
negra importada da Afr'ica, com a hedionda escra
vidão. 

E ram os indios em numero approximado a tres 
milhõ,es e tambem a milhões chegava o numero dos 
escravos n egros. O cruzamento d e uma dessas ra
çascom a raça branCa, originou ,o mestiço, ·que é 
uma v,er.dadeira formação brazikira . 

Com 10 decorrer do te.mpo, vào d esapparecendo os 
indios e os negros ; os primeiros, aniquilados pelos 
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conquistadores, perderam quasi qu.e totalmente o seu 
domínio e a civílisação muito os tem disin,ado; o 
negro, com a extincção do captiveiro e frequente 
cruzamento com o branco, pôde-se dizer que já não 
existe no Brazil, senão em muitos poucos Estados. 
Imperam hoje o branco e o mestiço que é propria
mente o mulato mais ou menos escuro. Com clif
ficuldade se encontra um preto africano; vêm-se os 
filhos, netos e mais descendentes destes, havendo 
até descendentes que na apparencia se confundem: 
COIU os brancos. 

Lembrando o que disse abalizado escriptor na
cional concluimos que o povo bnzileiro l!:J..J re
presenta uma raça unica; é um povo mestiçado para: 
o qual entn.ram como elementos, o branco, o ne
gro e o índio. Vaticinamos tambem que em me
nos de um seculo desappancçam por completo os 'ele
mentos · indigena e negro: o brazileíro repres'entará 
então uma fuzão ele elementos de raça branca. 

36." LlCÇAO 

GOVC1'llOS Pl'csidenciacs 

De accordo com a Constit.uição, a Republica é 
governada por um brazileiro, eleito pelo povo e que 
toma o titulo de presidente da Republica. 

O governo de ca~a presidente deve Ourar um 
quatriennio; entretanto, motivos elíffercntes têm llD-
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ped~doque aLg.u,ns presidentes completem o tempó 
da ld. 

A<ssim, ,o mar,echal Deodól'o da Fons1eca governou 
de 25:de Fev,eneiir,o ia: 23 di~ Novembro de 1891, por
que as divergencias qUe appareceram entre elle e 
allguns J;epresentantes do congresso 'Originaram o 
goLpe de e.slado d.e 3 de Nov,embro d'Ü mesmo anno: 
Este golpe ' de estado se manifestou pela dissolu~ 

ção do Congress'Ü e pelo decretü que declarava em 
estad9 de sitiü 'O Districto Federal ea cidade de 
Nktheroy. 

Arevüluçã'Ü est.ava preste.s a rebentar contra a 
dictadura do marechal, qUiando fi. 23 de Novembr.o 
a esqu.adra surta na bahia Ide Guanaboa,ra. intimou! 
a ideposi~o do dicta;dor, por um tiro de canhãJo soO
bre a eupola da igreja da Can,detaria. 

Deodoro, não quer,endo resistir, entr:egou" o go,
vemo ao vice-presidente da Republica, marechal Flo
dano Peixoto. 

$,ucoessivas revoltas perturbaram ü governo do 
mar'echal F1oriano, cujo mandato ' deveria, terminar em 
15 de Novembro de 1894. 

A :primeira revolta su.rgiu na fortaleza de StCi;/d,a 
Cmz e füi capitaneada pelá 20 sargiento Silvino de 
M,at4os, que se pozá frente das forças para repôr 
nà presidencia ;o marechal Deodom . 

Suffocada essa, Tebellião, appa,receu 'O m'a1zifesto, 
dos '13 'g'ener;Cf'f}-s, p'edindo a eleição , pre.sidencial ain
da no ,anuo :der892. 
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Cumpre . declarar qUe li'loriano Peixoto, áo as
sumir o lj-oder,convocolJ o congr,esso par,a uma 
reuniãoextraordinaria que se prolong:O'll. d e 13 ,de 
Dezembro de 189 I a 22 :de Janeiro do anno , se
guinte, oe o marecha l Floriano recebeu do congres
so plenos poderes para manter ' a ordem na Re
publica. 

Este facto ca;usou grande ,desconte;ntamento aos 
opposicionistas que temiam a dictadura. Fina,lmente, 
a 4 de Feve,r,ello de, .1 893 rebentou no Rio Grande, 
doO Sul a revolta dos F,ede:mUstas, que se oppunhanI 
á volta d e falio / de. Castilft'os para 'governador do 
Estado. A rev.olta tomou ~gr:ande v:ulto porque; a 
ella \Se reuniu a armada bra zileira sob .o commando 
do almirante Custodio IO'ié de Mtello, qU,e havia sido 
ministro da marinh'anos primeiros annos da Re
publica. 

A 1evoUa da Armada rebentüu em 6 de , Sff;
lem'bro de 1893 e tl10uxe em sobresalto os habi

tantes do Rio de Janeiro e dos E stad.os doS'uL 

Nestas tremendas lutas, 'o marechal Flori,ano sou

be mantér a leg;alid~de no t,erritorio brazileiro, m05-

trando-,'se enengico mas não PaTfticípahdo " das arbi· 
trarieda des que se praticaram no seu 'governo. 

Na época legal, entregou a presidencia ao Dr. 
Pr,udente de MoOraes (15 de Novembro d e 1894). 

o Dr. Prudente de lVr~)raes era um republica
no historico, de fi~âcter puro, de qualidades apre
ciaveis. : Reêebeu'- o paiz manchado pelas g1L1erras . ci-
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vis ,e, portanto, o seu principal cuidado foi restabe~ 

lecer a paz em todo o territorio da Republica. 

Pl'udenfe de Moraes 

Entretanto, nova revolta vei.o chamar a, Slua at
tenção: Antonio V/ciente M,endes Maciel, ou ànt.es 
Antonio Conse!h'âro, er;a um fanatico que Gstacionava 
em Monte S,antro e Canudos na Bahia e que se op.'
punha ao g:ov,erno da Republica, ·encontrando apoio 
nos sertanejos bahianos e promovendo assim uma 
rev:ü1ta, 

Muitas foram as ,expediçõ.es enviadas a;ü sertão 
da Bahia para bat'er os fanaticos ou jag:iunços. 

A partida continua de batalhões üccasionou o 
desagrado na das,sie militar e o ,attentado de 5 ete 
Novemb.ro. d~e 1897, de que resrultoua, morte do ma
u c /tia 1 B,itle nco.art. 

Prudente de Moraes pacificou o Rio Grande ,ç:lo 
Sul e a Bahia, reatou ,aiS relações diplomaticas. com 
PortUgal, ilüermmpida:s pelo asylo dado aos r,evol
tosos da armada,· oe consegiuiu soliução favoravel ao 
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Br.àzil nas questões com a Inglaterra e a. França; 
com a In:g~aterra, em vista da occupação da Ilha. da, 
Tdndad,e)'com a França, · por causa do terrilorio 
do Am:ap;á. 

Findü '0 qu,atrienn~o,o Dr. Pr,udente de Mames 
entregou o governo ao seu sucoeS$ior Dr. Monoel Fer
raz de Campos Satles em 15 de Novembr.o de 1898, 
Oúmpr,e dec1ararque num periodo de 4 mezes o 
Dr. Prudente d e Moraes, p:ordoente, foi substitui
do no governo p.elo Dr. Manoel Vlcío,rino Pereira) 
vioe-presidente eleito. 

O Dr. Manoel F,erraz de Campos Salles, as
sumindo 00 güverno da Republica, declarou que ti
nha 'em vista a paz e aeconümia·. 

O p,aizpassara por 'um long·o periodo de lutas 
e ·contrariedades que abalaljam fortemente o credi
to nacional: 

Para y,estaurar as finanças ,do Brazil, o novo 
presidente emprehendeu uma via:g;em á Europa, onde 
obte.ve uni. grande emprestimo e, como tivesse permis
são . do congresso, procurou · melhora:T as condições 
do thesouw nacional, decretando novos impostos; cor
tando d espezas, vendendo ou arrendando estradas de 
ferro, supprimindo arsenaese ~ncinerando muito pa
pel moeda. Estes actos concorreram efficazmentc 
para que o cambio subisse. 

No governo doO Dr. Campos Sanes, o Erazil teve 
a honrosa visita do general falia Roca, presidente 
da RepiUblica Arge(ztina, que foi recebido e h05'

ped~do com todas as honras pelo governo bta.zil,~.iri'J . 
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Um armo depois, em 1900, o Dr. Campos Sal
Ires f.oi. á Aig,entína retribuir a visita, sendo rece.., 
bido e trata<d'0 com igual " cortezia. Para maior ' fe
lióda:de do seu governo, foi resolvida favoravelmen
te ao Brazil a questão que p or muito tempo sus" 
tentámos com a França, pela occupação do terri
torio do Amapá pelos francezes. 

Em 15 d e Novembro de 19°2, a presidencia pas'
sou a pertencer ao Df : Fr,ancisco de Paula' Rodn~., 

glu.es 'Al ve s. 
De tod'0s os. actos do governo do Dr': Ro;drigues 

Alv,es o ql!e mais se d'",staca é 10 tratado de Petropolis, 
pelo qual o lerdtorio do Acr,e, na fronteira daBo
livia, ficou pertencendo exclusivamente ao BraziL 

O tratado foiassigna do pel'0 illustre ministro 
brazileiro Bat:ão do Ria Branco. 

A cida:de do Rio de Ja neiro deve os seus gran
des melh;')ramentos aQ governo do Dr. Rodrigues 
Alv:es em que .o mini:;tro Lawro Müllef e '0 prefeito 
Dr. /lr,allcisco P.er.ei.ra P,as5()s rdormar:am completa
mente a capita l da Republica, torna,ndo-a uma das 
mais bellas cidade::; do mundo. 

Registrou-se durante ess'e g'0verno a ~randeca
lasir.ophe do Aq,uidabüll, nabak?fJ, de Iacuecang!u, 
perto de Angr,a dos Reis. 

Rodrigues Alves foi o 'llnico presidente que go
vernou durante todo o quatrúinnio. 

Em 15 de Nov,emvf:o de 1906, entregou o go
verno ao seu sllccessor Dr. Attollso Augusto Md
reira Pe/Ula. 
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o Dr. Aff.onso Penna f.ai um brazileuo illu5-
tre que veio prestando serviços á patria, desd e o 
tempo da monarchia. 

Inf,elizmente não pôde terminar ° quatriennio, 
porque falkceu a ·14 ,de JanhO de 1900, sendo sub
stituido pelo vice-presidente eleito Dr. Nilo Peçanha. 
o Dr. Affonso P,enna visitou todos os estados bra-:" 
ziLeirose pôde convencer-s·e da neoessidade urgente 
de vias d e communicaçãJoentreos pontos mais cen
tmes da Republica. 

Assim mandou construir muitas hnhas teleg'r'a
phicas e estradas de ferro. 

Os seus esforços foram secundados pelo s'eu 
subst ituto Dr. Nilo Peçanha que, a IS d e Novembro 
de 19 10, entreg-au a presidencia ao marechal Her
me.s R.oddgi/jes da, FOl1Js\eca. 

Foi no governo do· Dr. Affonso' Penna que se 
realisou a conferencia de Haya, em que a palavra 
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erudita de Ruy Barbosa muito ,contribuiu p<l:raque 
o Brazil fosse considerado potencia 'de primeiraor
demo 

37." LICÇÁO 

Revoluções 

Desde que foi proclamada ,a Republica, uma 
sede de revoltas e motins procUTO'U sustar o pro-, 
gresso do paiz. D 'aquel1as as mais importantes fo
foram: a révolta d' Armada, a campanha de Canudos, 
a ,fievoluç/io ' do Acre e a r.evolla dos marinl'i.eiros. 

A revolta d'Armada surgiu na bahia de Gua
nabara no dia 6 de Set,em'1:Jro de 1893, chefiada pelO' 
almirant,e, Custodio José de ' Mello que, no mastro do 
«Aquidaban» ,e de outros navios de guerra surtos 
no porto, içou a bandeira branca. 

A r,evolta tinha por fim depôr ó vice-presidente 
da Republica, marechal Flmiano Peixoto, que ha 
via a ssumido a presidencia com a retirada do ma
rechal Deodoro da Fonseca. Teve c.omo prolag-:oa 
f1evolução federalista 110 Rio Ofiande do Sul, para 
a deposiçáo de Julio de Castilhos, , presidente dOi 
Estado. 

A populaçã:o ,do Rio de: Janeiro na manhã de 
6 d e Setembro acudiu ás praias para ver os navlOS 
;rev9ltC\<dQs. Entreelles;:tçhavam-seo A quldaban , O 
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Rep:ubUca, o Javary, e os paquetes Jupiter, Uranos 
C.urytiba e outros. 

Senhores das f.orças . de mar, os revoltosos es
peravam-o concurso. ·do povo e das fOJ"ças de terra. 
Estas forças porém, não adheriram· e até suffocaram 
os principios de grev.e dos opera.Tios da Estrada . d:e 
Fum C.enúlal, no mesmo dia 6 de Setembro. 

No dia I 3começ-ou o bombardeio da cidade; 
o pov-o atemorisa:do fugia para os morros eSlub'Uirbiús. 
Houve um verdadeiro panicoe o commercio muito 
soffreu; os ban.cos se retr:aruram, só o da Republica 
arcou com todas as diffi,culdades . 

O 'governo mandou . artilhar todos os morros . e 
poz guarnição nas fortal,ezas. Num dos primeiros 
dias uma descarga d e fusilaria matou um marinheiro 
italiano que, num esca}er, condluz:i,a () consul da mesmei 
naçã:o para bordo do cruzador Banzon. 

O'glovemo italiano exigiu indemnisaçào de ... 
100:000$000 rs .~, gU,e foram immediatamente entre
gues pdo thezouro nacional. 

O marechal Floriano; pedindo providencias ao 
Congresso para s!uffocara revolta, obteve permissão 
para agir livremente. 

O :governoentã.ó mandou um contingente do 
exercito ·e ·da . policia guarnecer o Telegiapho, a Es
trada de Ferroe '0 Oazometro, pozde prompti
dão as guarnições, o corpo de Bombeiros e o bata
lhão Tir.adenf.es, tratou d e formar batalhões patrio
ticos ,e augmentou a Guarda . NaciolliCl,l que chegou 
a .,contar 7000 homens. 
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Os bata1l1ões se espalharam pelo littora1. 

Repetiram- se os bombardeios até 5 de Outu
bro, quando o acc6rdo diplomatico, exigido pelo,s 
representantes estrangeiTos, determinou que o gover'
no não a tiraria éontra a esquadra, a qual por ,sU2i 

vez seobri'gavaa não bombardear a cidade. 
O . accôrd o nã o foi respeitado e a forta leza de 

Villeg<ctignon .adh eriu á revolta. 
O 111arechal ·então dec1arOll que con siderava os 

navios ' revoltosos como pirafas e não se responsa
bilisava pelos seus actos. 

Só s;e conservaram Üeis ao governo os navlOS 
Riacll'lU?lo e Betijaniin Const.ant em concertos na Eu
ropa, o Ba'hia, e algumas canhoneiras no porto de 
Mo:ntevideo . 

A attitude de F1oriano Peixoto n ão cedendo ás 
imposi ções da r,evolta, levou alg:uns na\;10S revoltosos 
a ,deixarem o porto do Rio d e Janeiro, com destino 
aos Estados do sul. 

O primeiro navio que forçou a barra fo i o pa
quete Uranos qu!e foi victima de, uma explosão, feita 
por ;uma granada das forçás de terra; Nesta explo
são morreram muitos revoltos.os .· e entre eUes o VélJ-

1.oro:so t.enerde Ancora. 

Apezar elo fogo da:s forta lezas, o A ql.l.i,daban e 
outros navios ·deixaram a bahia de Guanabara. 

O . almirante Saldanha da Gama que dirigia a 
Escola Naval, na lUta das Cobras, se manteve neutro 
até .o dia 7 ele D ezembro em que a:dheriu á l"evol-
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ta, publicando. o 5·eH primdromanifesto. Neste 111a

niJesto por·ém deixou transpareceridéas monarchi
tas 'que ractificol1 em outra declaração publica. 

O procedimento ele SaJdanha da Cama muito 
prejudicou ao g overno ' e deu grande inip111so á re
volta, 

Os factos mais importantcs occorridos no pe
ri.odo em que dirigira a r~vo.lta o almirante Custn
dio de MeUo foram: a {[((!tesão da /ortalezd de V if
le,t;ai.[j,'non, ;a explosão na ilha do Governador, (t sub
m ersâo d o Javary, o assatto conira a Armação e 
({ sahida do Aquida/;rlll lU!. manhã de l n de Dezem:
/;1'0, :!cJ!(t!ut'o a seu bordo oálmirante (fie/e. ' 

Saldanha da Game. 
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Após a, declaração de Saldanha da Gama, des
enrolaram-se factos importantes como a tomad<!. da 
ilha do Gov,erna:dor pelas forças kgaes, a perda d e 
Mocanguê e o incidénte ,americano em 26 de Ia
neiro de 1894, (I) pelo qual toda a esquadra ,~s 

trang6ra ,surta no porto col1ocou-se em attitucle hos
til aos revoltosos. 

O ,combate de Nictllli~roy e a tomada de Mag:6 

for,am os factos que mais conconeram para o desa
nimo d os r,evoltosos que, obtendo resposta negati
vaao manifesto dirigido ao marech:al ,pediram asy
lo ao commandante da corveta portugweza. Mindello, 
almirante Aug.u.sto de Castilho . Dotado de coração 
magnanimo, o almirante portug,uez desobedeceu ás 
ordens do governo e acolheu os revolto;s'o,s, levand-o-os 
para Europa, 

Custodio de lVIello, com o a uxilio dos federa
listas riograndens.es , conseguiu implantar em San
ta Catharina ·e no Paraná :governo contrario ao ma
rechal, sendo muito auxiliado pelo chefe federalis
ta coronel Oumercindo Saraiva. 

Quando a esquadra legal, qu,e s,e formara na 
Europa para o nosso governo, entrou á bahia do 
Rio de Janeiro, os navios revoltosos achavam-se sem 
guarnições, sendo assim facilmente tomados pelor, 
los legalistas. 

Saldanha da Gama estabeleceu residencia no 

(I) Motivou es te incidente o bombardeamento feito 
durante o tempo em que um navio americano descarregava 
m ercadorias. 
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Estado Oriental) onde orglanizüuum planü de guer
r,a pa-ra hüstilizar .o márechai e seus par~ida;rios. 
Füi morto em Campo OzoOrio pelas forças legalista:s, 
em 24 de JanliJo de J 8:95. 

Pouoos dias depois (29 de Junho) fallecia na 
estaçãJo deDÍlfis.a) no Es6ado do Rio de Janeiro) '0 

marechal Floriano. 
A'ssumin'do o governü da Republica em 15 de 

Novembr.o de 1894, o Dr. Prudente José de Mo
raes 'e Barros, so conseguiu terminar a revolta pela: 
amnistia 'g~ral concedida a ]lg de S,el:.em1brode J 895. 

38.a LICÇÃO 

A Campallhade Canudos 

A campanha de Canudo.s foi provocada por um 
fanatico chamado Antonio Vicente Ménde$ MacieZ e 
cünhiecidü nos sert,ões da ' Bahia pelo nome de AlJz
toO mo Co ns.ellieiro. . 

Natural do Ce.ar:i, chegou depois de muitos re
vezes e pere'grinações á ódade de Itabayana em' 
S,ergipe) em melados de J 864. . 

Usava luma tunica. aZ'l1~l; cabelIos e barbas in
cultos, ,calçava sal1cialias oe trazia na mã!o um bor
dão e ás costas 't.iin sac'Üo de couro em que guar:
dava papel, tinta e OiS li\rros ,de orações. O seu .a,s
pectü inspirava terror e .os sertanejos habituaram-se 
a cünsideral-o conio um semi-deus. 

Pregav.<J ;J,S suas dO'l1.trin<ls, que não desconlre-
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ciam a existencia de Deus e dos santos, mas não 
obedecia ás leis do . paiz. Percorria as povoaçôes, 
seguido de !uma multidão de fanatlcos que levavam 
á frente a imagem de Christo, diant,~ da qual fre 
quentemente ajoelhavam em recolhimento. 

Canudos é uma povoação, á marg.em e:,querda 
elo Vasa-Barris. Ahi se refugiou Antonio Conselh,~i

ro ern 1893, depois de ter queimado em Bom COIZ'

se!ho 'Os editaes do governo cOnvidando o poyo a 
pagar os impostos, e de ter combatido com as fOT

çasdoexercito em Masseté. 

Os adeptos de Antonio Conselheiro eram pela 
maior p.arte desordeiros e vadios que se entrega
vam a toda a libertinagem e qu e eram protegidos 
pela religião do fanatico . 

Os meios de que se serviu o governo para ven
cer o Consdheiro foram: uma missão religiosa e 
uma s,erie de .exp,e:diçõ,es de torças do exercito. 

A missão religiosa confiada ao capuchinho /rey 
.f,oâc Evml,g1elisfa do Monte Marciano, pelo gover
nador ,da ·Bahia, não deu bom resultado porqúe 
os acleptos do Conselheiro? parÇl ouvir(!:m as pr.e
gações de :Monte lVlarciano, apresentavam-se arma
dos em guerra e tomavam áttitucl,~ hostil quando 
o Cons.elheiro não approvava as palavras do mis
sionario. Este desanimou em pouco tenipo. 

Seguiram- se qu,ltro expediçôes de fo rças do 
exercito para combater o fanatico. 

A primeira partiu em Novembro de 1896, com
mZll1clada pelo tenente Mánoel da Silva Pirç,s F~r .. 
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reil',a-, .peJ:1dendo IOO homens em um encontro· com 
os parddarios do Conselheiro, nas proximidades do 
Joazeiro. 

A segunda expedição seg,uiu- em Dezembro do 
mesmo anno, :sob as ordens do major Feb~oni01 de 
B.rito que, apó,s encarniçélida luta em que os jagunços 
se mostraram ver:dadeims :heróes, não obteve resul
télido :satisfactorio. 

A 'expedição Moreira Cezar, partindo em Mar
,ço de I897, levava mais de IOOO homens con1 des'-I 
tino a Mon~e Santo, devendo · depois dividir-se em 
dua;scol>umnas parà atacar Canudos. 'Marchava cori-

o fiant e li a victoria, quando foi .surprehendida por Uma 

res~stencia.heroica dos jagllLllços e o coronel Moreira 
Cez.ar, ferido mortalmente no ve'ntre, expiroll pou
cas horas depois. 

ASS'lm'liu {} commando o coronel T{Ll1l,af'indo que, 
vendo a posição vantajosa do inimig:o, procurou, re
gular a retirada. Infelizmente não poude realizaI-a 
porque as forças do Conselheixo deram um ataque 
violento em que . morreram o coronel Tamarindo e 
muitos briosos officiaes, tornando-se ainda mais de· 
sastrada a fuga elas forças legaes. 

E ste facto trouxe grande agitação para todo o 
paiz e houve qu em affirmasse que a Republica es,
tava cm perigo, porque os jag un ços eram protegidos 
pelos monarchistas : 

Formaram verdadeiras lendas o os episodios dos 
combates; algumas, como a que se referiu ao CCl'b'O 

Roque, Se desfizeram mais tarde; 
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Finalmente todos os Estados se reumram para 
esmagar os jagunços; res1urgÍram 'Üs batalhões pa
táoticos e uma enorme expedição, confiada ao ge
neral Arthur Oscar, se dirigiu ao campo da luta .. 
Outra col'umna, ás ordens do g'eneral Savaget partiu: 
de Sergipe e, perto do riacho Macam'bira, travou 
a memorável batalha de C6có.r.obo' que teve long~ 
duraçãJo. Em s.eguida, Savaget principiou a bom
bardear Canudos; nessa occasião recebeu um emis,
sariodo general Arthur Oscar pedindo auxilio para, 
libertar a tropa assediada pelos jagunços. 

T,endo perdido bons auxiliares, como o coro
n.eJ Th!om'p'son FlorBs, o major Cunha Mattos e mui
tos outros officiaes, o general Arthur Oscar pediu 
uma brigadaCl'uxiliar. Foi enviada a brigada Oi
nard que soffreu . os estragos da variola e que che
gou a Canudos já muito desfalcada. 

O góverno, vendo a necessidade de soccorrer 
os batalhões, resolveu mandar em Agosto o ln are
ch:al Carlos Machado Bittencoart, afim de tranquil-
115ar o sertão. 

As tropas convergiram de todos os lados e for
maram um total de 2960 homens que se concen
traram em Monte Santo, levando grande animação 
ás forças do general Arth'ur O5ocar. 

Os combates foram encarniçados e successivos 
e, no ;dia 7 de Setembro de 1898, 0.5 n OSS0S soldados 
con",eguiram tomar as fortificações da Favella, que 
receberam o nome de' Tri'nch(rirq 7 de Setembro, 
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A luta e o bomQardeio continuaram até o dia 
2 de outubro em que, no arraial de Canudos, ap'pa
receu a bandeira br:anca. 

Suspensas as hostilidades, apresentaram-se dois 
jagunços ao marechal Bittencomt. Vinham partici
par a morte do Conselheiro e a rendição de alguns 
companheiros. · Como est.a não fosse acceita sem 
restricções, poucos jagunços a respeitaram, batendo-se 
furiosamente;:ü~ o dia 6 em que todos os pontos 
ficaram em poder das forças legaes. 

O cadaver :do Conselheiro encontrado envolto em 
um len<çól immunc1o, foi logo photographado, deca
pítadoe enterrado. 

39.'" LICÇÃO 

Revolução Acreana 

o Ac~e é um territorio de mais ide 4°.000 km2 

que se estende entre o Estado :do Am'azonas e as 
republicas do Perlt,' e da Bolívia. 

Divide-se em quatro prefeituras ou departamen-
tos: 

Alto .1ar,l/já, capital Cruzeiro do Sul. 
» TlrlI·,alJJ.acá, capital Vill~t Seabra. 
» Purús, capital S enna Madureira. 
» Acre, capital Rio Branco. (I ) 

(I) Prilmitivólmente, Q, Ad:e comou apenas tres departa
mento,s : o Alto Tarauc.á foi creado cm 1913. 



Para ess'e te-rritoriü : immig'raram em r 867 hra
züeiros e principalmente cearenses, seguindo o rumo 
dós rios P,urús e ht/illá, a ffluentes 'do rio Solimões. 
Ahi seestabe1eceram, tratando de explorar os se
ringiélJeS, para obter a bomicha. 

~"'"""""""'".. WJ!fef:4 __ 

r~ IPAARN<1' 

. ~ 

lv\appa da fronfei ra Brazileira 

A Bolívi:a, . Víendo O prog'r,esso da região acre:a
na, tratou ide fixaras Siuas fronteiras; a demarca:.., 
ção, poré m, não foi ,completa porque ainda se des~ 
conheciam ,as veI1dadeirasnascentes do JavaT'Y. 
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Em 1898, a Bolívia; para manter a sua sobe
rania, mandou estabeLecer alfandegas e postos fi5-
cá'es na fwnteira 'e, oomo a linha divisoria deve~ 

r1.'1 'ser mo dificélJda, os a:cmanos se ~evolta;rafn. A 
revolta durou de 1899 a Novembro de 1903, qu,ando 
o illustre ministro brazileiro B,rvão do Rio Branco 
firmou o Tratado de , Pâ,ropoüs. 

Convé m ,declarar que aBolivia· fjrmára um con
tracto com um syndicato ameriCano par;aadminis
trar" defender e utili:sar o Acr,e. 

Esse facto ainda tonwu mais :critica a posição 
dos acre<j:nose 'O Braúl, n~o conseguindo ,prompta
mente desfazer 'O contracto , suspendeu o ' tratadü de 
comrnercio e n;:tvegação cüm a Bolívia. 

Os acrea.nos, 'então,cümmandados pelo , coronel 
Placid.o de , Caslro, conseguiram tomar Parlo AloIlSO, 
onde se apode:r'í3-xam 'da alfaádega ',~ se installal~a;m'. 

Para tirarOls brazi1~iros da po~ição afflictiva e 
evitar maior detramamentoçle sangue, Rio Br;:tnco 
propoz a compra do t~erritorio cont~ta:do, que nào 
f.ol acoeita, e fez que, por meio de Uma inde'mnisa
ção de 110.000. libras, .o syndicato renunciasse ás 
suas pretêi1ç6es. 

F.oram suspensas as hostilidades emquanto se 
firmava o tratado de Pdropolls, que fix.ou os ver
dadeiros limites, modiücando ' a fronteira, pagando 
á Bolivia 2:000.000 esterlinos e estÇlbdecendo para 
.as >duás republicas a obri.gação de constrúir es
tradas de, ferro, para facilitar a çomlllunicação entre 
Qi> , p,ontQs pri.ndpéVe~. 
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Assignaram o tratado pelo Brazil: Barão do Rio 
H/anao ie D.r. 'Assis B,raiil; e pela Bolívia; Fernan.do 
Ou,achalLa e Claudio PiniUa: 

Foi o gieneral T kauniaÜv,rg~o de Azevedo o ini
cia,dor ida questão do Acre, protestando contra a 
linha g ,eodesica primitiva, que dle, como chefe· da 
commis'são demarcadora, considerava errada. A li
nha dava ump'rejuiw territorial ao Bmzil de cerca 
de 5.870 leg:Oas quadradas . 

VierifiCada, portanto, a nova linhag'eodesica e 
resolvido o leügio corn a Bolívia, o t-erritorio foi 
logo dividido 'em departamentos e para elIes no
meados os respectivos Prefeitos. 

lVIuito fez peLo departamento do Alto Jumá o 
illustre General q1.1ando nomeado prefeito desse de
partamento em I904. Ahj construiu estradas, esta
beleceu muitas escoLas e repartições püblicas, fun
Idou a Capital do Departamento, a que de'u '0 nome 
de Cruzeiro do Sul, em' 28 ;de Setri:mhro de 1904, 
organizando' a plianta gier,aJ. da ódade e fazendo exe
cutaI-a rigorosamente. 

Conta hoje a florescente capital n1.1n1erosa po
P'ulaçã,o, muitas casiascommerciaes importantes, il
luminaçãoelectrica e pTomette ser uma elas cidades 
mais bellas do Brazil. 

Como bemfeitores do Acre ainda merecem m:en
ção o general l oséa'e Siqueira Menezes, fun:dador 
da c~daide de Senna Madureira, capital do Purús, 
e 'o :general Oabino Bezou.ro que, em frente á cid,ade 



de . Rio ' Branco, no depa rtamento do Acre, fundou 
a cid~de de Pâr,op:oUs) com todos '05 r equisitos de 
civilisação. 

4o.a LJCÇÃO 

Barão do Rio Bmllco 

A historia da nos'sa patria ' ,está estreitfl,llnentEl. 
liglada ao nome d e José Maria d'il1 Silva Paranl~osJ 
Bar.ão do Rio Branco. 

O Brazil, ladeado na s.ua parte occidental por 
outr,as r·epublica:s sul-americanas, pO'lide estabelecer 
fronteiras definitivas, :gmças á alta intelligencia e 
ao ilJ:ustradô patriotismo d o Barãio do Rio Br~nC'O. 

D esde 1870 o illrusíre diplomata prestou . rele
vantes serviços ao seu paiz.Nes:se ·anno, exerceu 
o cargo de secrletario da miss~o especial encar:re-I 
.g:ada da negociação do trat~do de paz com o Par:a,'"l 
'guay. 

Em I 876,esteve como consul em Liverpool, 'l,' 

em I 895, como , chefe da missão especial braziler
ra na q:u.esiã:o dias Miss~es) obtendo a concessão do 
territorio em litigio. 

Jl.,inda nessa mesma :época, se occuporu 'da q:u,es
tão do Am'aJiá) que já contavamaÍJs de Um s:e.
cu1o, alcançando laudo favoravel do presidente ~ 
Suissa. 

Estava c.omo ministro em Berlim, quando, a 
convite ,do presidente Rodú~ues Alves, veio diri-
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g'ir a pasta das relações exteriores. ConsérvOu éssà 
fla,sta de 1902 a 1912, isto é, no periodo de lo 
annos, a companhando os governos dos Drs. ·Rotclri._ 
gues Alves, AHonso Penna e do marechal Hcnnes 
da Fonse.ca. 

No governo Rodrigues fUves o acto que mais 
distin guiu o Barão ' do Rio Branco foi o Tmiado 
çle P,eirop.oUs assignado em 17 de Novembro de 
1!903;pelaBolivia e pelo Brazil, porquanto assim 
restituiu a calma a milhares de compa,trlotas - quç 
hàbitavam as r egiões acreanas e a:ugmentou o ter
ritorio nacional d e mais de I 42 .000 km~. isto é , 
de !l.lma 'superfície sup erior á d o Estado d e Per
nambuco. 

Ainda n esse governo, Rio Branco influiu para 
que se realizasse n o 'Rio de Ja neiro o 30 Congres
s.o Panl-Americanoe tambem . para a nomeação do 
Cardeal Brazileiro e repr,e.sentação .do Brazil na COIl ..... 

vmçlio da Cruz V,ermelh!a em Ge,nie:fJra, 

H.avia passado o periodo de lutas, quando as
sumi1., o :gov·erno o Dr. Affonso Penna , que não 
d~spensou -os serviços do Barã~o. Este tratou então 
de demarcar os limites. com ás r epublicas e ter·
ritorios vi:;inhos. Assim, ü caram determinadas as 
l~o1Z.t.e.ir,aSCun1.' .o Equador, a V,enez,u'ela e Oayan:Gi 
Hollandeza e finalmente, por arbitrage m do rei da 
Italia, as front eirascorn a Qay.a,na Ingleza. 

Os limites com a Colombia foram fixados em 
19°7, nã,Q sendo, pOrém, completos ,em vista da; 
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tOlltestaçào e:;::lstentf: en tre a linha (livisoria do 
Equador e do Peru'. 

Seguiram~sc o s tratados de arbitramento e a 
celebre Confernzcia d e Haya, em que o emin ente 
j'urisconsulto Dr. Puy BarÍJosa soube tão digna
mente defender os interesses da nossa patria e os 
c1a~~ nações americanas. 

No dia em que completou 64 annos de idade, 
Rio Branco recebeu do povo brazileiro uma impo
nente manifestação na cidade do Rio de J aneiro. 

Em 11 de NovemÍJro d e 1909 assignou com o 
Unü;-uay o tratado de condomi llio nas a:!fill.éIS do rio 
lajguarr7.oe Lagôa M,Ü'im, dando assim uma ex 
pressiva prDva de amizade á republica . visinha . 

D e todas as conquistas diplomaticas resaltama 
conquista do Amapá, o Tratado das Miss.;5es e o 
Tratado de Petropolis, porque, reunidas, augm'é:nta
ram o territorio braziteiro de uma área . superior 
a 480.000 lun~, isto 6, de uma sup erfície maior do 
que o nosso E stado da Bahia. 

Em 10 ide F,ev,e;rei,ro de 1912 fal1eceu nO Ri o ele 
Janeiro o grande chanceller. O seu enterro foi uma 
verdadeira apotheose: o pezar sincero se manifes
tava na enorme multidão que o çonduziu á sua ul
tima morada. 

Não ha brazileiro que não conheça e venere 
o nome do inolvidavel estadista. 

Capital :B"ederal,I 5 de Agosto de 19 I 3· 

Esmeralda Mllsson dr: Azevedo. 
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