




Eletnentos 
-- DE-

Historia do Brazil, 
de accordo com os program mas 

de sufficiencia ás 

Escolas Normaes e Gymnasios 

1916 

TYP. DA OASA IDEAL 

Campinas 





HISTORIA ])O BRAZit 

O 'Pescobrimento 

Tendo Vasco da Gama descoberto o caminho par& as 
Indias, apressou-se D. Manuel o:<l manJar uma expedição 
para fundar feitorias, como base para o desenvolvimento 
commercial. Os arabos monopolizavam, P:ltfío, o commercio 
das Judias, e o rei do Portugal emproilendera desalojal-cs, 
como inimigos da religião. 

Pedro Alvares Cabral- o commandante escolhido,
partiu de Lisbôa em 9 l\:farço 1500, com uma frota 
de 13 navios. Em sua companhia levava ccsmographos e 
pilotos habilissimos, além elo uma missão chefiada pelo fra
de Henrique elo Coimbra. A tripubç.ão total ora talvez elo 
1.500 homens. 

A despedida foi solenno. Antes da entrega do estan
darte a Cabral, pelo rei, D. Diogo Ortiz, bispo de Ceuta, 
celebrou missa de pontificai na ermida de Restello, duran
te a qual o roi teve a sou lado, na tribuna, o comman
dante ela frota. 

Atravessou a expedição, em 14 de mesmo mez, as 
ilhas Canarias, e, a 22, avistou as ilhas do Cabo Verde; 
em 21 Abril, teve indicias do terra proxima : «hervas 
marinhas, aves aquaticas, madeiras fluctuante~, e tambem 
as aguas elo mar não tanto azuladas c sim de um verde 
indecizo, como se nota perto do littornb. A 22, foi avista
do o monto Paschoal, assim chamado por so estar no oi
tavario da Paschoa. Ao outro dia approximaram-se da ter
ra, que, suppondo uma grande ilha, denominaram nha de 
Vem Cruz; verificado o engano, Terra de Sania Cruz. O 
nome de LJJ aêil se originou do grande commorcio com a 
madeira côr elo braza, quo por isso tinha o nome de prrn 
bra,:i!. 
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Dizem que o descobrimento do Brazil foi effeito do 
acaso, quando Cabral se afastava das costas da Africa, 
para evitar as calmarias. Outros opinam que a frota foi ar
rastada pelas cmTentes maritimas, e outros, que impelli
da por um grande temporal. O certo, porém, é que o Bra
zil já era conhecido desde. 1435, pelo menos, por navega
ções anteriores dos portuguezes, não tendo Cabral feito 
sinão tomar posse, para a corôa de Portugal, de uma ter
ra descoberta por seus patrícios. 

Data, porém, desta posse, a importancia que começou 
a ter o Brazil, determinando a sua colonização, etc. Cabral 
foi, quando menos, o fundador de nossa existencia historica. 

No dia 22, os navios deitaram ferro a 19 braças de 
fundo, a cerca de 6 leguas da terra ; no dia seg-uinte, ap
proximaram-se, deitando ancoras a m-:tia legua da terra ; 
e, por ter ventado rljó de S. E., pr,1curou-se, para o N., 
um abrig;;, que 83 e:H>ontrou a dez legÚas de distancia, 
com ancuc·ad.oueo de 5 a 6 braças, «tão gl'ande, tão for
moso e tão s3gnro, que ahi podem ancorar mais de 200 
navios». Este logar foi chamado Porto Seguro, e cor
responde á bahia de Cabralia. 

Em 26 foi celebrada a La missa no Brazil, por frei 
Henrique de Coimbra, no ilhéo da Corôa Vermelha. Em 1 
Maio foi arvorada a cruz. e celebrada missa em terra 
iirme. 

Na terra descoberta rncontraram os pm·tuguezes um 
povo selvagem, com o qual ent:abolaram as primeiras re
lações amistosamente, conseguindo trocas de object.os, e ao 
qual iniciaram no· culto da cruz; com ·effeito frei. Hen-: 
rique amarrou, apól':l a missa, ao pescoço dos indígenas, 
cruzinhas de chumbo; que levava em quantidade. 

Cabral encarregou André Gonçalves-ou Gaspar de Le
mos (não se sabe ao. cer.to qual delles), de levar a d. Ma
nuel a nova da descoberta, que era referida minuciosa
mente na carta du Pero Vaz Caminha, escrivão da armada. 

No mesmo dia (2 Maio) seguiu Cabral para as 
Ind.las, regressando a sua patria no anuo seguinte, apena'S 
com 3 navios. Sendo mal succedido em sua missão, cahiu 
em desagt•ado, S"Jb .cu;o pes:> morrau. 

A Franrp e a Hespan'la disputam a gloria do desco
bl'imeilto do Brazil, fundand"J·se, respBctivamente, nas via
gens de Jean Cousin, Vicente Iafíez Pinzon e Diego de 
LQpe. A pretenção da primeira pecca por falta de basG ; 
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a da segunda não tem mais razão de ser : Pinzon chegou 
em 25 Janeiro 1500 ao cabo de Santa Maria de la Con
solacion (provavelmente o cabo de Santo Agostinho); cos
teando o littoral, ao Mar Dulce (Rio Amazonas) e rio 
Oyapock, que por muito tempo se chamou rio Vicente 
Pinzon. Diego cie Lepe veiu tambem ao Brazil, em Feve
reiro 1500. Ora, como já foi dito anteriormente, o Bra
zil foi descoberto pelos portuguezes, antes dessa data. 

Disputou-se, algum tempo, sobre qual a verdadeira 
data do descobrimento do Brazil: 22 Abril ou 3 Maio ? 
Pretendeu-se explicar o desaccordo pela reforma do calen
dario juliano (de Julio Cesar) feita pelo papa Gregorio 
XIII, em 1582, pela qual supprimiu 1 O dias no anno de 
1582, decidindo que o dia 5 Outubro fosse chamado 
15 Outubro. Sabe-se que, além disso, o papa supprimiu 
3 bissextos nos annos seculares, todos os 400 annos, i::.;t"o 
é, considerou como bissextos os annos cmnmun,.;; divisivci8 
por 4, e, para os annos seculares, aqul'lles cujos 2 primei
ros algarismos fos8em divisíveis por 4. Essa explicação, 
aliás inexacta, poi8, feita a conta da differença, o 22 
Abril recahia em 2 Maio, c absurda, porque então a 
eonecção devera ser applicada a todos os í'actos anterio
res,-perdeu tp,da a razão de ser desde a rh~8<''>lwrta da 
carta de Caminha, em 1817, esclarecendo-se então as duvi
das: o Brazil foi descoberto a 22 Abril ; havendo, po
rém, o habito de se dar ás terras descubertas o nome do 
sancto rlo dia, deduziu-se, do nome primitivo do Brazil 
(Terra de Santa Cruz) que elle fôra descoberto no r\ia rla 
Exaltação de Santa Cruz, isto é, a 3 Maio. 

!!: 

* * 
F. da Fonseca defende a prioridade do8 portuguezes 

no descobrimento do Brazil, com os seguintes argumentos : 

1.0 ) Descoberta a Amol'ic,t trataram os roic; tb Castclla ue oh
ter do p.tpct una lmlla, <}ll')' s2guaJ0 era. U3'1llÇ t, e ):1•:titnia o titulo 
de poss'-l, C:.>lomlu cheg<m >t Palos em Ui l\Iwço o, em :l Maio, 
o Pap:t Alox:tn<h3 VI, o cJ1obt'0 l:hrgi1, e:mt10.li-1 a:n rei·; de Castd
b "t:JLhs as t:Jrr<t~ U3se:}h3~·h:l e p:>r tltnc()b:·ir", P.>rtug.tl protestou; 
e pois no dia seguinte, o l' tpa, em:md:.tndo a mã'1, L)t::mhc'cia o di
reito do PortugnJ ás tenas áqucm de um m.·:i;li 1110, tpw uevia pas, 
sar 100 legmts ao oecidente d:.ts ilhaP. de C:1ho Vei'l1e on <los Açores, 
est:.thlllecendo ainda «que todaé: ar. illuts e contincnt8c. :H'lttM1os e por 
aehar, descobertos e por lle:;eobrir, tlesde a t~it"' linlm para o Oeci
<lente e l\Ieio dia, não sejam aetualmente pos:mitlm; l'' r outro rei ou 
príncipe ehristão,; e que, ,si alguem transgi·edir C'"'e mandauwntn, 
seja punido com a l-JOna <le excommunhão. 
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D . João II mandara organizar uma expedição que devia ir ex
pulsar os hespanhóes da America; e, sendo elh1 muito catholico, é de 
presumir que já p osBnia as terras, julganuo-Ae, portanto na remlva. 

2.o) E stando a armada de Viscaya em Cadiz, I nigo do Artiet a, 
seu capitão, mandou perseguir e ap risionar navios com índios de P or 
tugal; p elo qu3 os reis de Castelh escreveram a!> almirante d . J oão 
da Fonseca, ordenando-lhe que os restitnisr.e immedütt ament e. 

V asco d:t G n.ma ~ó regressou d a Intlia em JAfl~) ; ec;ses índios 
são, portanto, índios ameTic;mos. A carta t em a d:tta de 8 Agosto 
14c9H. Essa r 2ferencia a índios 33 ene :mka t n.mh ::m1 n :1 hulla d e 
absolviç.ão de 5 Julho 150;) ; •-ás pr0di tas t<WraG dos negros, dos 
mouros e dos in<lios , . 

3.o) Não se conform:tndo P ortugal com a divisão edabelecida 
pelo p apa, tratou d e apm:;tar uma expedição que, sob o commando 
de d. Francisco <le Almeida, <lm·ia vir expulsar os hespanhoes da Ame
rica. 1\'hs unm r euniiío diplomatioa n1solven a questào, sendo sub 
stituid:1s as 100 leguas por :370- i.' .\ E r,r;a d ':mar cação foi defendida 
ceJoros:~.mente pelo!\ p nl'tugnezes- R uy de L eme e Dnm-te Coel ho--
que deixaram entrever a p m;sibilidadc da cxistencia de novas t erra:> 
"mui p rovitosas e mai R ricas qne toda;; as outras ,, ; a or-;se r esp eito, 
escrevem os reis de Ca5tella a Colombo, consnltan<lo-o. 

4.0 ) O Bmzil é registrado no mappa mn ndi dn Birtnen, dt• 
l!?l6, e no ele 1! ! 8, na parte concsp <m b ao cah o de S. !toque, com 
a d enominação de dxola otin ticha xe long rt >t ponentc 1500 mirt :· ; 
ora, o cabo de S . R oque distrt effect.ivament<~ 1i'l:20 milhas do Crth o 
Verde. 

O mappa de Cantino-1502 --- inelni, na parte portngneza, o 
Brazil, a 'r erra Nova o a Groenlanditt, m;signalando o marco do tra
tado de Tordesillas. 

5.o) Em Pructum;o se diz que J oão Vaz Corte Real c descobr iu 
algumas partes do poente e do J3razib e se rela.eiona e~;sa descober 
ta com a ela ilha do J.'ogo. Fr. Diogo d a!:! Ch agas diz que J oão Coe
lho, p or um d espi que de J oào Vaz, sahin a de:>cohr imentos .. . dando 
com terras deserttts na parto sul. T endo fallecido J oào Vaz em 1496, 
a viagem de Coelho é anterior a essa data. A essrt viagem se refere 
a carta de Estovam F róes, de 1514, dizendo <JUe clltt fôra r oalizada 
<ha vinte annos e mais ·.- . 

6.o) Em 1498, Duarte Coelho vem ao Bmzil, certamente para 
verificar os mar cos do tratado de 'r ordesillas; é elle quem no Esme
raldo, onde, depois <~o falar na viagem e de dar uma descripção da 
America, diz: 'e i ndo por o~ta costa sobreditit, do mesmo circulo 
equinocial em diante, por vinte c oito graus de ladeza (latitude) con
tra o polo antarctico, é achado nclla muito e fino pau brazil, com ou · 
tras muitas cousas de quo os naYios nestes r eino3 Yêm grandemente 
carregados ... Duarte P acheco acompanhou Cabral , e é crivei que elle 
suppuzesse estar numa ilha, nas proximidades da terra por elle vl ;.;i ta<la. 

(1) Tratodo de TordeúJlas de 7 Julho 1494. 
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7.o) Colombo procurou, em suas viagens, principalmente na 
terceira, conhecer as terras a que se referira o rei de Portugal. Em 
Cabo Verde, indo Yisital·o as pessoas principaes dailha de Santiago, 
lhé disseram que a Sudoeste da ilha do Fogo (uma das do Cabo 
Verde) se encontra uma ilha e que el-rei D. João tinha grande ten
clencia para mnnd:u deRcobrir ao Sudoeste, e que se tinham achado 
embareações que s>thiam da costa de Guiné e navegavam a Oeste com 
mercadorias ... > 

8.0 ) Joã R amalho estava no Brazil desde 1490, pois Frei Gas
par da.Madre de D eus e;;ereveu , (~) em ~ Julho 178!, q11e ti
nha em seu poder o t <lst amento de João Ramalho, escripto na notas 
elo Tabellião Lourenço Vaz, na villa de S. Paulo, em i3 Maio 1580, 
no qual declara qne ef;tava no Brazil ha \10 annos. (B) 

H. 0 ) A omissão dos chronÜ>hs dando o Braiiil como descoberto 
em 1500, nada prova, pois em geral elles só regif;travam as explora
ções officiaes, ignorando o resultado das particulares, como o de
monstra o cac.o dl) João de B >11TOB; com relação ás ilhas de S. Tho
mé, Anno Bom e Prineipe. A :\ladeira pareee, segundo um docu
mento, ter sido descoberta em lB7H, e não em 1418. O Esmeralda, 
por não gostar de descrever t erras que não davam resultados uteis, si 
b em que muitos se pudessem obter , e pela obrigatoriedade de guar
dar em segredo o nnno df\K novas terras, muito rara e ligeiramente 
se refere ao Brazil. 

10.0 ) O navio d e>s mantimentos devia regressar ou ser quei
mado : não é, portanto, para annunciar o de11cobrimento, que elle 
regressa. 

Prova cltuamente o cosmographo da frota, mestre .João, physi · 
co d'el-n;i, que registra o Crn11eii-o do Sul na sua interessante carta, 
o conhecimento da terra j á traçada no mappa de P edro Vaz Bisa
gndo, que indica a D. l\Ianuol. 

(2) Noticia do, unnos em que se descobriu o llrazil. (Hevistá do Instituto Histo
rit-.o, tomo ~.o pag. 4:32.) 

(8) M;:tchado de Oli vcira- Qnallro historico da Provincia de ~. Paulo- attribui a 
declaração de ,João Ramalh o a mu effciio de aliena(,!ão mental. 

As explorações do littoral 

Descoberto o Brazil, era natural que d. Manuel o 
mandasse explorar convenientemente. Assim é que dizem 
ter logo partido, em 1501, a primeira expedição explora
dora· 
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Divergem, porém, os auctores, quanto ao commandan
te dessa expedição, parecendo mais possivel a opinião da
quelles que dão como commandante o proprio que levou a 
noticia elo descobrimento a Portugal. (1) 

Cumpre, entretanto, observar que os publicistas mo
dernos contestam a vinda ao Brazil de qualquer expedi
ção, antes de 1503. 

Essa primeira expedição teria encontrado com a de 
Cabral em Bezenégue, perto da ilha Goréa, juncto ao Cabo 
Verde, e, correndo a costa brazileira do cabo de S. Roque 
até o cabo de Santa Maria, (Urugnay), teria tocado em di
versos pontos, dando-lhes o nome do sancto do dia; Cabo 
de S. Agostinho (28 Agosto), Rio S. Francisco ( 4 Outubro), 
Bahia de Todos os Santos (1 Novembro), Rio de Ja
neiro ('?) (1 Janeiro 1502), Angra dos Reis (G Janeiro), 
S. Vicente (22 Janeiro). Essa expedição teria regressado a 
Lisboa a 7 Setembro 1503. 

Em 1503 veiu a expedição que teve por commandan
te Gonçalo Coelho; acompanhava-o o navegante florenti
no Americo Vespuccio, que já tinha vindo na primeira ex
pedição, e cuja fama ele piloto habilissimo o fizera ser en
gajado para o serviço do rei Venturoso. 

Não ficara d. Manuel satisfeito com as explorações 
minuciosas (2) da 1." expedição. E pois, esta costeou o con
tinente o mais perto possivel do littoral, extendendo as 
suas explorações até o Cabo das Virgens (3). Alguns au
ctores querem que esta expedição devesse procurar, pelo 
S., uma passagem par·a a ilha de Malacca ("), então afa
mada por suas riquezas. 

1- O viscontlo do Porto Seguro ,; de opuwto <lHO tiYc~sc sitlo 
d. ~Yww Jlannel; o Barrio tle Humholt. ,lmaico 1'espuccio; o senador 
Candido l\Iem1es, Awll'l· Uon~·alees ; outroH, C/n·isfornm Jacql!es, Pedt·o 
Coelho, .Jo!lo Coelho, B'enwndo ~Vorouha. ~áo ha, igualmente, eertez:t 
quanto ao commumbnte d:t 2." expll1ic;áo. 

2--Segnmlo a expressão de Y('spnecio. 

:l--Este cabo fica :í entm<h do estreito tlo l\Iagnlhiies, ent:'io 
ainda niío de.~eoberto. 

±--~Iattoso Maia dá a }Jl'Ocm·a da }Jassagenqmra l\Ialacca como 
ohjectivo de outra expe<1ição cmllnHtntlach por ~uno :\lanuel. 
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Vespuccio e Coelho separaram-se perto da ilha Fer
nando de Noronha C'), em consequencia do naufragio da 
capitanea; reuniram-se, porém, novamente, após o que es
tiveram mais de 2 mezes na Bahia de Todos os Santos. 
Continuando a viagem, fundaram a 1." feitoria no Brazil 
-a ele Santa Cruz, em Caravellas (0). Apartando-se ela ex
pedição, seguiu Vespuccio para a Europa, emquanto que 
Coelho esperava-o inutilmente no Rio ele Janeiro ('). A 
expedição de Gonçalo Coelho tinha 6 naus, numero duplo 
elas ela 1." expedição. 

Em 1526 vem ao Brazil a expedição guarda-costas 
de Christovam Jacques. Parece que Jacques foi comman
dante de duas expedições : a L", entre 1516 e 1521, em 
que elle fundou uma feitoria em Pernambuco e foi até o 
Hio da Prata; a 2.", em 15261 em que elle fez activissima 
guerra aos francezes: metteu a pique tres navios france
zes na Bahia de Todos os Santos e aprisionou-lhes as tri
pulações. E' provavel que Christovam Jacques houvesse 
fundado uma feito ria em Itamaracá. 

Em 1528, vem nova expedição guarda-costas, sob o 
commanelo de Antonio Ribeiro. Não se conhecem os feitos 
dessa expedição. 

Em 1530 veiu a expedição colonizadm·a de Martim 
Affonso de Souza; elella se tratará no ponto seguinte. 

Além dessas expedições ofliciaes portuguezas, citam-se : 
a passagem de Affonso Albuqueque (1503), d. Fran

cisco de Almeida (1505), Tristão da Cunha, em viagem 
para a Inelia ; 

as expediçlíes francezas, dentre as quaes releva no
tar a de Binot Palmier de Gonneville, em 1503, que tocou 
em diversos pontos da costa hrazileira ; 

i'J--DÜ:é'm nlgnns audon•s <1ne F. ~oronha YPin na expedição 
<h' Gonç:clo Codho, e que :1 illm tle H. João foi dnda a F. Noronhn, to
man<lo-llw o nonw ; outros affinrmm <pw Noronha eommandou outra 
Pxpe<lição que Yei n a :.? J- Junho J i'JIJ:~. 

(i-Em c.ü)() Frio. S<'gnn<lo Y>unlmgen. 
7 --SPgnmln outros, ap:'l:-; o nanfragio d:t ectpitanea Vespuccio 

fôl'•L proclU'ür nm porto sl'gnro, no qu:ll se demorou l' dias ; H,1!Jen
tlo, Pntlo, pol' um navio qno a \-istant, ter Coelho continuado a der
rot t, tli:·igiu-sc p:ua >1 Bcthi'l (lre 'r o, h:-; oR S11ntos, ponto marcado 
'):U'a :1 reunião th PSépmélra. Apóf: mcciR de 2 me~t:'s de espera, diri
giu-se para o S., fundou uma fPitoria e singrou para a Europa. Coe
lho esperava-o no Hio de .Janeiro. 
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a expedição da nau Bretàrr, em 1511, armada por ar
rendatarios do monopolio do pau brazil, sob o com mando do 
Christovam Pires ; 

a expedição do portugucz Fo1·nando do :\Iagalhãos, ao 
soldo cb Castella ('') quo toca no Rio de Janoil·o a 1 ~1 De
zembro, dando-lhe o nome de ballia de Sauta Luzia, o des
cobre o estreito ao qual liga sou nome; 

as expedições do Juan Diaz Solis : a 1." mlÜ'0 1508 o 
1509, acompanhado ele Vicente Pinzon, em quo chegou até 
o Rio ela Prata; a 2." em 1515, para procurar o caminho 
elo Pacifico ou para tentar ir ás Indüi.s pelo l1ío ua Prata, 
que suppuzera possível na primeira viagem ; 

a expedição de João Coelho, ao N. do Cabo do S. 
Agostinho ; (0) 

a expedição ele Affonso Ribeiro, ao N. do Cabo de S. 
Agosti1úo, co.ltornando a te:·ra tirmc até DarÜ'n o indo dar 
á ilha de S. João (1512-1515). 

Dessas ospediçõos ficaram dois lhmW>lS no Brazil, quo 
prestaram ao depois serviços inestima v eis : Diogo Alvares 
Corrêa e João Ramalho. 

Diogo Alvares salvou-se ele um naufragio nas costas 
da Bahia, conseguindo apanhar um mc<quete (· nm barril 
ele polvora, que o mar arrojou á praia. 

Apanhado pelos .111airagiquis, tl'ibu dos TujJÍnamlJâ.l', 
conseguiu escapar á morte matando um passnro com 
um tiro. 

Impressionados e atemorizados, chamam-no os sJlva
gens- Carmnur(r. ! (1°) Os maioraes da tribu porfiam em 
dar-lhe suas filhas por esposas, manifestando-se a prefc
rencia de Caramurú por Paraguassú. 

Ha a lenda da ida de Caramurú á França, acompa-

8-:Fernando J\Iagalhães deixou o scrYi<_:o do rei t1c Pmtugal 
por não ter obtido augmento de 100 réis mn:~mes na P.na moradia 
de fidalgo da Casa Real. 

!!-Sobre essa expÜ(lição não sc ,.,,nheccml tletalhe,;, além tb 
que é ella objecto de muita eontroYenin. 

lO--Segundo as diYersas opiilÍúes, ~igniiica : dm_r;!lo scil!ido r/n 
mar; homem de fuqo; correlação com o effeitn rapido que produ~ 
um peixe electrieo ao tocftr nm a·.lim:<l; nwn'tt yrruulc. 

Dizem tamhem que Canmnu-ú fôn1 enetmtr;ttlo p .. T Pttragmts
~:>Ú numa das eavidarles formac1t>3 pc•la l''''htt, quamlo e!b, c:1m s:m 
pai, recolhia os restos do navio. 



HIWrOHIA DO HHAZIL 

nhado ele sua esposa, que teria sido baptizada por Catha
rina de Medicis1 C:3l):lS1 cle Henrique II. 

Jorlo Hmurtllw e A !I !'Jll ;() n.-)1/J'i_(jiii'S tam bem se achavam 
no Brazil, não se sabmHlo Plll virtwlu de que circumstan
ciaf'. Aquelle habitaY,l os campos de l'iratininga, e desposa
ra Rart;n'a, liJ a do cacique Tihiri1:ii; HodrigúNl morava mn 
Tumiarú e ea,;ara-fic com a lilha do ehde indil! l'iqueroby. 

Pon-s lJUC habitaram o Brazii na época do des\:ohri
mcnto: -- seus usDs c costumes 

A turra íloscoborta por Peclro Alvares Cabn1l ora ha
bitada por um pO\'O s:•]yagem, cujos c:lracteristieos eram: 
co1· de cohrc, maçãs do rosto salicntr's, nat•iz grande, olhos 
pequenos c nPgros, orelhas cmnln·idas, cabcllos lisos, pés 
pequenos, estatura onlinarin. 

Diversas opiniões ha sobl'e a origem desses selvagens; 
a mais vcrosimil é que provêm clo N. E. ela Asia, das tri
bllS sol vagPns dos tartarns. 

Os se]yagens síÍ sabiam contar até 5 ; algulllas tribus, 
porém, contavum até 10 c outras até 20, reunindo os dedos 
das mãos c dos pés; 1l'ahi p );' diante diziam t11M- muito. 

Os selyagcns estavam divididos um dois grupos prin
oipacs: tupis e lajJitÚl''· Aquulles eram mais civilizados: 
cultivavam a terra, não cram antropophagos c moravam 
em pequenas habitações chauwdas falias, que ficavam em 
easar<:cs-as oert.", em torno rl.o uma praça-a ocm·rt. 

As principacs tl'ihus eram : os potyguarcs, na costa 
do Rio G. do Kortc ; os md1;.,., que se seguiam até o rio 
S. Francisco; os t11pi11am1Jrí.,·, na Bahia ; os tupiniquinc, em 
Porto Seguro ; os ,!FJ.'ffw·a z·es, em Campos ; os ta:'/0,1/0S, do 
Cabo F r o a Angra dos Reis ; os g11rryanazr.,~, em S. Vicen
te ; os qum·rn1ys ou ftt}w·, c lo rio Itanhaem a Cananéa ; os rari
jr!s, dahi até o rio elos Pato:;; os payagwís, em l\Iatto Grosso; 
os Nl!fí!pÍis, em Goyaz ; os 111/tJI!lltntcfrs, no Amazonas, etc. 

(;ol1çrthes Dias acceitou a divisão dos indígenas bra
zileirrs em tupis e tapuias. 

Ahidrs ri' Orbigltif classiíica os indigenas da America 
clo Sul em ando-penráanos. pampcanos e brasilio guaranys; 
o ultimo tronco constitui os indígenas brazilefros. 
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JJ1arfi1ts acceitou a di visão em t11pis e tapnias, habi
tando aquelles o valle do Amazonas e as costas, e os oe
tros o alto interior, e subdividindo os tapuias em _qfls ou 
krans, crens ou ,quercns, guclcs ou tocos, prlJ'ecis e t:arap.ís. 
Carlos ron den 8tein dividiu os aborígenes brazileiros em ca
raibalf, mt-anraks, qPs, tupis, qoyfacazes, pano.', miranlws, 
.'JIW,Ifr'/11'(18. 

Quanto aos :-;pus u:-:os e costumes : 
Habitavam grandPs casaJ·õcs (oca .. <) fdtos de pau nu 

barro e cobertos de folhas de pindoha; as ocas davam 
para uma praça, ocara, que era cercada pela wlU:r,ara, cer
ca de gissara ou de taboca ; quando proxima dos inimigos, 
cercavam-na de uma tranqueira de palancas. A reunião elas 
ocas formava a aldeia ou taba, qu3 era ás vezes cercada 
por fossos ou fojos guarnecidos ele estrepes. 

Os homens occupavam-se ua guerra, caça e pesca ; as 
mulheres cuidavam elos serviços domesticos, ele preparar 
venenos pnra as flechas, o cauim (bebida fermentada feita 
ele milho e mandioca), etc. 

Alimentavam-se de C'1Çfl, pesca, farinha de mandioca, 
fructas, inhames, carás, hervas succulcntas. As carnes eram 
moqueadas e muitas vezes pulverizaclas. Algun1as tribus 
conheciam o uso do sal, que apuravam fm'VPnllo a agua 
salgada; o tempero mais usado, porém, era uma massa 
feita de pimenta---;jackcray. Usavam, para pescar, llechas 
e anzoes, que denominavam pt'Julú-1', redes de tueum (/!ll
çás); giquis eram os covos afunilados. Envenenavam as 
fontes com o tingni e o tim/Jí1. 

A guerra era resolvida pela asscmbléa dos guerrei
ros (nhemcngaba); faziam-na tumultuariamente c <lc sur
preza ; os vencedores arrasavam a taba inimiga e os pri
sioneiros cram devorados na festa do c1.uim. Amarrado no 
meio da praça, com a mn%w·mw (corda dos sqcrllicios), o 
prisioneiro respondia aos insultos que lhe dirigiam, assistia 
as danças (?Jnracr's), era conduzido em procissiío pela al
deia e dcpoi:o começava seu cantico de morte, em que re
feria E-Uas proezas e ameaçava de vingança os secs inimi
gos. Vinha então o executor, que, após um extenso dialo
go com a vir:tima, vibrava, com a tangrtpcnw, o golpe que 
a devia prostrar. Todos da trilm recebiam sua ração de 
carne, e, quando esta não era sufíiciente, de caldo, guar
dando-se o quinhão dos ausentes. 

Pintavam o corpo de preto e as faces e os pés de 
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vermelho, servindo-se, para isso, de tinta de genipapo e de 
urucú. Algumas hordas tatuavam-se e friccionavam os pul
S)S com a fuligem obtida pela combustão da resina jatahy. 
Algumas tribus deformavam-se : umas (Omaguas) achata
vam o craneo dos rccemnascidos, dando-lhe::; a forma de 
mitra ; outras (Botocudos) achatavam os ossos do nariz ; 
outra8 espetavam pennas no nariz e no rosto; outras fu
ravam c.s labios e as orelhas, encaixando no buraco boto
ques ou arrec:-~das de osso. 

Faziam eollares (aiucam) de ossos, dentes, pedrat:l, 
conchas ;-eocares de pennas vistosas, que desciam até as 
orelhas, preservando-os do sol ; mantos de penna gruda
das com icica (açoyaha). Nas regiões frias os mantos 
eram pelles de mammiferos. Amarravam aos pés rosarios de 
certos fructos que, chocando-se, produziam o som de cas
cavéis. 

Em muitas tribus eram de uso os cabellos compri
dos; noutras, aparado no nivel das orelhas; outras abriam 
corôas na cabeça. 

A auctoridade militar cabia ao chej(·, cacique ou 1/UJJ'U

bi.l·aba, escolhido dentre os mais valontP:s da trihu ; a au
etoridade religiosa era exercida pelos pagús, piayas ou ca-
milms, que eram ao mesmo tempo os medie(,,, da tribu ; 
elles conheciam os effeitos elos vegetaes, e com elles pre
paravam seus remedios. Para ser pagé, era precizo um no
viciado longo, com provas duras. 

Os cadaveres eram enterrados em covas, no proprio 
rancho do finado, ou collocaclos, de cocoras, nas igaçalns, 
mmbuky,, ou ranwcins (especie de talha). Outras vezes 
punham o cadaver Pm caixões de barro, que pintavam, en
VC'rnizavam, cobriam de arabescos. Chamavam tihtJ an <'a-
daver, e tibycwtJ'a ao eemiterio. · 

.\. família se regulava pelo pai : filho de principal 
seria principal, mesmo que a mãe fosse escrava. Havia 
tribus monogamicas (guaycurús) e polygamicas. 

Adoravam o sol, a lua, as constellações (astrolatria), 
objPctos c animaes (fetichismo). Algumas tribus acredita
vam num sô1· superior - Tupan, que tinha o maior pod.e>J', 
--nos caaporas, que faziam infelizes as pessôas que cncon
trayam; mnrpims, que perseguiam os caçadores c viajan
tes ; !JIII'It]JaJ',IJ, equivalente ao pesadelo ; o.11ara (mãe cl'a
gua), que fascina a pessôa, induzindo-a a lançar-se nagua); 
nhoitatá, protector elos campos; sacy san'rt, undau, 
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rudú, boiac/t, etc. Tinham a tradição do diluvio. Acre
ditavam que um personagem, Sumr;, visitara outr'o
ra o Brazil, ensinando cousas uteis como a cultura rla 
mandioca. 

A navegação era feita por meio ele canôas, chamadas 
igaras, forradas de tronco de arvores, e lt!Hís, forradas de 
casca. O remo chamava-se apccnitrí; o leme, !f!U'II!Iuí. 

Os principaes utensílios usados 1wlos indígenas eram: 
cuimans ou panellas de barro ; tii,IJmnfmw, para guardar 
farinha ; !t·yça1w, rede para dormir, e gL>ralnwnte feita de 
algodão : prdiy111í ou canastra, iyar,-a1Jrt ou talha, 111emfJ,If ou 
gaita de folle, 11a,1J ou tambor, inuhia ou buzina, maracú 
ou chocalho feito de pe1lras miúdas. As principaes armas 
eram : o arco ou uirapara, a tlecha ou /wliy; clava de .f 
faces, delgadas na ponta, ou twnru·mw : tanqo]JP/IW ou ta
marana em forma de remo ou pú, c com gume; cul'a1n's, 
zagaias de arremesso ; nuu·zttlts, lanças llc pau ferro; es
cudos ele couro d'anta ou da pelle de peixe-boi. As flechas 
eram ás vezes hervadas e tinham na ponta ossos ou den
tes· afiados. 

~lartim Affonso de Souz ·. Fun daç<lo dos primeiros n ucleos 
coloniaes 

l\Iartim Affonso de Souza, lillw dl' LopP:i lh' Souza, 
alcaide-mór de Bragança, foi o commandante escolhido pa
ra a expedição colonizadora. 

Constava ella de cinco caravcllas de guerra, com 400 
homens, que partiram do Tejo a :l Dezembro 1 G:Hl. 

Devia 1\I. l\Iartim Affonso c>xplorar as coc;tas brazilc~i

ras, tomar posse das terras, l'P]wllir os extrangeiroc; e fun
dar nucleos de colonização. 

Logo ao avistar o Cabo de S. Agoc;tinho, llescohrin 
tres navios francezes, que aprisionou. 

}'.!andou então João de Souza, com uma earavella, para 
Portugal, a dar noticias do acontecimento, e confiou dnas 
a Diogo Leite, com onh•m para explorar a costa do Mara
nhão, e voltar a Porto Seguro, para onde se dirigiu. 
Diogo Leite chegou pelo menos até a foz do rio Gurupy, 
que tomou por muito tempo o nome de A .. i'Jm Diogo Leite. 
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Na Hahia du totl(ls os Santos, aprisionou vm navio 
franen. Nn;'as pa.·agrns enrontron a Diogo AIYnr,:::;, oCa
l'Hnmrú, a fJll<'lll deixou flois dugratla<l<'s e sc>mentes de 
plantas uteit;. 

Depoi~ de tPr pal'tido da Bahia, viu-se obrigado a 
l'<:gTcssaJ' Ro lll<'ClllW ponto, on<ll• Pncontrml Diogo Dias com 
uma cara,·eila, <ple agregou ~í mw esquadra. 

A :lO Abril 1 G:30, fu nrll•ou no portD do H. i o de 
Ja:wiro. (') Cons1il!dn ahi logo uma wsa jortr, 'para ofli
rinas de conePrto e nncu::;sidndes d0 ::;pus na dos,, encPtou 
h(>as relaçi!ec; rom os tamoyns, e desPmha!'eou alguma gen
te na ilha de S. Christovam. :'lfanrlou doi" !wnwm; explora
rem o interior; Yoltaram dois mPze~:> <h•pois, 1l•n<lo percor
rirlo 115 legua::;, 1J·azeJl(lo Plll sva companhia o Inclio que 
se dizia senhor dessas tert·as. Dt~p:lit-i <h• tlllJn ÜPmm·a fle 
tres mezes, rpceben<lo agumln e fazendo out t•os apresto:;, en
tTl' os qnaes a eonstl·uc{,'ilo flp dou,; Jwrgantillc' <ll' 16 ban
ros, continuou a '-~xpedi<,oão n s11a derrota para o S., (•xplo
J'ando Scpetiha, Angra dos Hei,.:, S. SL•hastiüo, B<:'l'tioga e 
fundeando, a 12 Agosto, Píl1Te a ilha Cananéa e o conti
nentt•. 

Pedro Annes, habillingua <lo:; indios, é manda<'·• a des
cobrir o que hou,·psse. D~·sembarcando, l'llCOlltra Plle alguns 
hespanhoes, um hachal'el pol'tngtwz, qm• declarou alli es
tar degradado dcsdf• a l'Xjwdição de Gow:alo Coelho, e 
outro portugt1ez, F'ranci:,;co Chan•s, que resoln'n :\I. Affon
so a confiar-llw flO hompns sob o commando clP Pero 
Lobo, para in•m a um paiz riqui::;,;imo buscar ouro e pra
ta. Consta que esses infeliZP!:l foram devorado,; pelos Cari
jós, perto do rio Iguassú. 

·14 dias apús a sua chl•gada, eontinuou a sua viagem 
e achou-se defronte da embocadm·a r~eptentrional do Hio 
da Prata, nonw que liH• Jlllzera Sl'!Jastião Cahoto, enviado 
em suht;!itni{;iio a Solis, o descoln·idor do rio, que f;)ra tru
cidado, pelo:; inrlios, na segnnda viagem. Batendo Pm bai
xios qtw formam as agnas üo rio, naufragaram a capitanea P 

um her1.nu1Lim, <h"fl·ontc do eabo Snntn-:\f,'rin, qve fC'cha a 
costa N, sa]yando-se ::\I. Ati'm1so e a maior pm·tp da tripu
lação, nadando para terra. 

1- Te1·e e~~e nome porque, <leR('oberto l'lll .Janl'iro, pare(' ia nm 
rio a de~aguar uo On'<lllo. ~Yicthcroy ou nwmal,m·r1 l'ltauwm-no alguu~ 
<õ'Sc:ri ptores. 
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A' vista disso, reuniu-se conselho dos capitães e pilo
tos, ficando resolvido que Pero Lopes partisse sosinho com 
uma das caravellas, indo M. Affonso esperai-o na ilha das 
Palmas, ao S. e proximo de S. Catharina. Pero Lopes ex
plorou o rio até o esteiro de Uaramlins, levantando padrões 
com as armas da Portugal; e não encontrando estabeleci
mentos hespanhoes nem logrando entabolar relações com os 
indigenas, regressou, um mez depois da partida. 

Seguiu a expedição para o N., e, deparando com uma 
ilha coberta de espesso e formoso arvoredo, communican
do-se com o continente por um estreito ou rio que offerecia 
facilidade de entrada e abrigo seguro para os navios que 
formavam sua esquadra, ahi desembarcou M. Affonso a 22 
Janeiro para fundar o 1." nucleo de povoamento. Sendo 
dia de S. Vicente, deu este nome á ilha. 

Fez as demarcações nccessarias, riscou ruas e praças, 
mandou construir casas, nomeou officiacs para administra
ção da justiça e concedeu as primeiras sesmarias. O pa
dre Gonçalo Monteiro foi nomeado parocho da Egrcja; Ikl
chior Azevedo, provedor da Fazenda; IJenriqm' 1\fnnte,-, 
almoxarife, etc. 

Quando estava occupado 1wsses misten's, recebeu l\1· 
Affonso noticia de que St' approximavam ind:,.s que o VI

nham atacar. Estava preparado para resistir, quando viu 
adiantar-se um homem exprimindo-se com toda naturalidade 
em portuguez : era João Ramalho, que vivia ha 20 ai).nm; en
tre os guayanazes, SPndo genro do cacique Tibiriçá, sob 
cujas ordens estava Cayuhy, cheft) das trihus do littoral: 
Ouaru11ws, Jloramonis, lrurah_if.,·. Tibiriçá residia no alto 
da serra de Prn·rnutpiaca{Ja (Jogar donde se avista o mar), 
nos campm; dt> Pimtininqa (neixe sPceo) e prestou concur
so Pfticiente ü nova colo~1ia, ~graças a João Ramalho. Pm·a 
o governo da povoação, publicou 1\L Affonso regulamento,; 
policiaes c administrativos; para as primeiras culturas man
dou lmsear canna de assucar á ilha )ladeira ; a Portugal, 
sementes de genm·os alimentícios, colonos, animaes domesti
cos, e instrumentos dt> trabalho. 

Sendo j:í hem amistosas as rp]a(:ões com os indígenas, 
fui M. Affonso visitar o aldeamento de João Ramalho, em 
Piratininga, 9 leguas por terra a dentro, fundando ahi 
uma S)gnnda povon\ão, soh a invocac;ão de Santo André, 
tomando, CPJU J•ela(;ão a esla colonia, a::; mesmas providen
cias já tomada" em R. Vicente. 
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Estabeleceu ainda em S. Vicente um engenho tocado 
por agua para moagem das cannas e fabrico do assucar e 
aguardente. · 

Resolveu então mandar Pero Lopes a Portugal, para 
relatar o que tinha feito. Pero Lopes deteve-se no Rio 
de Janeiro para receber agua e mantimentos, e em Per
nambuco, onde combateu os francezes, tomando-lhes dous 
wwios e aprisionando a guarnição de um forte levantado 
por elles. Chegou a Portugal em Janeiro 1533. 

Entretanto, João de Souza dirigia-se com 2 earavel
las a S. Vicente, trazendo resposta de d. João III á carta 
de M. Affonso, na qual o elogiaya e communicava-lhe a 
proxima divisão do littoral do Brazil em capitanias, das 
quaes lhe seria concedida uma com 100 leguas de extensão, 
e auctorizava-o a regressar a Portugal, si não fosse neces
saria sua presença no Brazil. 

M. Affonso encarregou então a Gonçalo Monteiro do 
governo de S. Vicente, e João Ramalho, do de Santo An
dré, retirando-se para Portugal em Março 1533. 

Teve então novas commissões, entre as quaes a de 
governador geral das Indias Asiaticas. 

Passou os seus ultimos dias na sua proprie,iade de 
Alcoentre, na solidão e no repouso, mas sem se m;quecer de 
sua capitania. Falleceu em 1564, deixando consideravel for
tuna. 

Capitanias hereditarias. Colonização do Brazil 

Para não gravar o erario portuguez, e porque era dif
ficil á côrte portugueza, preoccupada com as expedições á 
India, tratar da colonização do Brazil, resolveu d. João III, 
em 1534, dividil-o em 12 capitanias hereditariat:, que doou 
a pessôas gradas do reino, com grandeE: privilegios. 

Os donatarios deviam: colonizar as capitania.'> por sua 
propria conta, reconhecer a soberania do monarcha e dar 
á corôa: o 5.0 dos metaes e pedras preciosas, o 10.0 de 
todos os productos, o monopolio do pau brazil, drogas e 
especiarias, e os direitos das alfandegas. Em compensação, 
tinham os seguintes direitos : de posse hereditaria da ca
pitania; de dar sesmarias (terras para serem cultivadas); 
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de escravidão sobre o gentio, podendo vendei-os em Por
tugal, livres de impostos; de distribuir justiça, com alça
da até pena de morto pa1·a as pessôas de baixa condição ; 
crear villas; o direit::> elos barcos de passagem dos rios 
mais ou n1e11os caudalos::>s; o 10 o do quinto dos metaes e 
ped1•as preciosas ; o mo.aopolio das marinhas, moendas 
d'agua e quaesquer outros engenhos, etc. 

As doze capitanias, foram : 
1) S. Vicente, com 100 leguas de costa, doada a Mar

tim Affonso de Souza. M. Affonso fundou nesta capitania, 
por occasião de sua expedição (1532), dois nucleos colo
niaes: S. Vicent::, no littoral, e Piratininga, 9 leguas por 
terra a dentro. Foi-lhe de muito auxilio o haver encontra
do entre os guayanazes, que dominavam nestas paragens, 
o portuguez João Ramalho, casado com Bartyra, filha do 
cacique Tibiriçá. As duas colonias prosperaram rapidamen
te sob a clirecção de Gonçalo Monteiro e João Ramalho, aos 
quac-s M. Affonso as confiou em 1533, quando se retirou pa
ra Portugal, donde não mais voltou Em S. Vicente foram 
plantadas as primeiras cannas de assucar, cujas mudas fo
ram trazidas da ilha da Madeira. Desenvolveu-se ainda em 
S. Vicente a criação do gado vaccum e cavallar. 

Em 1537, Antonio Oliveira substituiu Gonçalo Mon
teiro. No tempo daquelle as aguas do mar invadiram S. 
Vicente e destruíram muitas edificações, pelo que os ha
bitantes fo:;_·am passando a pouco o pouco para Santos, que 
prosperou muito o é hoje um dos primeiros portos do Brazil. 
Santos foi denominado primeiro-Todos os Santos, pelos co
lonos, E11gwr-Guass/1 (pilão grande) pelos indígenas. Os tu
pis chamavam a ilha elo S. Vicente - Jlíorpion, corrupção 
talvez de Morubi-nhum (campo cL.1 s trabalhadores). O ter
ritorio de S, Vicente faz hoje parte dos Estndcs do Rio de 
Janeiro, S. Paulo, TIIinas o Paran:'í. 

2) S. Amaro e 't'llta rle lta:namcú, com 80 leguas dB 
costa, doada a Poro Lopes elo Souza. Como M. Affonso, P. 
Lopes não tornou mais ao Brazi l. Por elle, GJaça1o Affoa
so fundou uma colonia em Guaimbé, depois S. Amaro, o, 
João Gonçalves, uma em Itamaracá; nmbas prosperaram. As 
terras do Paranaguá a Laguna não foram colonizadfl.S o, 
por terem sido logo annexadas á Corôa, tomaram o nome 
de capitania d'El-Rei. Os territorios que a constituíam fa
zem hoje parte dos Estados de S. Paulo, Paraná o S. Catha
rina, Parahyba e Pernambuco. 
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3) Parahyba do Sul, com 30 leguas de costa, doada
a Pero Goes da Silveira. O donatario fundou uma povoa
ção a que chamou Villa da Rainha (hoje S. Sebastião de 
Itabapoana), e, partindo para Portugal, deixou a colonia en· 
tregue a José Martins. Após seu regresso, os goytacazes a 
atacaram, e Pero Goes viu-se obrigado a abandonai-a. O ter
ritorio desta capitania faz parte hoje do Estado do Rio de 
Janeiro. Pero Goes foi capitão mór da costa no governo 
de Thomé de Souza. 

4) E,pirito Santo, com 50 leguas de costa, doada a 
Vasco Fernandes Coutinho. O donatario fundou a povoação 
do Espirito Santo, na ballia de Victoria, e a de Victoria 
(hoje capital). Desaveiu-se com os fidalgos que trouxera e 
aos quaes beneficiara, e teve de repellir violentos ataques 
dos selvagens. Morreu desgostoso e em tão miscravel esta
do, na ilha de S. Antonio, que nem teve um lençol para 
mortalha. Esta cnpitania faz hoje parte do Estado de E
spírito Santo. 

5) Porto Seguro, com 50 leguas de costa, doada a Po
ro de Campos Tourinho. O donatario fundou primeiro uma 
povoação no mesmo local do desembarque de Cabral, e de
pois as villas de Santa Anna e Santo Amaro; introduziu 
na capitania a cultura da canna de assucar. .\ colonia 
começou a decahir após sua morte, sob a admini
stração de um seu filho. Esta capitania faz hoje parte do 
Estado da Bahia. 

6) Ilhéos, com 50 leguas de costa, doada a Jorge de 
Figueiredo Corrêa. Pelo donatario, Francisco Romero fun
dou a colonia de S. Jorge, no morro de S. Paulo, ilha 
de Tinharé, transferindo-a depois para o porto de Ilhéos. 
Indispoz-se com os colonos c teve ele repellir o gentio; 
preso e remettido ao donatario, este quiz impol-o novamen
te, o que deu em resultado a destruição da colonia pelos 
aymorés. Esta capitania faz parte hoje do Estado da Ba
hia. 

7) Bahia de Todos os Santos, com 50 leguas de costa, 
doada a Francisco Pereira Coutinho. O donatario. encon
trou na Bahia a Diogo Alvares Corrêa, o Caramurú, que 
muito o auxiliou na fundação da colonia, no local da Vil
la Velha. Luctas entre os colonos e os indígenas obriga
ram o donatario a retirar-se; regress:.mdo, naufragou na 
ilha de Itaparica c foi devorado pelos tupinambás. Esta 
capitania reverteu á Corôa em 1548, mediante um padrão 
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de 400$000, pagos pela rJdizima da capitania ao filho do 
donafario, Manuel PerJil a Figueiredo. Faz p:1~·te hoje do 
Estado da Bahia. 

8) Pernambuco, com 60 leguas de costa, doada a Duar
te Coelho Pereira. O donatario fundou Iguarassú, e Olin
da, que foi, nesse, tempo a t.a colonia do Brazil, por sua 
grande prosperidade. Monendo em 1554, passou a gover
nul-a, em nome da viuva, Jeronymo de Albuquerque. Esta 
capitania faz parte hoje dos Estados diJ Alagôas e Per
Iiambuco. 

9, 10 e 11) ~MaraJZluio, com 225 leguas de costa, doadas 
a João de Barros, e Fernão Alvares ele Andrade. Os donata
rios associaram-se a Ayres da Cunha, que chefiou a 1 "· ex
pedição, na qual vinham dois filhos de João de Barrc.s. A 
expedição naufragou na entrada da barra de S. Luiz; os 
naufragos foram clevor:1dos pelos potyguares, excepto al
guns qw~ regressaram mais tarde a PortugaL Em 1560, 
Luiz de Mello e Silva tentou colonizar o Maranhão, aconte
cendo-lhe o mesmo. Esta capitania faz hojn parte dos Esta
dos de Maranhão e Pará. 

12) Ceará, com 40 leguas de costa, doada a Antonio 
Cardoso de Barros, que nada fez para colonizar sua capi
tania, a qual faz parte, hoje, do Estado do Ceal'ií. Antonio 
Cardoso de Barros veiu mais tarde, com Thomé de Souza, 
como provedor-mór da fazenda. 

Gover "!os ge:<!CJ :-Thomé de Souza, - Du:'rte da Costa 
e Mem de Sá 

THü:lfS DE SOUZA 

A prática mcwt1·ou a necessidade de ser modificado o 
systema fbs capitanias, pois, pela distancia a quo se acha
vam seus estabolocimcmto::, os clonatarios não se podiam 
ajudar no caso ele um ataque ele i ndigonas ou de cxtran
geiros. Além disso, os p:>clores absolutos dos donatarios eram 
um impecill10 :í distribuição da justiça, pois criminosos em 
uma capitania Hcavam impunes desde que passassem a ou
tra. Por isso, re:nlveu d. ,Joi)') III, em 1549, crcnr um go
verno geral no BraziJ, ao qual ficassem subordinadas as 
capitanias. 
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Thomé do Souza, o 1.0 governador, escolhido por 4 
annos, partiu logo para o Brazil, trazendo 600 homens do 
armas e 400 degradados. Vinha tambem uma missão de 6 
jesuítas, chefiada pelo padre Manuel da Nobrega. Vieram 
com o governador as seguintes auctoridades: um ouvidor
geral, Poro Borges, com alçada até morte natural, oxclusi
ve, sobre os escravos gentios e peões christuos livres; um 
provedor-mór da fazenda, para zelar pela arrecadação d<~s 
dinheiros publicos ; um capitão mór da costa, Pero Góes üa 
Silveira, afim de policiar o littoral. O governador tinha 
os vencimentos de 400$000 annuaes. 

Chegando á Bahia em 24 Março do mesmo anno, 
Thomé de Souza fundou, com o auxilio de Caramurú e 
dos colonos que restavam da capitania da Bahia- esco
lhida para séde do governo central, - a eidadc de Sal
vador, á qual deu por armas uma pombinha, em campo 
azul, tendo no !Jico um ramo de oliveira e a divisa la
tina : «Sic illa ad Arcam rcversa est,>-«Assim voltou ella 
á Arca», com o que significava os propositos de Paz, qt:c 
o animavam. As primeiras casas construídas foram de
stinadas a palacio do governo, cgreja, casa da alfandcgfl, 
collegio dos jesuítas, etc. 

Thomé de Souza começou logo a conceder sesma
rias, a desenvolver a cultura, a distri!Juir justi(;a a impul
sionar a criação, a animar a industria, o commercio, a 
prover, emfim, a tudo qnanto era necessario. 

Os jesuítas, por seu lado, desvelavam-se na catc
chese, apprendendo a língua dos selvagens c preg::mdo nella 
aos indígenas, para attrahil-os ao gremio da egrcja e da 
civilização. 

Em 1551, foi creado o 1." !Jispado brazikiro, cem 
séde na Bahia, sendo nomeado bispo d. Poro Fernandes 
Sardinha. 

Antes de deixar o governo, Tllcmé de Souza mandou 
2 expedições verificarem a existencia do minas de our·o em 
Pernambuco, Porto Seguro e rio S. Francisco; o resultado 
foi negativo. Realizou-se com identico fim em seu governo, 
a expedição de Sebastião Fernandes Tourinho. 

Percorreu em companhia do Padre Nobrega, 
diversas capitanias, para conhecer-lhes o deEenvolvimento e 
as necessidades, afim de bem informar o monarcha sobre 
as cousas do Brazil. Nesta viagem destituiu o capitãr. ' c 
Ilheus, substituindo-o por João Gonçalves Drumond, provi-
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denciou sobre povoações e engenhos, fez construir pelouri
nhos e casas de audicncias onde não os havia, fundou as 
villas de ltanhacm c Santo André, mandou construir em 
Santos a fortaleza da· Bertioga. Em sua excursão, visitando 
o Rio de Ja:wiro, extasiou-se ante o espectaculo magnífico 
da bahia. · 

Thomé elo Souza deixou o governo em 13 Julho 1553. 

DUARTE DA COSTA 

O 2.0 governador geral ( 1551-- Janeiro 1558) foi 
Duarte ela Costa, que teve 600$000 annuaes. Com elle vie
ram 16 jesuítas, chefiados por Luiz de Grã--entre os quaes 
o celebre José ele Anchieta,-que trouxeram a noticia da 
elevação elo Brazil a província da Companhia de Jesus, e a 
nomeação do padre Nobrega para provincial. 

Trcs cousas principaes difficultaram o governo de 
Duarte da Costa : a fundação de S. Paulo, os indígenas e 
os francezes. 

A fundação do collogio ele S. Paulo determinou o 
abandono, pelos inJigcnas, dos nucleos visinhos, donde 
uma lucta com ,João :Ramalho, da villa de S. André; esta 
lucta terminou 1m 1560, com a demolição desta villa. Nesta 
questão e noutras, em que os jesuítas se oppunham á escra
vidão dos índios, D. da Costa m::mifestcu-se pelos colonos, 
o que desgostou o cloro. Esse dt>sgosto mais se azedou 
devido a um incidente publico entre o bispo e d. Alvaro, 
filho do governador. Chamado o bispo, embarwu para 
Lisbôa, mas naufragou nos baixios existentes entre os rios 
S. Francisco e Coruripe, sendo devorado pelos caetés. 

Os indígenas fizeram frequentes incursões em Pernam
buco, no Espírito Santo e na Bahia, chegando a atacar a 
propria capital da colonia, donde foram repellidos por d. 
Alvaro da Costa. Nessas incursões salientou-se Cunhambebo. 
Em Pernambuco repelliu-os Jeronymo de Albuquerque. No 
Espírito Santo os selvagens assassinaram, entre outros, 
dois fidalgos, que pagaram dessa forma sua ingratidão 
1•ara com d. Vasco Coutinho. 

Os francezes, commandados por Nicolau Durand de 
Villegaignon, estabeleceram-se, em 1555, na Bahia do Rio 
de Janeiro, e, auxiliados pelos tamoyos, levantaram o forte 
Coligny na ilha de Serigipe, hoje Villegaignon. Projectavam 
fundar no continente, juncto á bahia de Guanabara, a cidade 



iiiSTORIA DO BRAZit ~1 

de Henriville, que secria a capital dos estabelecimentos 
coloniaes da França Antarctica (parte por elles occupada 
no Brazil ). A pedido de Villegaignon, o almirante Coligny 
enviou-lhe um auxilio sob o commando de Bois-le-Comte, o 
qual, após a retirada de Villegaignon, assumiu o commando 
do forte. A colonia era destinada a servir de refugio aos 
calvinistas (da seita religiosa de Calvino), contra as perse
guições religiosas. Villegaignon retirou-se quando se con
verteu ao catholicismo. 

Duarte da Costa não poude expulsar os francezes 
do Brazil, nem desllaratar os indigenas, nem apaziguar os 
colonos. 

MEM DE SÁ 

Succedeu a D. da Costa, em 1558, l\Iem de Sá. Sua 
administração foi proficua sob todos os pontos de vista : 

a) Reuniu os índios em aldeamentos, que chamou Mis
sões, sendo as primeiras as de S. Paulo, juncto ao rio Ver
melho, e as de Espirito Santo, no rio Joanne. 

b) Moralizou a justiça, reprimiu o jogo, castigou se
veramente a usura, apressou a terminação das obras da Ca
thedral, e procurou pôr tudo em ordem. 

c) Expulsou os francezes do Rio de Janeiro. A La vez, 
em 1560, com os rl'forços trazidos de Portugal por Bar
tholomeu da Cunha, c com os obtidos na colonia, graças 
principalmente ao auxilio de d. Pedro Leitão, o 2." bispo 
do Brazil. O combate durou tres dias, após os quaes foi 
arrasada a fortificação, encravada a artilharia e celebrada 
uma missa em acção de graças pela victoria. A 2.a vez, em 
Janeiro 1567, com os auxílios que Estacio de Sá trouxe 
de Portugal, em Ja:1eiro 1564. Estacio partira no anno se
guinte para o Rio de Janeiro, e, embora levasse reforços do 
Espírito Santo, verificou a insufficiencia de suas forças para 
vencer os francezes. Voltara a S. Vicente, obtivera alguns 
auxílios e, chegando novamente ao Rio de Janeiro, lançara 
os fundamentos da cidade a que chamou S. Sebastião, em hon
ra do monarcha portuguez. Durante dous annos combatera, 
sem conseguir desalojar os francezes; do que avizado Mem 
de Sá, pelo padre Anchieta, seguiu em companhia do bispo 
numa expedição commandada por Christovam de Barros. 
Ararigboia, chefe indígena, prestou então inestimaveis ser
viços ao governador, que chegou ao Rio a 18, entrou no 
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porto a 19 e fez o ataque geral a 20, em homenagem ao 
padroeiro da cidade. O combate terminou na ilha do Go
vernador, pela victoria de Mem de Sá. Entre os muitos 
bravos sacrificados, figurou Estacio de Sá, ferido na face 
por uma flecha. Mem de Sá mudou a cidade para o morro 
do Castello, e nomeou seu 1.0 governador a Salvador Corrêa 
de Sá, seu sobrinho. 

d) Mandou uma expedição, commandada por Braz Cu
bas e Luiz Martins, procurar minas auríferas que diziam exi
stir no sertãc. Essa expedição percorreu mais de 300 leguas, 
sem nada encontrar. 

e) Apaziguou os colonos e os jesuítas de S. Vicente, e 
transferiu a villa de S. André para São Paulo. 

f) Combateu os selvagens, sobretudo os aymorés, que 
desceram a Serra do Mar, pela primeira vez, em 1561. 

Nobrega e Anchieta conseguiram a paz com os tamoyos 
que atacavam os nucleos coloniaes de S. Vicente ao Rio de 
Janeiro. 

No governo de Mem de Sá deu-se uma tentativa de 
occupação do Amazonas, pelos hespanhóes, tendo a sua 
frente Pedro de Orsúa. 

Em 1570 fallcceu o padre Nobrega, que. prest )U rele
vantissimos serviços ao Brazil. 

D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, nomeado para 
substituir aMem de Sá, foi aprisionado e assassinado pelos cor
sarios huguenotes Jacques Sore e João Capdeville. Tiveram 
a mesma sorte 46 padres da Companhia de Jesus, os quaes 
sob a chefia do padre Ignacio Azevedo, se dirigiam ao Brazil. 

Mem de Sá falleceu em 1572, antes de regressar a 
Portugal. 

Fundação de S. Paulo : - Martim Affonso de Souza, João 
Ramalho e Anchieta 

Em sua expedição (1532), M. Affonso fundou dnas 
colonias: a de S. Vicente, no littoral, e a de S. André, 9 
leguas por terra a dentro, introduzindo nellas toda sorte 
de animaes domesticas, trazidos de Portugal, canna de 
assucar da Madeira, e fructas da Europa, e estabelecendo, 
na primeira, um engenho para moagem das cannas e fabrico 
de assucar e aguardente. Retirando-se para Portugal, em 
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1533, confiou a Gonçalo Monteiro a oolonia de S. Vicente, 
e a João Hamalho a do S. André da Borda do Campo. O 
local dessas colonias, porém, não foi julgado conveniente 
pelo padre Manoel de Paiva, que, com outros pJ.dros, rece
bera do Padre Nobrcga a incumbencia de fundar um 
collegio nos campos de Piratininga. 

Escolheu, para isso, uma eminencia entre os rios 
Anhangabahú e Tamanduatehy, a 3 leguas de S. André. 
Este collegio tomou o nome de S. Paulo, por ter sido 
celebrada ahi a 1." missa em 35 Janeiro 1554, dia 
do sancto desse nome. O nome 8. Paulo extendeu-se depois 
á villa e ao territorio todo. 

A primeira edificação foi muito modesta : uma casinha 
de palha, com uma esteira de cànnas servindo de porta ; 
as camas eram redes, como as dos indios ; os cobertores, o 
fogo. As folhas larga::; das arvores serviam de toalhas ; para 
alimento tinham a farinha, e algumas vezes peixes e caça, 
que lhes davam os indios. 

Assim viviam os padres, ganhando no soffrimento 
forças para o trabalho. Entre cllos, porém, cumpre destacar 
o padre José de Anchieta, cuja dedicação ia ao ponto de 
passar noites sem dormir, a escrever cadernos que sup
prissem a falta de livros. Era destro em quatro linguas : 
portugueza, castelhana, latina e brazilica, tendo traduzido, 
em todas ellas, romances pios e cantigas profanas. Fez a 
Arte e Vocabulario da Lingua brazilica, em que traduziu a 
doutrina christã, os mysterios da Fé, etc. Compoz em latim, 
ainda, um extenso cantico em louvor da N. Senhora, quan
do esteve em refem entre os tamoyos, emquanto Nobrega 
negociava a paz. Os tamoyos haviam formado uma formi
davel confederação contra as colonias portuguezas, e a villa 
de S. Paulo fôra atacada por elles em 1561. 

Fundado o collegio de S. Paulo, os indigenas das 
-circumvisinhanças affluiram para suas immediações, onde 
ficavam mais proximos rios seus protectores. Isto determi
nou lncta entre João ·Ramalho e os jesuitas. Os colonos 
secundavam Ramalho, porque os imligenas se furtavam, 
por essa forma, á escravidão em que elles os tinham, o que 
era contra os seus interesses ; os jesuitas combatiam esta 
escravidão. A questão se prolongou durante todo o governo 
de Duarte da Costa, e só foi resolvida por Mem de Sá, em 
1560, quando elevou S. Paulo de Piratininga a villa, para 
a qual transferiu todos os privilegios da de S. André, que 
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mandou destruir. A elevação de S. Paulo a cidade data do 
anno de 1711. 

A capitania de S. Paulo e Minas foi declarada inde
pendente da do Rio de Janeiro, em 1709 ; em 1720, foi 
desannexada a capitania de Minas ; mais tarde, as de Matto 
Grosso, Goyaz e Santa Catharina. 

O dominio hespanhol 

Para substituir a Mem de Sá, foi nomeado d. Luiz 
de Vasconcellos, que morrc~1 na viagem, combatendo os 
pirat:is hugucnotcs, Jacqucs Soro e João Capdcville. Foi 
então nomeado Luiz de Bt·ito e Almeida, e logo a seguir, 
em 157a, foi o Brazil dividido em dous governos : o do 
N., com séde na Bahia, c tendo Almeida por governador ; 
o do S., com .séde no Rio de Janeiro, cujo governador foi 
Antonio Salema. Quatro annos depois foram novamente 
reunidos os dois governos ; a séde continuou a ser a Bahia, 
e o governador, Luiz de Brito e Almeida, até 1 Janeiro 
1578, data em que tomou posse o novo governador 
nomeado~ Lourenço da Veiga. 

Foi no governo de L. da Veiga que Portugal 
ficou sob o dominio· hespanhol, por ter sido acclamado, 
pelas côrtes de Thomar, Philippe II, da Hespanha, como 
successor do cardeal d. Hcnr: que ( 1 ), e por terem sido 
dominados, pelos 25.000 homens do duque d'Alba, os parti
darios da duqueza de Bragança e os de d. Antonio. 

Ao passar para o dominio hespanhol, achava-se o 
Brazil em condições animad\Jras. O seu littoral ainda não 
estava completamente explorado, e pouco se havia explorado 

·.fi O canleal succedera em li'i78 a seu sobrinho-neto d. Sebas
tião, de~apparecido na batalha •le Alcacer-Quibir, na Africa. Falle
cendo o cardeal, apresentaram-se diYersos pretendentes : d. Catharina, 
duqueza de Bragança, neta de d. l\Ianuel, por ser filha do duque de 
Guimarães, d. Duarte ; Philippe II, neto de d. l\Ianuel, por sua mãe, 
a rainha Izabel; d. Antonio, prior de Cmto, neto bastltl'do, filho do 
duque <le Beja ; 1\Ianuel .Felisberto, dnc[!W ele Saboia, neto <k <l. 
Manuel por sua mãe, d. Bt>atriz ; Cathnrina ele I\Iedi.,is e o Snmmo 
Pontífice, a•1nella lJasL'"'b nmna :mppo~ta deset>ndeneia dP Af 
fonso III, de Castella, e o l':tpa como herdeiro •le um eardet1l, e porqw• 
entendia dever cer-lhe devolvido o titulo de rei tpw concedera a Airon;oo 
Henriques. 
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para o interior. Os estabelecimentos coloniaes se limitavam 
ás costas e ás margens de alguns rios. Entretanto já havia 
120 engenhos de assucar, e a importação brazilcira ascendia 
a 400.000 cruzados. 

Na Capitania de Itamaracá havia a florescente villa 'da Crm
ceição e tres fa7.en<bs de assucar. Na <le Pernnmb11ro, a mats floresePntn, 
GG fazendas, que produzia.m 200.000 arrobas de assucar ammaluwnt<• ; 
a villa de Olinda, em que já se notavam bons predics, e onde a vitb 
já affectava luxo e explen<lor, 11 a de Hecife, incipietJte. N:t da !Ja!tia, 
H} fazendas, que produziam annualmente mais de 1 ::lO.OOO arrobas do 
ussucar ; a população da Bahia orçava por 1 ::l.OOO hahituntns ; n inst.rn
cçií.o ali estnvn em dPRf~tlVolvinwnto, graças ao ( 'ollt•gio tloR .T.esnitus, 
em qne, além das aulaR primarins, havia enrsos de tlHlologia, lmma· 
nidades e n1 tes. Na de Ilheos, em decadencia por causa das depre<laç(ies 
dos indigenas, ninda havia tres fa7.en<las de ns:-mear ; ali se colhiam 
tambem algodão e cereaes. Na de Porto Srq11ro, um engenho de 
assucar, a capital com 40 colonos, a villn tle 1-lnntn Cru7. e as ahlt>as 
de indios : S. Matheus e H. An"<lré ; exportava tam hem nlguma ngna 
de flôr de larangeira. Na do Espirito Santo, ~üis engenhos de nsstH"11l', 
1 iíO colonos, um Collegio dos .T esnita~, crinç·:io <le ga,lo e cultum do 
algodão ; o indígena, ahi, prestava-se de bmtncnte ao trabalho. Na 
do Rio de .JaneinJ, tres engenhoR de assuoar, almntlnneia de Irortali\,':t 
fi fructas, 1ií0 colonos e um Collegio dos Jesuita~. Na tle 8. l~icente, 
::ll ("I) engenhos de assncar, !:'.. Vicet•te em deoatlencia, Hantos, Con
ceição de Itanhaem, Conceiç LO dos Pinheiros, em fruneu. prosperida(le; 
a povoação mais prospera era S. Paulo de Piratir:i n;;:t ; o gado 
sobrava das necessidades da capitania; eultiv:tvam·S<~ algumuR plnntns 
européas: uva, marmell<, eevada, trigo. Na de 8. Amaro havia. nn:a 
uniea fazenda de assucar, e a capital era poueo povuuLla. 

O dominio hespanhol no Brazil abrange os seguintes 
governos: 

a) Lourenço da Veiga (1~I~1578=4-~VI~l581) 
b) Juncta Governativa (9~V~1583) 
c) Manoel Telles Barreto ( 2 7 ~III ~158 7) 
d) Juncta Governativa ( 24~X~1591) 
o) D. Francisco de Souza ( 1602) 
f) Diogo Botelho ( 1606) 
g) D. Diogo do Menezes e Siqueira ( 1607) 

h) 2 governos 

i ) 2 governos 

D. Diogo de Menezes, e Siqueira 
\ ( 1607~1612 )~Sul (Bahia) 

I 
D. F nmcisco do Souza ( 160th-161 O) 

~Norte (Rio de Janeiro) 

I Gaspar de Souza ( 1616)-Norto 
D. Luiz de Souza ( 1616 )~Sul 
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j) D. Luiz de Souza ( 1--I-1617=1()22) 
k) Diogo de Mendonça Furtado ( 1 ti~ i ) 
1) Mathias de Albuquerque ( Hi24) 

m) D. Francisco de Moura ( 1626) 
n) Diogo Luiz de Oliveira ( 1635) 
o) Pedro da Silva (1639) 
p) D. Fernando Mascarenhas, c~mde da Torre ( 1640) 
q) D. Jorge Mascarenhas, concle de Montalvão (vice 

rei) ( 1641 ). 
Eis os factos principacs do governo 
a) de Louren;·o da Veiga. Salvador Corrêa de Sá, 

governador do Rio dll Janeiro, rJpclle 3 navios francezes 
que ahi se apresentaram para fazct· valer os direitos do 
prior de Crato, com preterição de Philippe li. 

João Coelho de Souza explora o rio S. Fl'ancisco, c 
Antonio Dias Adorno o sertão da Bahia até Mina:,;. 

4"íFructuoso Barbos1, que estivera na Parahyba faz::mdo 
commercio de pau brazil éom os indígenas, obrigou-s'.) pela 
conquista da região, sendo nomeado governador da Parallyba, 
por 10 annos. Tentando, em 1581, desempenhar-se du seu 
compromisso, foi arrastado por um temp:wal até a India. 
Passando por Portugal, voltou novamente a insistir, indo 
por mar e marchando Simão Rodrigues, por t.erra. No rio 
Parahyba, captura Fructuoso a cinco das oito nuus fran
cezas que ahi encontrara. Os indígenas, porém, apnswna
ram e devoraram a 40 portuguezes, que desembarcaram, 
entre os quaes um filho de Fructuoso. Após alguns dias ele 
i ndicisão, voltaram ambas as expedições para Pernam
buco. 

Lourenço ela Veiga falleccu na Bahia em 1581. 
b) da Junda (;'ooernatitm. Esta Juncta compunha-se 

<lo bispo d. Antonio Barrciros,-que substituíra a d. Pedro 
Leitão,-do ouvidor-geral, Cosmo Rangel de Macedo, e do 
Senado da Camara. Divergindo do ouvidor, retira-se o bispo; 
aq uellc, dominando o Senado da Camara, fez um governo 
despotico. Em 1582 teve principio no Rio de Janeiro o 
Hospital de Misericordia, provavelmente por iniciativa ele 
José de Anchieta. 

c) de JI!Imzocl Tcl!cs Barreto. Restabelece a ordem ; 
repara c constrói fortalezas; Alvaro Rodrigues descobre 
minas de salitre ; a Parahyba é conquistada. 

Diogo Flores Valdez, que estava na Bahia com alguns 
navios, foi, por ordem de Telles Barreto, conquistar a 
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Parahyba. Obtido o concurso de Philippe de Moura, gover
nador de Peruarnbuco, que seguiu por terra, dirigiu-se Vai
dez por mar. Repellidos os indígenas, foram construidos os 
fortes de S. Piülippe e S. Thiago, nos quaes ficaram duas 
guarnições : uma hespanhola, outra portugueza. Os indígenas 
atacaram os fortes varias vezes, e perigava a situação dos 
occupantes, quando divergencias entre os indígenas collo
caram Piragybe ao lado daqnelles. João Tavares chega 
então do Hecife, e, com tres tiros de peça, amedronta os 
indígenas, que abandonam o cet·co feito a Piragybe. As 
pazes entre os occupantes e Piragybe foram estabelecidas 
em 5~--VIII-1585, que marca a verdadeira data da fun
dação da Parahyba. Martim Leitão, ouvidor-geral. marcou 
logo depois o local da povoação, que teve o nome de 
1'/ulippéa, em honra de Philippe. II ; sob o domínio hollandez, 
o de Frcdcrira, em homenagem ao príncipe de Orange ; 
depois voltou a chamar-se Parahyba. 

Thomé de Souza tivera 400$000 annnaes ; Duarte da 
Costa. 600$000 ; Lourenço da Veiga, 600$000 e uma guarda 
de 12 homens; M. Telles Barreto, 800$000, e uma guarda 
de 20 homens. 

Falleceu Telles Barreto em 27-III-1587. 
d) da :funda Gol!anatil!a. Constituíram-na •J bispo, d, 

Antonio Barreiros, o provedor-mór, Christovam de Barros, 
e o ouvidor geral, Antonio Coelho de Aguiar. O Sergipe 
foi pacificado e erigido em Capitania ; começa a villa de 
Cachoeira, na Bahia, graças á dominação dos aymorés por 
Alvaro Rodrigues, por elles considerado jillzo do sol. 

e) de d. Frandsco de Sou::::a. O interior é devassado á 
procura de minas. Em 1597, Manoel Mascarenhas funda 
Natal c constroi o forte dos Trcs Reis ll!fagos, para defendei-a, 
ahi se mantendo graças á alliança do chefe índio Sorobabé 
c ao cfficaz auxilio de .Jeronymo de Albuquerque. Por 
ordem do pirata inglez Cavendish, a villa de Santos é 
saqucada, e, a de S. Vicente, incendiada ; Lancaster, outro 
pirata inglez, apodera-se do Recife, onde fica 34 dias, 
saqueando-o ; os francezes atacam a Parahyba, e são repel
lidos ; os hollandezes saqueam alguns povoados da costa. 

f) de Diogo Botelho. Os aymorés, que assolavam as 
Capitanias de Ilheos e Porto Seguro, são repellidos. E' 
tentarla, inutilmente, a conquista do Ceará. O bispo d. 
Constantino Barradas faz forte e injusta opposição ao gover
nador, que se retira para a Europa, sem esperar o succes-



28 HISTORIA DO BRAZIL 

sor. O ordenado do governador fôra elevado a 3.000 cru
zados, com 20 homens para sua guarda. 

g) de n. !Jiogo de /IJcllc':cs c : .. ;;queira. Ainda nos primei
ros mezes de sua administração, foi o Brazil divido em 2 
governos. 

h) de n. [)fogo Jlf .• ')iquâm e n. FrancL>co de .''iou.~·a. 
E'_installa<la a Helação da Bahia, pm· Gaspar da Costa, presi
dente, c R desembargadores. lVfartim Soaret> Moreno, tm10nte 
do Hio Grand!', funda, em 1 G 1 O, na ponta Moeuripc, um 
forte e uma ermida s~b a in YOCa\~ão de N. S. do Amparo ; 
a povoação teve depois o nome de Fortaleza. 

i) de Gàspar de .',(m::;a e n. Luz':: de Sou:::a. O facto 
capital deste governo é a fundação das capitanias do 'Ma
ranhão e Pará, sendo expulsos daquella os francczes, e 
desta os hollandczcs. 

Em 1594, os corsarios francczes Jacques Rifault e 
Charles de Vaux chegam á ilha de S. Luiz, e ahi lançam 
as bases de um futuro estabelecimento. Com effeito, de 
regresso á França, promoveram a fundação de uma com
panhia, que, sob a protecçiio ofticial, equipou 3 navios, com 
nt> qnacs partiu Daniel ele la Tonche, senhor de la Ravar
<liere, em l\:Iarço 1612, de Cancale. Chegou esta expedição 
ao Ceará e dirigiu-se para a ilha de Sant' Anna, após o 
<piC passou para o porto de Javiré, no Maranhão, dando 
principio, na ilha, a uma povoação que teve o nome de 
S. Luiz, em honra do então rei da França, Luiz XIII. 

Em 161a, cumprindo ordens elo governador, Jeronymo 
<lr: Albuquerque parto a fundar um estabelecimento em 
Camocin. Funda então a povoação de N. S. do Rosario, na 
Bahia das Tartarugas ou do Juroracoacoara, por ver incon
venientes no cumprimento restricto das ordens recebidas. 

Em 1614, parte o mesmo Albuquerque a expulsar os 
francczes <lo Maranhão. Constroi em Guaxenduba o forte 
<ie S. Maria e, a 19 Novemhro 1614, alcança importante 
victoria sobre os francezes, que dispunham de 7 navios, 
:H; canôas grandes, 400 soldados e mais de 2.000 indios 
auxiliares, emquanto que Albuquerque tinha apenas 500 
homens, 200 dos quaes eram índios. Foi estabelecido um ar
mistício ; mas, recebendo Albuquerque um reforço, obrigou 
os francezes a lhe entregarem o forte de Itapary ou S. José, 
e compromctten•m-sc a partir até o lim do anno. 

Em 1--XI -1G15, porém, chegou ao Maranhão Alexan
dre de Moura, Governador Geral da Armada e Conquista 
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do Maranhão, que impoz a sahida immediata dos francezes 
( :J~XI). Jeronymo de Albuquerque tomou o cognome de 
Jliaraultiio, e governou a Capitania ate sua morte (1618), 
succedendo-lhe seu filho Antonio de Albuquerque. 

Em obediencia ao que determinara Alexandre de 
:Moura, partiu o cap.-mór Francisco Caldeira Castello 
Branco para o Pará, onde fundou a cidade de Belém, man
dou destruir dons pequenos estabelecimentos hollandezes 
acima da foz da Amazonas, e luctou com os indígenas, es
pecialmente os tupinambaranas e manés. 

j) de D.Lui::: de Souza. Em 1621 foi 01·eado um novo 
Estado composto do Ceará, Maranhão e Pará, independente 
do resto do Brazil, sendo seu 1. o governador- Francisco 
Coelho de Carvalho, capitão da Parahyba. Este governador, 
nomeado em 1624, só tomou posse em 1626, por causa da 
t.a invasão hollandeza. 

Tendo havido luctas no Ceará, chegando a ser preso 
Caldeira Branco, foi nomeado novo capitão-mór, Jeronymo 
Fragoso de Albuquerque, e foi mandado Bento Maciel 
Parente a submetter os indígenas do N., encargo que elle 
desempenha fazendo horríveis matanças c escravizando 
milhares de índios. 

k) I) m) No governo de Diogo de M. Furtauo, deu-se 
a 1." invasão hollandeza. As vias de successão designaram 
a :M. de Albuquerque, para occupar o logar do governador 
presCJ. Chegou depois d. Francisco de Moura, que governou 
até 1626. 

n) de Dioxo Luic de OliNita. Succedeu a d. Francisco 
de Moura. O facto importante de seu governo foi a 2." 
invasão hollandeza. 

Os demais governos extenderam-se ainda pelo período 
da 2." guerra hollandeza, que só terminou em 1654. 

Governava o Brazil d. Jorge de Mascarenhas, quando 
se recebeu a noticia da acclamação de d. João IV. Procedia 
d. Jorge de Mascarenhas com reserva, pedindo o voto por 
escripto dos principaes da cidade ; e, sob pretexto de que 
o mesmo não acclamava o rei, foi deposto, constituindo-se 
um triumvirato com d. Pedro da Silva- o bispo, Luiz Bar
balho~mestre de campo, e Lourenço de Brito Corrêa~pro
vedor-mór. 
-Em 1G37 tinha sido Cl"eada a Capitania de Cabo 
Norte até o Oyapock, para guardar a Amazonas, dos fran
cezes. Jacome Raymundo de Noronha, que substituira a 
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Coelho de Carvalho no governo da Capitania do Maranhão, 
vendo chegar dois franciscanos, procedentes do Perú, pelo 
rio Amazonas, ordenou a Pedro Teixeira explorasse esse 
rio até o Perú, o que foi feito. 

As Capitanias de Ilhéos e Porto Seguro estavam em 
franca decadencia. Em 1626 fôra abolida a Relação do 
Maranhão. 

Havia então questões no N. e no S. do paiz, por 
causa dos índios. Ao N., o alvará trazido por frei Christo
vam de Lisbôa, tirando aos colonos a administração das 
aldeias dos índios, não foi cumprido no Pará, por causa da 
opposição que encontrou. No S., a questão era por causa 
da bulia declarando incorrerem em excommunhão aquelles 
que captivassem e vendessem índios. No Rio de Janeiro, o 
governador Salvador Corrêa de Sá e Benevides obteve dos 
jesuítas a desistencia dos direitos que lhes davam a bulia, 
restabelecendo-se a paz. Na Capitania de S. Vicente, os 
jesuítas foram expulsos ; pela intervenção de Salvador 
Corrêa, foram readmittidos em S. Vicente ; em S. Paulo, 
porém, só muito mais tarde foi permittido o regrasso dos 
padres. 

Chegando a noticia da restauração e-m S. Paulo, 
grande numero de habitantes acclamaram um rei em Ama
dor Bueno (1). Este, porém, acclamou a d. João IV, des
apparecendo assim as velleidades separatistas. 

Philippe li, da Hespanha, reinou até 1598, succedendo
lhe seu filho Philippe III, que governou até 1621. Philippe 
IV reinou na Hespanha ató 1665, e, em Portugal, até 1640, 
quando se deu a restauração. 

(1) 'l'eria siuo essa acdamação promovida pelos hespanhóes '? 

Os hollandezes no Brazil : - Mathias de Albuquerque, Henri
que Di:Js, Camarão e Negreiros 

Tendo fallecido (ou desapparecido ) d. Sebastião, na 
Africa, na batalha de Alcacerquibir, em 1578, succedeu-lhe 
seu tio, o cardeal d. Henrique, que governou 2 annos, 
pois falleceu em 1580. Subiu então ao throno portuguez 
Philippe li, da Hespanha, neto ele d. Manoel, proclamado 
rei de Portugal pelas côrtes de Thomar, em 1581. O Brazil 
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e todas as demai.s colonias portuguezas o reconheceram 
em seguida. 

Portugal estevo sob o clominio hospanhol até 1640, 
quando uma revolução sacudiu esse jugo, sendo acclamado 
rei o duque de Bragança , que tomou o nome de d. João 
IV. Os reis de Hespanha, que reinaram tambem em Portu 
gal, foram Philippe II, III e IV, respectivamente I , II e III 
de Portugal. 

Philippe II, filho e successor de Carlos V, dominava 
na Hollanda ; mas esta proclamou a independencia, e teve 
em Guilherme, o Tacíturno. o seu primeiro stathouder. Eis 
a causa da lucta entre a Hespanha e a Hollanda, na qual 
entraram Portugal e o Brazil, e-ntão -sob o dominio hespanhol. 

Os factos principaes do reinado dos Philippes, foram: 
o estabelecimento dos francezes no Maranhão, donde foram 
expulsos por Jeronymo de Albuquerque e Alexandre de 
Moura, e as duas invasCi~s hollandezas, preparadas pela 
Companhia das Inclias Occidentaes, constituída para tirar 
todo proveito possi ' 'e I das riquezas da America. 

A 1." invasão hollandeza foi dirigida contra a Bahia 
(162,1). Encontrado desprevenido o governador Diogo de 
Mendonça Furtado, foi aprisionado e remettido para a 
Hollanda, onde esteve até 1626, assumindo o governo 
Johan van Dorth. Mathias de Albuquerque, governador de 
Pernambuco, que devia succeder a Furtado, preparou a 
resistencia, no que foi secundado pelo bispo d. Marcos 
Teixeira. Da metropole veiu d. Francisco de Souza, como 
governador especial, trazendo algum reforço, e pouco de
pois uma esquadra luso-hespanhola, com d. Fradique de 
Toledo Osorio, marquez de Valduêza, como generalissimo 
de mar e terra, e d. J oão Fajardo, almirante. Estabelecido 
o cerco e bloqueado o porto, os hollandezes se renderam 
sem combate em 1 Maio 1625. 

A 2.• invasão hollandeza t-eve por mira Pernambuco, 
por ser esta capitania muito prospera, e, o porto de Recife, 
mal defendido. Loncq era commandante geral, Adrianszoon 
-o almirante, Weerdenburch- o general. 

Em Fevereiro 1630, os hollandezes desembarcaram 
3000 homens no Pau Amarello, conquistaram no dia :se
guinte Olinda, e depois Recife. 

Mathias de Albuquerque, que disputou o passo aos 
hollandezes em Olinda, fundou, a uma legua de Recife, o 
celebre arraial do Bom :Jesus, creando as famosas compa· 



32 HISTORIA DO BRAZIL 

nhias de emboscada, sob o commando de Antonio Philippe 
Camarão (o índio Poty ', Henrique Dias (negro), e outros, 
com as quaes poucle conter os hollandezes durante algum 
tempo. 

Em 1631, a Hespanha mandou uma esquadra sob o 
commando de d. Antonio Oquendo, que derrotou o almi
rante hollandez Pater, desembarcou 1000 homens ás ordens 
do conde de Bagnuolo e regressou á Europa. No mesmo 
anno os hollandezes incendiaram Olinda e concentraram-se 
em Recife ; Domingos Fernandes Calabar, natural de 
Porto Calvo ( Alagôas ), passando para o lado dos hollan
dezes, tornou sem effeito as vantagens dos brazileiros e por
tuguezes, baseadas no conhecimento do terreno. As victorias 
dos hollandezes se succedem : vil/a de I;;uarassú, jol'le do 
Rzo Formoso, forte dos Trcs Rás JYfagos, portos do cabo de 
Santo Agostinho, etc. 

Tomada a fortaleza de Nazareth, Mathias de Albu
querque, desanimado, retirou-se para Alagôas. Em Porto 
Calvo se achavam Calabar e o chefe hollandez Picard, com 
insignificantes forças. Offereceu-se-lhes Sebastião de Souto, 
para ir explorar o campo de Mathias de Albuquerque, a 
quem preveniu de que os hollandezes o atacariam, porém 
que Mathias os venceria facilmente, podendo aprisionar Ca
labar. De volta ao campo dos hollandezes, Souto desmereceu 
tanto as forças de M. de Albuquerque, que o ataque foi 
resolvido. Vencidos os hollandezes, Calabar foi aprisio
nado e enforcado. 

Em Alagôas, M. de Albuquerque passou o commando 
de suas forças a d. Luiz de Rojas e Borja, que havia che
gado á frente de uma expedição de 17!}0 homem. Borja foi 
derrotado e morto logo no primeiro combate, em Porto 
Calvo, assumindo o commando das forças o conde de 
Bagnuolo, que restabeleceu o systema de guerrilhas, com 
os mesmos capitães das de M. de Albuquerque, e outros. 

Por essa occasião ( 1637 ), a Companhia das Indias 
Occidentaes mandou o príncipe João Mauricio de Nassau 
para governador de suas possessões no Brazil. Nassau 
venceu Bagnuolo, perseguiu-o e, voltando para Recife, 
iniciou uma administração modelar, que assim se conservou 
até 1640, anno em que o príncipe deixou o governo. 

Em 1640 deu-se a restauração de Portugal. Amea
çado de guerra com a Hespanha, Portugal fez uma 
alliança offensiva e defensiva com a Hollanda, assignando 
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ainda um armísticio de 10 annos, que foi violado de 
parte a parte. 

Após a retirada de Nassau, a administração do Brazil 
hollandez desgostou a muita gente, offerecendo opportuni
dade para as tentativas de reconquista, que eram animadas 
pela metropole. 

A insurreição pernambucana rompeu em 13 Junho 
1645, chefiada por André Vidal de Negreiros e João 
Fernandes Vieira, aos quaes logo se reuniram, com suas 
hostes, Camarão, H. Dias e outros. As batalhas principaes 
foram as duas dos Guararapes, a 1." em 19 Fevereiro 
1648, e a 2.", em 19 Fevereiro 1649, sendo derrotados, na 
La, 4.000 hollandezes pela metade em numero de brazi
leiros. Restava somente aos hollandezes o forte das Cinco 
Pontas, que foi atacado por Negreiros. Coagidos pelas cir
cumstancias, os hollandezes assignaram, em 26 Janeiro 
1654, o accordo da campina de Tahorda, pelo qual 
entregavam todas as suas possessões no Brazil, sendo conce
dida amnistia aos portuguezes que tivessem abraçado a 
causa dos hollandezes. 

Tanto os brazileiros como os hollandezes praticaram 
actos de bravura ; a 2." invasão hollandeza determinou 
o baptismo da nacionalidade brazileira, além de que o 
Brazil muito lucrou com a administração de Nassau. 

MATHIAS DE ALBUQUERQUE foi sempre um traba
lhador honesto e infatigavel em todos os cargos que 
exerceu. Não andava em rêdes, como então se costumava, 
mas a cavallo ou em barcos ; e nestes ia em pé e gover
nando-os. Tinha grande memoria e grande conhecimento 
dos homens. 

Designado para succeder a Diogo Furtado, com per
missão de continuar a residir em Pernambuco, M. Albu
querque mandou reforços sob o commando de Nunes Marinho, 
e depois outros de Pernambuco e Rio de Janeiro. 

Regressou á Europa, mas foi mandado novamente 
para o Brazil como ~'-1·uperintendetztc lla guerra e fortijicador 
das capitallias do 1Vortc, e jurisdição e mando independentes 
do governador geral, entregando-se-lhe o ridículo reforço 
de 27 soldados. 

Fomentou, então, as obras de defesa do porto, forta
leceu a disciplina, providenciou sobre o armamento, orga
nizou novas companhias. 

Depoü:; de conquistadas Olinda e Recife, vimos a acção 
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de 1\f. Albuquerqtw no arraial do Bom Jesus, e a sua retirada 
para Alagôas. 

O governo hespanhol não soube, porém, apreciar devi
damente os serviços de lVI. Albuquerque, -que não cobrara 
jamais ordenados e que era muitíssimo coasiderado como 
militar e como cidadão- pois exonerou-o do commando, 
que eontlõu a Rojr:.s y Borja. Regressando ú metropole por 
ordem do governo, a Jvfcsa da CJonsâe.::'a'a r:1andou ti'rar-lhe 
devassa pela perda de Pernambuco. 

Por occasião da rm;tauração do Portugal, ainda corria 
o processo; então, confiando-lhe, d. Joào rv, o commando 
de uma força consideravol, l'VI. Albuquerque vingou-se 
nobremente, alcançando sobre os hespanhoes a victoria de 
Mondego, tendo sido após feito conde de Ah;grete. 

HENRIQUE DIAS ora de côr preta, brazileiro. Apl'C
sentou-se a :M. de Albuquerque, no arr:tial do Bom Jesus, 
com alguns pretos tirados provavelmente dos ce:ebres 
mocambos dos palmares, offereccmdo-se para luctar. M. Albu
querque nomeou-o capitão o uuctorizou a reunir os homens 
de sua côr, que pudc~~se, exceptuando os escravos. 

Nos combates travados em torno do arraial, foi 
Henrique Dias ferido cinco vezes. 

No combate da Barra G~·ancle, travado em torno de 
Porto Calvo entre as forças de Bagnuolo e Nassau, Hen
rique Dias foi ferido pela sexta vez. A bala penetrou-lhe 
no punho esquerdo ; e Dias, prosumindo estar ella enve
nenada, mandou quo lhe amputasso:a o braço e continuou 
a combater com toda a intrepidez. 

Na insurrei(.\lO pernambucana, ainda Dias prestou 
relevantes serviços, tendo tomado pai·te em quasi todos os 
combates importantes. 

No decorrer da guerra, a metropole galardoou Dias 
com o titulo de governador dos pretos. Feita a paz, os 
chefes foram galardoados com títulos aristocraticos, gover
nos, bons empregos, mas H. Dias foi esquecido. E' provavel, 
porém, que Dias tivesse recebido 24 escudos annuaes, além 
de mais vencimentos, e que houvesse como proprias as 
casas e sitios em que tivera sua cstancia durante o sitio. 
E' provavel ainda que tivesse recebido em 1658 as honras 
de mestre de campo ou coronel. 

Falleceu H. Dias no Hecife, em 1662. Só então fe 
lembraram de seus serviços, mandando que se estabelecessem 
em diversas capitanias~ Regimcutos dos llenriques. 
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ANTONIO PHILIPPE CAMARÃO era indio da tribu 
potyguar, oriundo provavelmente do actual Estado do Rio 
Grande do Norte. Era conhecido entre os indígenas pelo 
nome de Poty, que quer dizer- camarão. 

Foi alliado dos portuguezes, aos quaes prestou rele
vantes servi<?OS na conquista da Parahyba e do Rio Grande 
do Norte. 

Os serviços, porém, que o recomnwndam á admiração 
da posteridade, foram os que, com sua esposa d. Clara 
Camarão, prestou na guerra hollandeza. 

Foi um dos capitães de guerrilhas de M. de Albuquer
que, tendo feito prodígios de valor ao lado de seus dignos 
companheiros. 

No combate da Barra Grande, tam:bem sua mulher 
sahiu a campo e pelejou com galhardia. 

Figurou sempre em acção juncto com H. Dias : com 
elle partiu para P <:>rnambuco, a junctar-se aos insurrectos ; 
com elle ficou nos flancos, na memor avel 1.a batalha dos 
Guararapes. 

Morreu em 1643, aos 68 annos de idade, 40 elos quacs 
servira com as armas os portuguczes, isto desde que se 
empenhara em combater os aymorús, que, uo tempo do 
capitão-mor Alvaro de Carvalho, invadiam a Dahia. 

Camarão lia e escrevia hem, conhecia alguma cousa 
de historia, e era tão ponderado no fnla1· e urbano no 
trato quão g·alhardo para combater. 

ANDRE' VIDAL DE NEGREIROS. Nascera na Pa
rahyba e, tomando parte no 2. 0 perioclo da guerra hollandeza, 
illustrou-se tanto quanto M. ele Albuquerque no primeiro. 
Na historia da insurreição pernambucana, de que foi um dos 
chefes, seu nome eleve ser ci tado a c::-tda passo. 

O primeiro acto dos insurrectos pernambucanos foi 
a restauração elo Maranhão. O feliz r esultado deste tenta
meu animou os conjurados a tentarem a libertação de Pernam
buco e da Parahyba . 

Vidal já se tinha oí'ferecido a Antonio Telles da Silva, 
governador geral, para levJ.ntar o animo dos seus com
patriotas, quando foi nomeado, em 1644, governador e 
capitão-general do Maranhão. 

Telles da Silva fornecera-lhe uma caravella e abun
dantes provisões, que deviam ser vendidas simuladamente, 
em Recife, a João Fernandes Vieira, encarregado de con
stituir um armazem onde se abastecessem os revoltosos 
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Rompendo o movimento, procurou logo Vidal reunir
se aos seus companheiros. 

Tomou parte saliente na La batalha dos Guararapes, 
com o posto de mestre de campo, decidindo da sorte da 
peleja por forma a merecer destaque no relatorio que da 
batalha fez o general Barreto, enviado por d. João IV, em 
164 7, afim de dirigir a guerra. 

Apoderara-se Vidal do forte Amelia e marchara para 
o forte das Cinco Pontas, quando os hollandezes capitu
laram. Foi Vidal o escolhido para, por parte dos insurrectos, 
regular as condições relativas á milicia. 

Cumpre não esquecer um gesto que muito honra 
Vidal: em começos de Hi4 7, feito um cerco, o rei de Portugal 
mandou ordem para os insurrectos levantarem-no e abando
narem Pernambuco; pois bem: Vidal resolveu não obedecer. 
A proposito, Southey exalça o acto de Vidal, e diz : «Sendo 
positivas e explicitas as ordens, só á virtude heroica cabe 
a forma de caracter necessari.a para discernir quando cessa 
a obediencia de ser o dever do soldado.'' 

Foi Vidal quem levou, a Portugal, a noticia da restau
ração do Brazil. Governou, a seguir, Maranhão, Pernambuco, 
Angola e novamente Mar·anhão, fallecendo, etH 1681, no 
Engenho Novo de G!1yamta, retil·ndo ao isolamento e nos 
gôsos da vida domestica. 

Bandeirantes: - a escravidão dos indios as lJandeiras e 
as minas 

As lwnrlriras eram expediçõus feitas com o fim de 
capturar indios para escravizar, ou de descobrir minas para 
explorar. Os bandeirantes levavam um estandarte, como 
symbolo de guerra, e eram acompanhados por tambores. 

As bandeiras determinaram não só o conhecimento 
geographico do paiz, como tambem o povoamento do solo. 
A formação do typo brasileiro tambem tem, nas bandeiras, 
um dos seus importantes factores. 

Formaram-se bandeiras muit'as vezes de mais de 600 
pessôas, sob a direcção do cabo da tropa, que tinha dois 
capitães por auxiliares. Suas attribuições eram vastas, incluin
do-se attribuições judioiaes, distribuição de datas de mine-
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ração, partilha de índios e escravizados e mais descobertas 
e apprehensões que fizessem, arrecadação e inventario dos 
bens deixados pelos bandeirantes fallecidos no sertão, jul
gamento dos casos crimes podendo comminar pena de morte. 
Um escrivão e officiaes de justiça funccionavam nos traba
lhos forenses. O serviço religioso éra desempenhado por 
sacerdotes, que acompanhavam a expedição. As pessôas 
qualificadas seguiam a cavallo; as demais, a pé. 

Os bandeirantes trajavam-se simplesmente: camisa, cal
ças, gibão, um lenço á cabeça, sapatos grosseiros, meias 
de algodão e alguns covados de baeta para servir de ca
pote e cobertor. Um collete de couro crú acolchoado por 
dentro servia de couraça contra as flechas dos indios. 

A marcha era de 2 a 3 leguas feitas de manhã; o 
restante do dia era occupado na caça, pesca, etc. 

Dormiam em redes. 
Arcabuz de pederneira, espada, polvora e balas mol

dadas á medida que precizavam-eis o armamento do ban
deirante. 

Os prisioneiros eram presos, por meio de collares, a 
correntes geralmente de 40 palmos de comprimento. 

As monções eram formadas de uma flotilha de canôas, 
transportando 500 arrobas de carga ou 60 a 80 pessôas. 
As expedições por terra seguiam os trilhos dos indios. 

A alimentação consistia em passoca, farinha, sal, ra
paduras, carnes seccas e aguardente, nos primeiros mezes; 
depois, caça, pesca, palmito, fructa~ silvestres, productos da 
colheita de plantações feitas pelos bandeirantes e das roças 
tomadas aos índios. 

O tempo que ficavam no sertão era illimitado ; Anto 
nio Raposo esteve 10 annos no sertão. 

Primeiramente as bandeiras eram organizadas em S. 
Vicente; depois passaram a sel-o em S. Paulo, Parnahyba 
e Taubaté. A partida realizava-se depois da Paschoa ou 
na primavera. 

As bandeiras tinham outros fins, além dos enumera
dos no começo deste ponto. Assim é que houve bandeiras 
de expansão, religiosas (para catechese dos índios), guerrei
ras (contra os índios), exploradoras de ouro e de exploração 
scientifica. 

Uma classificação das bandeiras é. a seguinte (1): 

(1) Esta classificação é a do dr. Gentil Moura. 
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a) Bandeiras do Sul, aquellns que percorreram as pro
víncias jesuiticas do Paraguay e toda a região entre os 
rios Tíeté e Pm·an:í e a costa do Atlantico ; 

b) Bamleiras de ][atto (}ros.~o, aquollas que occuparam 
a região entre os rios Paraná, Ignatemy e Paraguay, nas 
vertentes do Prata, Guajará, Madeira e Arinos, na bacia 
do Amazonas; 

c) Bandeiras Uoyanas, aquellas que fizeram excursões 
nos valles dos rios Araguaya o Tocantins até sua foz no 
Amazonas; 

d) Ba11deiras .Zif:ineiras , aquelles que percorreram toda 
a região de Minas Geraes e o valle do rio Doce no Espí
rito Santo; 

e) Bandeiras do Norte do Pcú.z, aquellas organizadas 
para a destruição de aldeias do índios e mucambos, desde 
a Bahia até o Maranhão, e soccorro a Pernambuco, na oc· 
casião da guerra hollandeza. 

Bandeirr.ts do Sul. I-Ieleodoro Esb:mos descobre, entre 
1550 e 1584, as minas de Iguape, Paranaguá e Curitiba. 
No anno seguinte os moradores do Hio de Janeiro fazem 
excursões com o fito ae capturar índios. l'ia mesma epoca 
Affon 1·o Sardinha e Clemente Alvares desc:; lJrem as minas 
de ouro de Jaguamimbaba, Jar aguá, Vuturuna e Araçoyal>~1. 
D. Luiz de Souza manda capturar índios. lVIanoel Preto 
tira grande contingente de índios das r educções de Jesus 
Maria e S. Ignacio. Antonio Raposo e Manoel Preto fazem 
renhidos ataques ás missões, em represalía a ataques dos 
indios, incitados pelos jesuítas. Antonio Tavares, em 1629, 
á frente de uma grande bandeira, conquista um grande 
numero de índios catechizados nas rcducçõos de S. Anto
nio e Miguel, nos campos de Iguassú, Jesus Maria, em Ta
íobas, Encarnacion, S. Xavier e S. José. 

Bandeiras de 11Iatto Grosso. Gaspar de Godoy Collaço, 
em 1696, assignala-se nas explorações e conquistas de índios 
do sertão da Vaccaria. Paschoal Moreira Cabral descobre 
ricas jazidas de ouro em Cuyabá (1718); seus estabeleci
mentos de mineração formaram a povoação de Forquilha, 
depois Cuyabá. Fernando e Arthur Paes de Barros conti
nuam a conquista dos parecis e descobrem jazidas de ouro 
em Brumado. 

Bandeiras Goyanas. Paschoal Paes de Araujo captura 
índios nos sertões goyanos e funda fazendas no sertão de 
Pernambucc. Bartholomeu Bueno da Silva, o Anhanguera 
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(1682), chegou até o territorio dos aracys, situado no Ara
guaya ou no Xingú, descobrindo as minas de Martyrio. 
Na segunda expedi ção, Anhanguera levou seu filho de 12 
annos de edaclc, passou por Anicuns e chegou ao rio Ver
melho. E' conhecido o expediente de que so serviu para 
obter o conhecimento das minas pelos selvagens : queimou 
aguardente num prato c ameaçou fazer o mesmo aos rios. 
O f ilho c o genro do Anhanguera, Bartholomeu Bueno e 
J oão Leite Ortiz, fiz eram uma expedição que alcançou os 
rios Pilões, Claro e Rico, tributarias do Araguaya, e vagou 
perdida tres annos, descobrindo-se minas. Manoel Fernandes 
Thomaz descobre as minas de Agua Quente, 60 leglias ao 
N. de Villa Bôa. J oão de Gocloy Silveira destroi as aldeias 
elos índios tapirapas, no Araguaya, e descobre as minas 
de Pilar. Antonio Bueno de Azevedo descobre as minas de 
S. Luzia. 

Bandeiras JJ.Lineiras. As mais importantss foram as 
que se dirigiram ao sertão de Sabarabussú, iniciadas por 
Fernão Dias Paes, M:athias Cardoso, Garcia Rodrigues, Ma
noel da Borba Gato, Antonio Gonçalves, Antonio Cunha, 
Francisco Ribeiro. 

TJandeiras do Norte do Pa/4. 
Os paulistas Pedro Vaz de Barros e Estevam Parente 

combatem os indios do Reconcavo, na Bahia. Domingos 
Jorge•, o destruidor dos Palmares (1695), estabeleceu cerca 
elo 50 fazendas no Piauhy, onde capturou um grande nu
mero de indios ; devassou ainda os sertões, até os confins 
do Maranhão. Mathias Cardoso combate uma insurreição 
dos índios elo sertão da Parahyba, Piauhy, Ceará, Rio 
Grande do Norte, destruindo, após 5 annos de luctas, 
todas as aldeias em guerra. Sebastião Pinheiro e Antonio 
de Almeida Lara descobrem c exploram ouro no rio elas 
Contas, na Bahia. 

Guerras civis dos Mascates e Emboabas 

MASCATES 

Após a guerra holland eza , forma-se em Pernambuco 
uma cspecie ele classe aristocratica, composta dos senhores 
ele engenho e proprietarios do solo, que tinham o seu centro 



40 HISTORIA DO BRAZIL 

em Olinda. Os europeus habitavam sobretudo o Recife, 
para se dedicarem mais facilmente ás transacções mercan
tis. 

Os europeus desejavam occupar os cargos publicas; 
contrariavam-nos os pernambucanos. JJ1asrates, chamavam 
estes áquelles por terem chegado pobres e mendigos á 
capitania ; pés rapados chamavam os europeus aos pernam
bucanos, por andarem quasi sempre endividados. 

Em 1664, os pernambucanos prenderam e remetteram 
para Portugal o governador Jeronymo de Mendonça Fur
tado, por se mostrar favoravel aos portuguezos, e foram 
amnistiados pela metropole. 

Em 1710, governava Pernambuco Sebastião de Castro 
Caldas. Então os portuguezes reclamaram a erecção do Re
cife em villa, e obtiveram parecer favoravel do governador. 

A metropole auctorizou-o a croar a nova villa, desig
nar-lhe o territorio neccssario e installal-a legalmente. O 
governador declarou o Recife erecto em villa, ::;oh a invoca
ção de Santo Antonio, e incluiu em sua circumscripção,-
contra a opinião do ouvidor-geral e a reclamação do Se
nado de Olinda,-as freguezias do Cabo, Muribcca e Ipo
juca. Escolheu para auctoridades a portuguezes de nasci
mento, e fez levantar o pelourinho na praça publica. (1) 

Tramando-se uma conspiração, o governador tomou 
providencias energicas, mandando prender alguns dos pro
motores do movimento ; mas escaparam-lhe os principaes : 
capitão Lourenço Cavalcanti Uchôa e capitão-mor Pedro 
Ribeiro da Silva. 

Certo dia, sahindo da egreja da Penha, e ao passar 
pela rua das Aguas Verdes, foi o governador gravemente 
ferido numa perna, a tiros do bacamarte, por indivíduos 
que desappareceram de subito. 

Lourenço Cavalcanti e Pedro Ribeiro não puderam 
ser aprisionados pelas escoltas contra elles mandadas ; e as 
luctas travadas determinaram a reunião de mais de 2.000 
soldados sob as ordens dos chefes sublevados, que pene
traram sem opposição no Recife, impondo aos portuguezes 
contribuição de guerra em armas e munições e annullando 
os actos do governador, que fugira para a Bahia. 

Assumiu o governo o bispo d. Manoel Alvares da 
Costa, 2.0 vice governador, por ter fallecido o 1.0 -João dos 

(1) O pelourinho era o symbolo de villa independente. 



HISTORIA DO BRAZIL 41 

Santos Cunha. Bernardo Vieira de Mello, chefe do terço 
dos palmares, era da opinião, porém, que se proclamasse 
um regimen republicano. 

O bispo governava com muito tento, mas, indo a Re
cife, com Bernardo Vieira de Mello, teve de submettor-se ás 
imposições do capitão João Motta, um dos chefes portu
guezes. Então, pretextando uma visita á fortaleza do Buraco, 
evadiu-se para Olinda, onde depoz o governo nas mãos 
do Senado da Camara, do ouvidor e do mestre de campo 
do regimento de Olinda, Christovam de Mendonça Ar
raes. Mello e seu filho ficaram prisioneiros do João da 
Motta. 

Estabeleceram então os olindenses o cerco de Recife, 
mas em Outubro 1711 chegou o novo governador, Felix 
José Machado de Mendonça, acompanhado do ouvidor Ba
calhau e de 300 sojdaclos de infantaria e artilharia. 

A principio, Mendonça fingiu propositos de concilia
ção, embora houvesse nomeado um tribunal, sob a presi
dencia ele Bacalhau, para averiguar o occorrido. Quando se 
reputou ba8tanto forte, porém, desmascarou os seus intentos, 
assumindo o papel do um tyranno. 

Vieira de Mello e outros falleceram nas prisões ; al
guns, no degredo. O proprio bispo foi deportado para os 
sertões do rio S. Francisco. 

Foi, pois, com jubilo, que o8 pernambucanos viram 
Mendonça deixar o governo em Julho 1715. 

EMBOABAS 

Havia, em 1708, dois grupos principaes ele aventurei
ros: o elos palllistas, estabelecido8 em Caeté, Sabará e 
margens superiores elo rio das Velhas, e o dos fa~tll((tenos 
ou emboabas (1), composto de portuguezes e forasteiros da 
Bahia, Rio de Janeiro e outros pontos, em S. João, S. José, 
Ouro Preto o ribeirão do Carmo. Os paulistas reconhe-

íl) !Cmboabas ou forasteiros,= pinto,; cal<;IHlos, por andarem cal
çadoR, 10t1 por usarem calças compridas. Para B. t:aetano, cmlwakt 
é laçador de gente; portanto, traidor. Pam ;u. Soares, vem de 
aboamboabâ, c quer dize.~.· -- homem de cabello diffcrcntc. 
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ciam por chefe a Domingos da Silva Monteiro; os emboa
bas, ao portuguez Manuel Nunes Vianna. 

Havia, como era natural, disputas, conflictos entre os 
dous agrupamentos. Essas contendas eram acirradas por 
um ou outro mais intolerante. Cita-se, entre estes, a frei 
Francisco de Menezes, que odiava os paulistas por motivo 
da opposição destes a que elle arrematasse o contracto das 
carnes verdes, que devia ser executado em Minas. 

Certa vez um mameluco matou, em rixa, um escravo 
dos emboabas. Acoutou-se o criminoso em casa do paulista 
José Pardo, que lhe proporcionou meios de fuga. Alguns 
emboabas atacaram a casa de Pardo e trucidaram-no, em 
represalia. 

Os animas exaltaram-se, e os paulistas, em bando nu
meroso, dirigiram-se aos acampamentos dos emboabas, para 
vingar o assassinato de José Pardo. 

Bento de Amaral, á frente de 1.000 forasteiros e de 
gentios e escravos, partiu ao encontro dos paulistas, que 
estavam no arraial de S. José, acampados em uma veiga. 

Vendo os inimigos, trataram os paulistas de se forti
ficar numa matta espessa, onde se travaram pequenos com
bates. Os paulistas, porém, desistiram da h1cta, depondo 
as armas sob palavra de poderem regressar socegados a 
seus arraiaes. Amaral, porém, vendo os paulistas desar
mados, deu signal para que os seus asseclas os trucidassem. 
A matta em que se deu tão negra acção ainda se chama 
Covão da Traição. Apt>.nas um terço dos paulistas conse
guiu salvar-se e chegar a Caeté. 

D. Fernando de Lenc<tstre, então governador do Rio 
de Janeiro, indo an local do conflicto, ainda nomeou a 
Nunes Vianna- governador interino de Minas! 

Logo que chegou ao Rio de Janeiro, porém, recebeu 
d. Fernando a noticia de sua substituição pelo pernambu
cano Antonio de Albuquerque. 

Partiu este para Minas, recebeu a submissão de Nunes 
Vianna, tomou providencias de ordem administrativa e se
guiu para S. Paulo, afim de evitar nova lucta. Fôra o 
caso que os paulistas, muitos in;;tigados pelas famílias, se 
haviam incorporado ao mando de Amador Bueno da Veiga, 
para tirar a desforra da traição. 

Albuquerque encontrou os paulistas já a caminho; e 
mau grado seu pedido, não retrocederam. 

A' vista disso, enviou avizos para Minas, e alguns 
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contingentes de tropas para auxiliarem a defesa contra os 
paulistas. Obtiveram, estes, victorias nos primeiros comba
tes juncto ao rio das Mortes, exterminando grande nume
ro de emboabas, destruindo-lhes os arraiaes e estragando
lhes as minerações. Acharam prudente, porém, não avan
çar até Ouro Preto, e retiraram-se proclamando haver 
tirado desforra estrondosa do morticinio do Covão da 
Traição. 

Entretanto, o rei resolveu crear a Capitania de S. 
Paulo e Minas (1709), independente da do Rio de Janeiro, 
e nomeou Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho 
para seu t.o governador. 

Alburquerque enviou a amnistia, concitou os povos á 
ordem, mudou o arraial de Ouro Preto para Villa Rica, 
erigiu em villa os arraiaes do Carmo, Sabará e S. João, 
fundou varias povoações e estabeleceu-se no Ribeirão do 
Carmo, hoje cidade de Marianna. 

Duclerc e Duguay-Trouin 

Em 1701 falleceu Carlos 11, rei da Hespanha, legando 
a corôa da Hespanha a Philippe de Anjou, neto de Luiz 
XVI, da França. 

Philippe de Anjou partiu immediatamente para o seu 
reino, tomando posse da corôa, sem a menor opposição. 

Contra o testamento r,le Carlos 11, protestou o impe
rador da Allemanha, em nome de seu filho, o archiduque 
Carlos, travando-se então a guerra de successão da Hespa
nha, em que a Inglaterra, a Holla"nda, a Saboia, alliaram
se á Austria contra a França e a Hespanha. PortugaJ, 
então governado por Pedro 11, adheriu á liga das tres 
potencias. 

O capitão maritimo Carlos Duclerc organizara, por 
isso, uma sociedade mercantil, destinada a assaltar colonias 
portuguezas. 

Com cinco navios e uma balandra, levando cerca de 
mil soldados de guarnição, seguiu para o Brazil, que éra 
governado, desde 30 Abril 1710, por Francisco de Castro Mo
raes. 

Tentou penetrar no porto a 11 Agosto, mas não se 
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atreveu, pelo prenuncio de hostilidade que lhe deu a forta
leza de Santa Cruz. 

Na Ilha Grande, fez aguada e tomou provisões. Dous 
pretos escravos aconselham-lhe, então, o desembarque em 
Guaratiba, o que elle fez em 4 Setembro, desembarcando 
1.500 homens, sem encontrar resistencia. 

Ordenou á esquadrilha que penetrasse no porto do 
Rio de Janeiro, e marchou para .Jacarepaguá e Engenho Velho. 

Encaminhando-se para Sant' Anna, avistou as linhas 
de defesa da cidade, e, não ousando dar o assalto, resolveu, 
contornai-as. Seguiu pela lagôa da Sentinella e morro de 
Santa Thereza, a procurar as praias. 

No seu trajecto atcí a egreja da Lapa do Desterro, 
foi incommodado pelas escaramuças do cap. José Freire, 
Bento do Amaral Cot~tiaho e frei Francisco Menezes. 

Fez o trajecto da rua do Ajuda, sob vivíssimo fogo. 
Fazendo occupar as ruas dl) Porto e de S. José, por 200 ho
mens, desceu a rua S. José e investiu o convento dos car
melitas, travando peleja com as tropas sob o commando 
do irmão do governador, Gt"cgorio <J.c Castro Moraes. 

Não conseguindo tomar o convento, resolvPu assaltar 
o palacio do g·overnador. Encontrando forte 1 ,•sistencia, 
abandonou o tentamen e, inrestindo um armazelll, delle se 
apossou e ahi se entrincheirou. 

Pela tardo, le,·antou bandeira branca e offerecéu re
tirar-se. 

Nuo sendo acceita a proposta, ordenou-se-lhe que, 
com seus soldados, se entregasse prisioneiro, sob pena de 
se incendiar o armazem em que estava. 

Prendeu-se Duclerc, sendo feitos cerca de 640 prisio
neiros. Contavam-se 400 mortos, entre os quaes o }?ravo 
Gregorio Moraes, c 150 prisioneiros feridos. As perdas 
portuguezas não excederam de 100, entre mortos e feridos. 

Duclerc teve por prisão c alojamento o Collegio dos 
Jesuítas, no morro do- Castello, de onde obteve transferir-se 
para uma casa particular da rua de S. Pedro, tendo a ci
dade por menagem. 

Dons dias depois apresentaram-se 6, navios francezes, 
aos quacs Duclerc prometteu impor obediencia á sua capi
tulação. Permittiu-se-lhes, pois, tomassem viveres, fizessem 
aguada e desembarcassem cirurgiões que tratassem dos pri
sioneiros feridos. 

Em 16 Março 1711, Duclerc appareceu morto ertl. seu 
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leito. O governador foi injustamente accusado, pelos jor
naes da França, de mandante do crime. 

* * * 

Duguay-Trouin offereceu-se a Luiz XIV, para vingar 
o seu compatriota. 

Munido de carta de corso que lhe permittia << assaltar 
terras e navios, saqueai-os, incendiai-os e locupletar-se co.m 
os despojos da rapina ''• formou uma associação com o ca
pital de 1.200.000 libras francezas. Mediante o concurso offi
cial, Duguay-Trouin conseguiu reunir 17 navios e 3500 
soldados escolhidos, além de 2.000 homens de equipagem 
e de companhias auxiliares de desembarque. 

Uma esquadra ingleza devia bloquear Brest e impe
dir a partida da expedição. 

Trouin, porém, reuniu os seus navios na Rochella, 
aprestou-se com urgencia e partiu a 9 Junho 1711. 

Portugal mandou, para oppor-se-lhe, o almirante Ga
spar da Costa, com uma frota de 7 navios e fragatas, e 5 
regimentos de tropas. 

A vizados da marcha da esquadra franceza, tomaram 
providencias o governador e o almirante Costa; este se 
collocou á entrada da bahia, com suas naus; fortificaram
se os morros visinhos, municionaram-se as. fortalezas, a ar
tilharia foi postada em diversos sítios.~ A cidade dispunha 
de 8 a 10.000 praças de linha, de 5.000 milicianos e orde
nanças, além dos soldados que se achavam a bordo dos 
navios. 

Demorando, porém, para chegar Duguay-Trouin, foi 
relaxada a promptidão. Assim, á calada da noite de 12 
para 13 Setembro, poude Trouin approximar-se da terra, 
sem ser presentido. 

Pelas duas horas da tarde de 13, tendo-se desfeito o 
nevoeiro, a expedição forçou a barra sob o fogo das forta
lezas de Santa Cruz, S. João, Lage, Villegaignon e Bôa 
Viagem, e foi ancorar no sitio da Armação, fronteiro á ci
dade. 

O almirante Costa ordenou que seus navios se appro
ximassem da terra, collocando-se ao abrigo das baterias dos 
fortes. Duas naus encalharam e foram incendiadas. As 
demais ancoraram, com difficuldade, nas aguas da Prainha 
e nas da Saúde. 
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A' noite, tomam os francezes a ilha das Cobras, fin
gindo bombardeio nas bandas de Sacco do Alferes. 

Tomam ainda outras pequenas ilhas e, ao amanhe
cer, desembarcam na Bica dos Marinheiros 3.300 homens, que 
foram dominando os morros visinhos. 

No dia 19, julgando a ilha das Cobras sufficiente
mente fortificada, Trouin mandou intimação a Francisco de 
Castro Moraes, para render-se. Respondeu-lhe o governa
dor-que defenderia a cidade até a ultima gotta de seu sangue. 

A 20 começou o bombardeio, que era respondido pe
las fortificações e praias artilhadas. A' noite desabou tem
pestade medonha. 

O governador, participando do terror geral, deu or
dem para que as tropas se aquartelassem no Engenho-Novo, 
e_mquanto que elle proprio seguiu para Iguassú, a 9 leguas 
do Rio de Janeiro. A população dispersou-se pelos povoa
dos visinhos, de sorte que .no dia seguinte só estavam na 
cidade- monges, miseraveis e decrepitos, e escravos. 

Verificando isso, intimou Trouin ás fortalezas que se 
rendessem, e nenhuma ousou resistir-lhe. 

Foram soltos os soldados de Duclerc, e começou o 
saque, que foi horrível. Foram violados tres quartas par
tes dos predios. Dos conventos foram apprehendidas impor
tancias consideraveis; só do convento de S. Antonio appre
henderam dous milhões de cruzados em ouro e prata. O 
Collegio dos Jesuítas foi poupado, por allegarem os com
panheiros de Duclerc os favores e soccorros recebidos dos 
padres da Companhia. 

Pensando, porém, que a demora lhe seria prejudicial, 
mandou offerecer capitulação ao governador, que confiou 
a missão de representai-o ao jesuíta Antonio Cordeiro. 

Trouin exigiu, pelo resgate da cidade : 600.000 cru
zados em dinheiro, 100 caixas de assucar e 200 bois, além 
d9 saque já effectuado. A capitulação foi assignada no si
tio denominado Mangue, a 10 Outubro, pelo governador e 
~eus officiaes e os parlamentarios de Trouin. 

Logo após chegou o governador de Minas, Antonio 
de Albuquerque, á frente de 3.000 soldados, mas entendeu 
nada poder fazer, á vista da capitulação. 

No dia 4 Novembro estava finalmente pago ores
gate, e no dia 13 a frota franceza deixou o porto do Rio 
de Janeiro. 

Accedendo aos desejos do povo e do Senado da Ca-
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mara, Albuquerque tomou conta do governo, considerando 
deposto a Castro Moraes, que, processado, foi condemnado 
a degredo perpetuo para as Indias. 

Apezar dos prejuizos soffridos com s. tempestade que 
teve de supportar, Trouin poude distribuir um dividendo 
de 92 °/o de lucro. 

Marquez de Pombal.- Guerras do Sul. - Colonia do 
Sacramento 

O conde de Oeiras ( 1769) e Marquez de Pombal ( 1770), 
Sebastião José de Carvalho e Mello (neto de uma brazi
leira ), subiu ao poder em 1750, quando d. José I succedeu 
a seu pai d. João V, no throno portuguez. 

Carvalho e Mello restringiu logo a auctoridade do 
Santo Ojficio á de um tribunal ordinario, aboliu os Autos 
da fe e a distincção entre christãos novos e velhos. Em 1 
Abril 17 58, obteve do papa Benedicto XIV, em nome do 
rei, um breve prescrevendo a reforma da Companhia de 
Jesus. O cardeal Saldanha, incumbido de realizai-a, prohi
biu aos jesuitas o commercio, e, na sua diocese, a confissão 
e a pregação, no que foi imitado por todos os bispos de 
Portugal. Accusando os jesuitas ao rei de inepto, obteve 
Carvalho e Mello a assignatura de d. José para a lei de 
3 Setembro 1759, que aboliu a Companhia de Jesus em 
Portugal e seus dominios ; e com a coadjuvação de França, 
Hespanha e Napolm;, conseguiu do papa Clemente XIV a bulia 
Dominus Redemptor, de 1773, abolindo a dita Companhia. 

Pombal reformou repartições fiscaes brazileiras, redu
ziu os direitos do tab-aco e do assucar, creou as Compa
nhias de Commercio do Grão-Pará e Maranhão, de Pernam
buco e da Parahyba- numa das quaes era estabelecido um 
monopolio tão odioso, que não foi renovado ao findar o 
prazo concedido de 20 annos. 

Os membros da Mesa do Bem Commum,-a qual em 1720 
substituira a Juncta do Commercio,-que protestaram con
tra a creação dessa Companhia, foram severamente punidos. 

Em 1755, Pombal decretara a liberdade dos indios 
do Pará e Maranhão, e em 1 7 58, a de todos o& indios do 
Brazil. Pombal ainda acabou com a obrigação, imposta aos 
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navios mercantes, de viajar em frotas; animou a construcção 
naval brazileira; creou a Relação do Rio de Janeiro ( 1751 ), 
e diversas escolas publicas; regulou a a.rrecadação dos direi
tos da Fazenda; protegeu brazileiros illustres; prohibiu que 
fossem mandados moços brazileiros a conventos europeus, 
para serem educados; fez reverterem para o Estado as Ca
pitanias que ainda se achavam em poder dos particulares ; 
elevou o Brazil a vice-reinado ( 27-I-1763 ), sendo 1.0 

vice-rei d. Antonio Alvares, Conde da Cunha, que governou 
até 1767. 

Pombal é a justo titulo considerado um dos maiores 
estadistas portuguezes, mau grado o seu procedimento algu
mas vezes arbitraria e tyrannico, como na repressão do 
assassinato do duque de A veiros, na punição dos membros 
da Mesa do Bem Commum, na concessão de privilegias ás 
Companhias de Commercio, na prohibição da cultura da 
canna de assucar, no Maranhão, e na do desenvolvimento 
das industrias de ourives, fiadores de ouro, linhas de pra
ta, sedas, tecidos, algodão, etc., a quo historiadores reu
nem a expulsão dos jesuítas, cujos serviços no Brazil 
eram simplesmente monumentaes. 

* .. * 
Os portuguozes e os hespanhoes disputavam a margem 

esquerda do Prata : M. Affonso mandou assignalar-lhe a 
posse, em 1531 ; Cabeça de Vaca tomou posso dessa região, 
para a Hespanha, em 1641. 

Ao assumir o governo da Capitania do Rio de Janeiro, 
d. Manuel Lobo recebeu ordem para fundar no S. uma 
colonia que assignalasse os limites das possessões portu
guezas ; o que elle fez na emboccadura do Prata, defronte 
da ilha de S. Gabriel, em 1680, construindo ahi uma forta
leza a que chamou do Sacramento, nome que se extendeu 
á Colonia. 

Protestaram os hespanhóes, baseando-se no Tratado de 
Tordeszlhas de 7 Junho 1494 ; e não conseguindo ser ouvidos, 
o governador de Buenos Aires enviou, de ordem superior, 
uma força de 4.500 homens tomar a colonia e arrazar a 
fortificação, o que foi feito, cahindo prisioneiro dos hespa
nhoes d. Manuel Lobo e Jorge Soares de Macedo, encarre
gado superior das Minas, cujo cargo deixara para tomar 
parte na expedição. 

Dispunha-se Portugal á guerra, quando a Hespanha 
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em tempo propoz-se· a restituir a Colonia do Sacramento. 
Foi então assignado um tratado de paz entre as duas na
ções, pelo qual se estabelecia que a colonia seria restituída 
a Portugal, ficando a posse de direito para ser decidida 
por dois árbitros. Em virtude disso, Duarte Teixeira 
Chaves, governador do Rio de Janeiro, toma conta, em 1633, 
da Colonia, reparando-lhe a fortaleza e promovendo-lhe o 
desenvolvimento. 

A guerra de Succcssão da Hcspanlza collocou Portugal 
em posição antagonica á de sua visinha da península iberica, 
pois abnaçar elle a causa do archiduque Carlos, da Au
stria, contra a de Philippe de Anjou. Esse acto político de 
Portugal, formando ao lado da Inglaterra, Hollanda e Alie
manha, vizava obter o reconhecimento de seus direKos 
ao territorio da região platina, e a posse de territorios 
hespanhoes, uma vez que a Hespanha difficultava o esta
belecimento de uma colonia em Montevidéo, quando ella 
conviera em que a margem esquerda do Prata ficaria perten
cendo a Portugal. Este tratado de 1701 fôra feito por 
Philippe V, com o intuito de evitar a intervenção de Por
tugal na guerra de Successão. 

Aproveitou-se então o vice-rei do Perú para dar ordens 
a Affonso Valdez, governador de Buenos-Aires, no sentido 
de serem expulsos, os portuguezes, da margem septentrional 
do Prata. Sebastião da Veiga Cabral, commandante da 
praça, resistiu durante 6 mezes, após os quaes ·retirou-se 
com a guarnição para o Rio de Janeiro (1705 ). 

A Colonia do Sacramento ficou em poder da Hespanha 
até a paz de Utrecht (16 Fevereiro 1715 ). Em Novembro 
1 716, tomou conta da praça, em nome de Portugal, o novo 
governador Manuel Gomes Barbosa. 

A tentativa de um estabelecimento em Montevidéo 
fracassa novamente, tendó o mestre de eampo, Manuel de 
Freitas Fonseca, de retirar-se diante das forças superiores 
de d. Bruno Mauricio Zabala, que lançou os fundamentos 
da cidade de Montevidéo. 

Posteriormente dirigiram os hespanhoes novos ataques 
contra a colonia, sendo sempre repellidos. Desses ataques 
salienta-se o de d. Miguel de Salcedo, governador de Bue
nos-Aires, que foi repellido pelo commandante da praça, 
Antonio Pedro de Vasconcellos. 

Em 1750, o tratado do Madrid estabelecia que a Colonia 
do Sacramento seria cedida á Hespanha, ficando Portugal 
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com os Sete Povos das Missões do Uruguay, S. Borja, S 
Angelo, S. João Baptista, S. Nicolau, S. Luiz, S. Miguel e, 
S. Lourenço. Os commissarios encarregados da demarcação 
dos limites não chegaram a um accordo, e a convenção de 
1761 restituía as cousas ao estado anterior a 1750. 

O governador de Buenos-Aires, d. Pedro de Ceballos, 
ataca a Colonia, á frente de 6.000 homens, e obtem tornai-a 
pela capitulação vergonhosa do governador Vicente da Silva 
Fonseca ; toma ainda Ceballos div.ersos pontbs do Rio 
Grande do Sul. 

O Tratado de Fontainebleau, de 1763, estabelecia a 
restituição dos territorios occupados, mas os hespanhoes, 
baseando-se num ajuste, só entregaram a Colonia do Sacra
m'tmto. Com a derrota, porém, de d. José Molina, em 1767, 
voltaram os territorios do Rio Grande ao podér dos por
guezes. 

O Conde de Florida Branca manda então uma esqua
dra de 12.000 homens, que toma a ilha de Santa Catharina 
e a Colonia do Sacramento, aquella pela capitulação de 
Antonio Carlos Furtado de Mendonça, e esta, pela do cel. 
Francisco José da Rocha. 

Fallece'udo, então, d. José I, d. Maria I firma o armi
stício de Madrid, preparatorio do tratado de S. Ildefonso 
( 1 Dezembro 1777 ), pelo qual a Hespanha restituía a ilha 
de S. Catharina, mas conservava a Colonia do Sacramento, 
os Sete Povos das Missões e bôa parte do territorio do Sul. 

Em 1801, havendo a Hespanha declarado guerra a 
Portugal, o governador do Rio Grande do Sul, Sebastião 
Xavier da Veiga, obrigou os hespanhoes a se concentra
rem em Serro Largo, que foi logo tomado pelo cel. Manuel 
Marques de Souza, á frente de 1.200 homens, com os quaes 
devastou ainda !\ fronteira até além do Jaguarão e Santa 
Tecla. Manuel dos Santos Cardoso e José Borges do Canto 
conquistam os Sete Povos das Missões. 

A paz de Badajoz, do mesmo anno, poz termo ás 
hostilidades, evitando a tempo as represalias hespanholas ; 
e nada dispondo ella. sobre os territorios conqqistados na 
America, conservou Portugal as reconquistas feitas. 

Em 1808, sendo captivados o rei da Hespanha, Carlos 
IV, e seu filho, Fernando VI, entendeu d. Carlota, esposa 
de d. João, Principe Regente de Portugal, que lhe cabia a 
sob~r.ania dos Estados visjnhos hispano·amel'ioanos. O em· 
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baixador enviado para fazer valer esses direitos-o briga
deiro Joaquim Xavier Curado- não foi bem succedido. 

Sobrevieram as revoluções de independencia da Ame
rica hespanhola. O governador de Montevidéo foi então 
cercado por Artigas, mas o Brazil interveiu a favor do 
governador. A lucta teve fim, nessa occasião, em virtude 
da intervenção do governo inglez . 

.Em 1816, recomeçou a guerra, tendo o Brazil de com
bater os caudilhos Artigas e Rivera. No anno seguinte, Car
los Frederico Lecor, que avançava contra Montevidéo, 
recebe uma deputação, encarregada pelo cabildo dessa ci
dade, de lhe entregar as chaves da mesma. 

Continuou a lucta, até que em 1819 foi celebrado um 
accordo, pelo qual o Rio Grande se extendia, da banda ·do 
mar, até Angustura de Castilhos, e da outra banda do 
Uruguay, até o rio Arapehy. 

Finalmente na batalha de Taquarembó ( 22-I-1820) 
Artigas é completamente desbaratado, e, em 31 Julho 1821, 
um accordo livre e espontaneo incorpora a Banda Orievtal 
ao Brazil, com o nome de Província Cisplatina. 

zr de Abril :-Inconfideada mineira. Tiradentes. 

D. Antonio, prior do Crato, tentara, em 1581, fundar 
um reino independente no Brazil. Em 1763, o conde de 
Arandas, ministro hespanhol, projectara fazer das colonias 
americanas, portuguezas e hespanholas, reinos independen
tes. 

Houve tambellJ. tentamens nacionalistas. 
A proclamação" de Amador Bueno, como rei de S. 

Paulo, em 1640. Amador Bueno, porém, acclamou a d. João 
IV, e obteve, pelo seu procedimento, amnistia para os sub
levados. 

Na guerra dos mascates, Vieira de Mello propuzera 
que se proclamasse um governo republicano ad instar do de 
Veneza. 

O fermento revolucionario se manifestara tambem na 
deposição de Agostinho Barbalho, governador da Capitania 
do Rio de Janeiro, na revolta de Beckmann, no Maranhão, 
em 1683; na sedição de 1770, em Minas Geraes, e por cuja 
causa foi justiçado Philippe dos Santos, o precursor de Tira-
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dentes. As cam;as desses e outros levantes, geralmente apon
tadas, eram : escravidão dos indios, incerteza de limites e 
monopolios. 

Sobreleva, porém, a todas, em importancia, a conspi
ração mineira, que teve seu inicio em 1789, e seu epilogo 
em 21 Abril 1792, dia em que foi execatado Tiraden
tes,-o protÓ-martyr da independencia brazileira. Teve ella 
por causas primordiaes, como a sedição de 1720, o peso 
dos impostos e os vexames da mineração do ouro. Para a 
conspiração mineira accresciam o exemplo dos Estados 
Unidos, em 1776, e a influencia dos escriptos dos philoso
phos francezes. 

Mas historiemos os acontecimentos : 
Governava Portugal d. Maria I, era vice-rei .do Bra

zil-d. Luiz de Vasconcellos Souza, e governador da Capi
tania de Minas-o visconde de Barbacena. 

Minas, aguilhoada, no periodo anterior, pelo governo 
despotico de d. Luiz da Cunha Menezes, ia sel-o novamen
te, pois o visconde de Barbacena devia lançar a derrama. 

A derrama era a cobrança do imposto do ouro, atra
zado de alguns annos; c seu lançamento iria reduzir a 
Capitania á miseria. 

Por essa occasião tinham chegado ao Brazil alguns 
estudantes brazileiros na Europa, que, influenciados pelas 
correntes philosophicas do tempo, tiveram a idéa da inde
pendencia do Brazil, chegando um delles, José Joaquim 
Maia, a conferenciar, a esse respeito, com o ministro dos 
Estados Unidos na França. Esses estudantes eram, entre 
outros, Domingos Vidal Barbosa e José Alvares Maciel. 

Chegando a Minas, presenciaram elles o estado de 
cousas e encontraram tramada uma conspiração para a in
dependencia do Brazil. Eram principaes conspiradores : o 
ten. cel. Francisco de Paula Freire de Andrade, conside
rado a 2.a pessôa da Capitania, depois do capitã.o-general ; 
ten. cel. Domingos de Abreu Vieira ; cel. Ignacio José de 
Alvarega Peixoto ; Claudio Manuel da Costa ; Thomaz An
tonio Gonzaga; padre Carlos Corrêa de Toledo Mello; Luiz 
Vaz de Oliveira Piza; Francisco Antonio de Oliveira Lo
pes; José de Rezende Costa (pae e filho), e sobretudo o 
alferes Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Ti
radentes, que na sua vida de dentista, de negociante am
bulante e de meleador, conhecera de perto o despotismo· 
Tinham resolvido : que, a forma de governo seria republi-
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cana : que a capital seria S. João d'El-Rei; que em Villa 
Rica seria fundada uma universidade; que a bandeira te
ria por divisa Libertas quw sera tamen - Liberdade ainda 
que tarde; que a revolução romperia quando o governo 
lançasse a derrama, por ser a occasião mais favoravel, etc. 

Tiradentes partiu para o Rio de Janeiro, afim de 
comprar armas e allicíar partidarios. 

Entretanto, denuncia da conspiração era feita pelo 
cel. Joaquim Silverio dos Reis, e medidas preventivas eram 
postas em prática, taes como : o adiamento da derrama, 
a pri$ã() dos conspiradores e a abertura de rigorosa de-
vassa. , 

Foram presos os conspiradores que se achavam em 
Minas. Prevenido Luiz de Vasconcellos, este ordenou .a pri
são de Tiradentes, que se achava homisiiHlo á rua dos La
toeiros, hoje Gonçalves Dias, em casa de uma viuva a quem 
servira em outros tempos. 

Após um processo que durou tres annos, e no qual 
Tiradentes m()strou a sua grandeza d'alma, avocando a si 
a responsabilidade da conspiração, foi pronunciada a sen
tença (1) condemnando uns á morte e outros ao degredo; 
mas a rainha oommutou a pena de morte em degredo per
petuo, excepto para Tiradentes - o criminoso principal. 
Sua cabeça foi cortada e fincada num poste, em Villa Ri
ca; seu corpo, esquartejado, foi pregado em postes na e
strada de Minas ao Rio ; seus bens, confiscados ; sua casa 
.arrasada e salgado o solo; seus filhos e netos, declarados 
infames. 

A ex~cução se realizou no campo da Lampadosa, com 
enorme apparato. Tiradentes morreu como um heroi, le
gando um sublime exemplo de civismo a seus pósteros. 

O revolucionario José de Rezende Costa Filho, de
sterrado por tres annos para o Cabo Verde, foi mais tar
de eleito deputado por Minas Geraes, e teve, a ventura de 
festejar a independencia do Brazil. 

Claudio ~1Ianuel da Costu nasceu perto da cidade de 
Marianna, no Estado de Minas, em 1729. Estudou direito 
em Coimbra. 

·Exerceu, em Marianna e Villa Rica, a profissão de ad-

(1) - A sentença eondemnamlo os inconfidentes, assignada por 
Vaseoncellos, Gomes Ribeiro, Luiz e Silva, Veiga Figueiredo, Guerrei
ro, MonteiJ;o e Gayoso, é de 17 Abril 1792, 
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voitaelo, grangeauelo merecida nomeada. Exerceu, em épo
cas ·diversas, cargos publicos. 

Era lyrico notavel. Pertencera á Arcadia ultramari
na, fundada por Basilio da Gama e Manoel Ignacio da 
Silvá Alvarenga, com o pseuelonymo ele Glauceste Saturnio. 
t)eixou obras notaveis, entre as quaes sobreleva notar as 
0/mts de (!laurlio .M. da Oosta, Arcade ultramarino chamado 
Olaueeste Satumio. 

Alraren.qa Pei:roto nasceu em 1744, no Rio de Janeiro, 
e doutorou-se ém leis, pela Universidade de· Coimbra. 

Exerceu cargos de magistratura-- juiz em Cintra e 
ouvidor na CQmarca do Rio das Mortes, qu.e abandonou 
pnra se dedicar á mineração. 

D. Rodrigo de Menezes conferiu-lhe a patente de co
ronel elo regimento de cavallaria do Rio Verde. 

Tinha grande influencia na Capitania, e era um dos 
fortes esteios da conspiração mineira. Foi elle quem pro
poz o dístico para a bandeira. 

Commutada a pena de morte a que fôra condemnado 
em degtedo para Ambaca, na Africa, ahi morreu a 1 Ja
neiro 1 793. Sua esposa enlouqueceu, e sua filha morreu 
acabrunhada de desgostos. 

Era Jyrico notavel. Pertencera á Arcadia ultramari
na, cmü o iJseudonymo de Eurestes Phenicio. 

Thomaz Antonio Oon.:agu nasceu em 1744, no Porto 
(Portugal); smis paes, por0m, eram Lrazileiros. 

Era formilclo em leis pela Universidade de Coimbra. 
Exerceu o cargo de ouvidor ele Villa Rica, em Minas 

Qeraes, e foi logo' nomeaclo desembargador da Relação da 
Bahia.· 

Foi desterrado para Pedras de Angoche, presídio de 
Angola, pena que se commutou em fO annos de degredo 
eÍ11 Moçambique. 
· Esquecendo, então, ~Warilia, a eleita de seu coração, 

desposou uma africana, que mais amargurou os ultimos 
annos de vida, do poeta, que se finou em 1808. 
· Dirceu éra o nome arcade de Gonzaga, -· o mais ée-

lebre dos poetas mineiros. 
Teria Gonzaga participado, com effeito, da conspira

ção'?-Tiradentes nega-o, accrescentando que não o fazia para 
innocentar Gonzaga, que era seu inimigo pessoal. Servira-se 
elo seu nome, por causa do prestigio de que gozava. O pa
dre Carlos Corrêa confirma o depoimento de Tiradentes. 
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Ha apenas, contr~ Gonzaga, o facto de haver ()Fe instado 
com o Intendente para que cobrasse o quinto do anno e 
as rendas atrazadas. 

Vinda da familia real portugueza para o Br,tzil : -- suas 

consequencias. 

D. José I falleceu em 1777, succedendo-lhe sua filha 
d. Maria I Alterando-se-lhe, porém, as faculdades mentaes, 
assumiu o governo, em 1792, seu filho d. João, hl:lrdeiro 
presumptivo da corôa. · · · 

Portugal formara ao lado da Inglaterra e da Hespa
nha, cõntra a Republica Franceza. 

A paz de Basiléa de 1795 restabeleceu as relações de 
amizade entre Portugal e a Inglaterra, e a suspeita da 
participação do reino lusitano na batalha de Aboukir, de
terminava urna politica de represalias por parte da Fra.nça. 

Foi assim que o governo francez promoveu a guerra 
entre Portugal e"a Hespanha, celebrando com esta o tratado 
de 1801. - ' 

O pretexto invocado pela Hespanha , foi que a Ingla
terra lhe tinha tomado a Ilha Minorca, por forças na\raes 
que faziam de Lisbôa a sua base de operações. 

Após algumas derrotas, Portugal celebrou no riwsmo 
anno, com a Hespanha, o tratado de Badajoz, e com a 
França, o vexatorio tratado de Madrid. 

Querendo, depois, dar um golpe de morte na. Ingla
terra, Napoleão Bonaparte decretou, em Berlim, o bloqueio 
continental, em 21 Novembro 1806 .. Napoleão exigia, para 
a .neutralidade de Portugal, 24 milhões de francos anriual
mente. Vacillando Portugal na attitudo a assumir, a França 
exigiu-lhe que se definisse. 

Portugal ainda quiz usar de meios protelato.rios, man
dando ricos presentes a Napoleão e negociando o casamento 
do príncipe d. Pedro com uma filha do Luciano Bonaparte. 

Entretanto, a França e a Hespanha celebraram o tra
tado de Fontainebleau (27 Outubro 180.7), pelo· qt1al Por
tugal perdia sua autonomia e seu terri,torio . erà r~rtido 
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entre as partes contractantes. Ao mesmo' tempo, uma divi
são franceza, sob o commando do General Junot, recebeu 
ordem para occupar militarmertte o reino portuguez. 

A' vista disso, d. João entregou a direcção do reino a 
um governo interino presidido pelo marquez de Abrantes, 
e partiu para o Brazil, a 29 Novembro 1807, acompanhado 
de toda a familia real e de numerosa comitiva. Uma divi
são ingleza comboio~ a esquadra portugueza, composta de 
27 navios. A 30 Novembro, Junot entrou em Portugal, 
sem encontrar resistencia. 

A frota dividiu-se em duas, por m"'otivo da tempestade 
que soffreu na altura da Madeira. Aquella parte da frota, 
que tinha como capitanea o Ptincipe Real em que vinha o 
Regente, arribou primeiro á Bahia, desembarcando elle a 
24 Janeiro 1808, 'por entre grandes festas do povo. 

A 28 Janeiro, por conselho de José da ~ilva Lisbôa, 
ulteriormente visconde de Cayrú, assignou o decreto abrindo 
os portos do Brazil ás nações amigas; os generos seccos 
pagariam um imposto de 24 o/0 ad valorem; os líquidos, o 
dobro do que pagavam. 

Partiu depois para o Rio de Janeiro, onde chegou a 
7 Março, desembarcando a 9. Ao Rio de Janeiro ja haviam 
chegado 8 navios da esquadra, directamente de Lisbôa. O 
conde dos Arcos mandara preparar o Palacio dos Governa
dores, para a família real. D. João foi recebido no Rio 
com estrepitosas acclamações, entre as quaes figuravam os 
vivas ao imperador do Braúl. As festas de recepção dura
ram :qove dias. Recebeu d. João numerosos presentes, entre 
os quaes a Quinta de S. Christovam,· de ElLs Antonio 
Lopes. 

Uma nota porém, diminuía o explendor e a sinceri
dade das festas : era a desoccupação forçada de numero
sos predios, - que eram assignalados com as m1C1aes 
P. R. ou S. R.,- para o alojamento da comitiva real. O 
povo interpretava jocosamente as iniciaes P. R. (Príncipe 
Regente), dizendo significarem-ponha-se na rua. 

A 11 Março, tendo considerado exoneradas as aucto
ridades que nomeou em Portugal, organizou d. João o seu 
ministerio: d. Fernando José de Portugal e Castro (depois 
conde e marquez de ·Aguiar), nas pastas do Reino e da Fa
zenda; João Rodrigues de Sá e Menezes (visconde de Ana
dia), Marinha e Negocias Ultramarinos; d. Rodrigo Souza 
Coutinho, Giurra e ExtraHgeiros. 
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Em 1 Abril foi decretada a liberdade industrial, 
conservando-se apenas os privilegias do pau brazil e o dos 
diamantes até 1832. 

Em 1 Maio, publicou d. João um manifesto de guerra 
á França, no qual dizia: «A côrte levantará sua voz do 
seio do novo Imperio que vai crear.» 

Em 1814, a Paz Geral de Paris reconheceu a inde
pendencia de Portugal. No mesmo anuo foi permittida a 
livre entrada dos navios de todas as nações nos portos dos 
domínios de Portugal, e a livre sahida dos navios nacio 
naes, qualquer que fosse seu destino. · Em 26 Dezembro 
1815, o Brazil foi elevado a Reino UN.ido ao de Portugal 
e Algarves. 

Com a transferencia da séde da monarchia portugueza 
para o Brazil, foram cr·eadas as Secretarias de Estado, Su
premo Conselho Militar, Archivo Militar, Mesa do Desem
bargo do Paço, e da Consciencia e Ordens, Academia dos 
Guardas Marinhas, uma fabrica de polvora na Lagôa do 
Rodrigo de Freitas, Imprensa Regin, Erario Regio, Cont c
lho da Fazenda Real, Tribunal da Juncta de Commer
cio, Escola anatomo-medico-cirurgica, Academia de Scien
cias physicas, mathematicas e naturaes, Jardim Botanico, 
Banco do Brazil, etc. Foi creada a nova Capitania das 
Alagôas, a Relação do Maranhão, a Relação do Rio de Ja
neiro foi elevada a Casa de Supplicação. Estabeleceu-se 
um imposto (decima) sobre predios; " o imposto de sello 
sobre papel e livros dos negociantes, camaras municipaes, 
irmandades, confrarias, nos ·de notas dos tabelliães, nos reci
bos, escripturas públicas e particulares; o imposto de siza so
bre compras e vendas, arrematações dos bens de raiz e se
moventes.» O principal promotor dessas medidas foi o 
ministro Rodrigo Souza Coutinho, conde de Linhares. 

Não cuidaram, porém, da instrucção primaria, que 
era administrada em mui poucas escolas públicas, sendo 
que nenhuma havia do sexo feminino. 

Os males resultantes da vinda d11 família real, foram, 
além da desoccupação forçada das casas, a uxaria, que por 
si só consumia seis milhões de cruzados, ao passo que os em
pregados publicos tinham seus ordenados atrazados de 9 e 
até 12 mezes; e a profusa distribuição de titulos honorífi
cos, como recompensa dos serviços prestados ao príncipe 
ou ao Estado, e tambem como fonte de renda. D. João 
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concedeu mais distincções honorificas do que haviam con
cedido junctamente todos os monarchas da Casa de Bra
Gança, (}UO o prcccrlC'ram. 

7 de Setembro : -A Independencia do Brazil: -José 
Bonifacio 

Rebentara em Portugal a revolução de 1820, pela 
qual se exigia a convocação das Côrtes e uma constituição. 
Em consequencia, foi d. João obrigado a regressar para 
Portugal, deixando, como Jogar-tenente no Brazil, seu filho 
d. Pedro, então com 23 annos de edade. Ao despedir-se 
<lelle, disse-lhe <l. João: <<Pedro, o Brazil brevemente se 
separará de Portugal ; se assim fôr, põe a Corôa sobre tua 
cabnça, antes que algum aventureiro lance mão della.» Com 
d. João seguira uma comitiva de mais de 3.000 pessôas, 
levando os fundos que tinham no Brazil e concorrendo, 
<lest'arte, para a situação difficil de suas finanças. Com 
d. Pedro formou-se novo ministeri o. (1) 

Foi iniciado um regimen de severa economia (2), fo
ram abolidos impostos oppressivos, foram publicados decre
tos tendentes a promover o interesse público. 

Receberam-se as bases ela Constituição Portugueza. 
Aguardava d. Pedro a chegada de seu pai a Lisboa, e o seu 
pr;oce:let·, pm·a jural~as. Desconfiando ele seus intentos, a 
Divisão Auxiliadora tomou posição no largo do Roeio, e 
pediu que fossem juradas as bases da Constituição. Acquie
scen ri. Pedro, prestando o juramento perante o bispo e a 
Camara Munieipal. Pediram ainda os revoltosos que fosse 
demittido o conde dos Arcos, que fosse dado a uma Com-

(1'1 Este ministerio era constituído do conde de J_,ouzã, ministro 
<la Fazenda ; conde dos Arcos, da Justiça, Reino e Extrangeiros ; 
Manoel Antonio Farinha, da Marinha, e Carlos Frederico de Caula, 
Ja Guerra. 

(:2) «Eu reduzi a 156 o numero de cavallos das cavallariças 
reaes, os quaes erAm antes em numero de 1.200. 

'l'ocla rt minha roupa branca é lav:vla pelos mens proprios 
escravos; minhas despezas são menos do que antigamente eram; e 
si eu puder economizar aiuda mais, pretendo fazel-o pam o bem da 
Na..,:lo.• (Carta de d. Pedro a lillll.l paih • 
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m1ssao Militar o commando da força_ armada, que fosse 
organizada uma Juncta Governativa rcsponsavel perante as 
Côries, sem cujo p!acet nenhuma lei fosse promulgada, ne
nhum negocio importante fosse resolvido. D. Pedro teve 
de ceder (1). 

Pela lei do 24 Abril 1821, as Côrtes de Lisboa esta
beleceram a descentralização administrativa no Brazil, 
declarando independentes os governos provinciaes. D. Pedro 
ficou então reduzido a simples governador do Rio de Ja
neiro, e de uma ou duas províncias do Sul. 

Pouco mais ele tres mezes depois dessa lei, ( 28 Julho), 
o Banco do Brazil suspendeu os seus pagamentos. 

Um decreto, que tem a data da quebra do Banco, 
resolveu que o exercito portuguez e o brazileiro constituis
sem uma só corporação. O H to era transportar as tropas 
brazileiras para Portugal, e vice-versa, mantendo-se sujcit9 
o Brazil. 

Dois mezes depois ( 29 Setembro), foram declarados 
extinctos o Tribunal da Chancellaria, c do Thesouro, a 
Juncta do Commercio e outras repartições centraes. Outro 
decreto da mesma data ordenava o regresso dn príncipe, 
que devia viajar incognito pela Inglaterra, França e He
spanha, afim de completar sua educação política. 

Abolida a censura, desenvolveu-se a imprensa extraor
dinariamente. E então poude o trabalho dos clubs secretos 
ter uma latitude conveniente para os fins que collimavn. 

Proclamações apparecem declarando o Brazil indepen
dente, e d. Pedro-imperador. Escrevendo a proposito a seu 
pai, diz-lhe então o príncipe: <<Juro ser sempre fiel a Vossa 
Magestll.de, á Nação e á Constituição Portugueza_,, 

Prepara-se o príncipe para obedecer ás ordens rece
bidas, e conspiravam os brazileiros para evitar-lhe a partida. 
S. Paulo se agitava movido por José Bonifacio de Andrade 
e Silva, vice-presidente da Juncta Provincial ; Minas o 
acompanha. Conhecendo tal, os habitantes do Rio ele Ja
neiro, em representação assignacla por mais de 8.000 pes
sôas, pediram á Camara Municipal da Capital--que represen
tasse a d. Pedro contra os decretos de Setembro. Attendendo, 
José Clemente Pereira e demais membros do Senado da 
Camara, acompanhados do povo, dirigiram-se á pros•mça do 

(1) A Juncta Oovernativa, nonstituida ue !J memhros, tloixon 
d. Pedro administrar livremente. Ella se dissolveu eRpontaneanwnte, 
antes de dois mezes de funcções, 
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príncipe, ao qual J. qlemente deu conhecimento das repre
sentações do povo e dos sentimentos do partido realista e 
do patriota, a respeito de sua retirada. Respondeu-lhe o 
principe : «Como é para bem de todos e felicidade geral 
da Nação, diga ao povo que fico». 

Jorge de A vilez, commandante da Divisão Auxiliadora, 
pediu demissão ; e, antes que esta lhe fosse concedida, 
tomou posição no morro do Castello, com 2.000 soldados. 
Vendo a resistcncia que encontraria, e reflectindo melhor, 
offereceu Avilez capitular, sob a condição dos seus soldados 
conservarem as armas, o que lhe foi concedido, comtanto 
que se retirasse para a Praia Grande, até embarcar para 
Lisbôa. Foi entretanto mister que o principe ameaçasse, 
de uma canhoneira, ser o primeiro a fazer fogo, para que 
A vilez obedecesse. 

Foi então organizado novo ministerio (1), com José 
Bonifacio na pasta do Reino, Justiça e Extrangeiros. O 
novo ministerio publicou, em 16 Fevereiro, um decreto, 
convocando um Conselho de Procuradores Geraes das Pro
víncias, para auxiliar a administração (2) ; e, em 21, outro 
decreto ordenando que nenhuma lei portugueza fosse exe'
cutada no Brazil, sem o Cumpra-se do principe regente. 

Quatro províncias, apenas, prestavam obediencia ao 
príncipe: Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, S. 
Paulo e S. Catharina. 

A 5 Março chegou ao .Rio a divisão naval que devia 
conduzir o príncipe, e só lhe foi permittido entrar no 
porto depois que o commandante se comprometteu, por 
escripto, a obedecer ás ordens do príncipe. A 24 do mes
mo mez regressou a divisão para Portugal, deixando 600 
homens da tropa que trazia engajados ao serviço do 
Brazil. (3) 

ll) Os demais ministros foram : Joaquim de Oliveira Alves' 
na Guerra ; Caetano Pinto de Miranda Montenegro, na Fazend:t ; 
Manuel Antonio Farinha, na Marinha. 

(21 Cada Provincia devia mandar de 1 a 3 Procuradores, con
forme fosse menos de 4 ou mais do que 8 o numero de. seus depu
tados ás Côrtes de Lisbôa. Este Conselho devia examinar e propor 
projectos de reforma e outras medidas que beneficiassem o Brazil. 

1,3) Francisco Maximiano de So.uza, o commandante da divisão, 
teve ordem do principe para entregar-lhe a fragata Carolina, e 
obedeceu. -
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No dia seguinte seguiu o príncipe para Villa Rica, 
capital de Minas, acalmando, com a sua presença, o descon
tentamento que ahi lavrava. 

Determina o governo portuguez a seus agentes diplo
maticos «que previnam a exportação de armamentos e mu
nições para as províncias transatlanticas, com a comminação 
de confisco do navio de carga aos contraventores». José 
Bonifacio communica ao agentes consulares extrangeiros 
-que o material de guerra e marinha seria recebido nas 
alfandegas, sem as formalidades fiscaes existentes. 

A 13 Maio, anniversario de d. João VI, o Senado da 
Camara offereceu a d. Pedro o titulo de Defensor Perpetuo 
do Brazil, que o príncipe acceitou, e pediu-lhe a couvocação 
de uma Assembléa Constituinte e Legislativa Brazileira, ao 
que o príncipe acquiesceu a· 3 Junho. 

Em 1 Agosto promulgou-se outro decreto declarando 
inimigas as tropas que continuassem a estacionar no Brazil, 
sem permissão do príncipe, e ordenando a fortificação de 
todos os portos- isto como represalia aos preparativos 
bellicos de Portugal. Dias depois foi publicado um manifesto 
ás nações amigas, justificando a posição do Brazil na lucta 
travada com Portugal. 

Portugal continuou as represalias enviando um corpo 
de 1500 homens para a Bahia, mandando responsabilizar 
os membros da Juncta de S. Paulo, signatarios da repre
sentação, declarando nulla a convocação da Assembléa 
Brazileira. 

A 14 Agosto partiu o príncipe para S. Paulo, onde 
havia dissenções que pretendia acalmar. Antes de chegar, 
no Ypiranga a 7 Setembro 1822, recebeu despachos da 
Côrte portugueza, que o levaram a proclamar immediata
mente-lndependencia ou Morte! arrancando o laço por
tuguez. 

Foi reconhecido como Imperador a 12 Outubro, seu 
natalício, e corôado a 1 Dezembro . 

.. 
* * 

José Bonifacio, o mais velho dos tres irmãos Andradas, 
(Antonio Carlos, Martim Francisco), nasceu em Santos em 
1765. Doutorou-se em leis e philosophia natural pela Uni
versidade de Coimbra. Viajou pelo Norte da Europa, durante 
10 annos, fazendo indagações scientificas. Regressando a 
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Portugal, foi nomeado lente de metallurgia de Coimbra e 
de Chimica de Lisboa, intendente geral das minas e metaes, 
director das obras de Mondego. Por occasião da invasão 
franceza, José Bonifacio collocou-se á testa dos batalhões 
academicos, que sahirnm ao encont:'o do inimigo. 

Regressando ao Brazil, tomou parte activa na política, 
como vimos, vindo a ser o patriarcha da independencia. 

Deportado, em 182a, para a França, fixou residencia 
em Bordéus. 

Teve mais tarde ordem de regressar ao Brazil. 
Abdicando, d. Pedro I nomeou-o tutélr dos filhos que 

deixava no Brazil. 
José I3onifacio era scientista, poeta e político ; deixou 

numerosas obras scientifieas, discursos, poesias, e as me
morias que apresentou á Constituinte : Apontamentos para 
a civilizaçi1o dos indios brat10s do fmpcrio do Bra::;il e Repre
sentação á Lisscmbléa Col!stituintl' do Rra:::il sobre a escravatura, 
em que mostrou o seu plano de emancipação dos escravos 
e do aproveitamento elos elementos indígenas. 

Reinado de D. Pedro I 

Proclamada a inclept<nclcneia do Drazil, seguiu d. Pedro 
para S. Paulo, onde se dcmomu até 10, dia em que partiu, 
de madrugada, de regresso para o Rio de Janeiro. 

O Senado da Camara marcou para 12 Outubro, anni
versario natalieio do prindpe, a sua proclamação como 
Imperador Constitucional do Brazil. A Corôação se realizou 
a 1 Dezembro elo mesmo anno de 1822, sendo instituída 
nesse dia a Imperial Ordem do Cru:;eiro, e, logo depois, a 
Guarda de Honra (1 ). Esta era recrutada entre a mocidade 
das principaes famílias do Rio do Janeiro, devendo os 
indivíduos nella alistados prestar juramento de obediencia 
ao Imperador. 

Tendo verificado que estavam em minoria na Maço
naria do Rio de Janeiro, fundam os irmãos Andradas o 
Apostolado, com os ritos P as denominações dos Carbonarios 
da Italia, e tendo por (ll'gam O Regulador, redigido por 
frei Sampaio. Ledo, um dos ehefes do partido contrario 

(1) Foi extincta em 1832. 
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aos Andradas, e alguns seus partidarios, foram deportados, 
para que os Andradas continuassem no governo. 

Por decreto de 11 Dezembro foram sequestradas todas 
as propriedadm; portuguezm; exi~tentes no Brazil. Foi 
augmentada a marinha de guerra, e fizeram-se propostas 
a Lord Cochrane, então em Quintera, no Chile, para assu
mir o commando da e~quadra brazileira, acquiescendo elle 
uma vez que o Brazil se sujeitasse ás mesmas condições 
com que havia assumido o commando da esquadra chilena, 
e o additamento de lhe serem pagos 60.000 pesos duros 
que lhe devia o governo do Chile. Emquanto não chegava 
Lord Cochrane, nacionaes e extrangeiros tiveram carta de 
corso contra o gov'erno ele Portugal. 

Foram encarregados de missões diplomaticas, com o 
fito de obter o reconhecimento ela inclependencia do Brazil, 
Felisberto Caldeira Brant Pontes (Marquez de Barbace
na), juncto ao governo inglez ; Antonio Telles da Silva 
(Marquez de Rezende), juncto ao governo austríaco ; Ma
nuel Rodrigues Carneiro Pessoa, (Visconde de Itabaiana), 
juncto ao governo francez. 

Em 21 Março 1823, chegou Lorcl Cochrane com alguns 
officiaes, em um brigue denominado Ba!tia, arvorando 
immediatamente o seu pavilhão de 1.0 almirante do Brazil 
a bordo da nau Pedro Primeiro. Declarada a Bahia em 
estado de bloqueio, para lá seguiu uma divisão composta 
do Pedro Primeiro, Piranga, llfaria da Gloria, Liberal, e 
dois burlotes, ficando de seguir depois a Paraguassú e Ni
ctluroy. A divisão portugueza que estava no porto da Bahia 
constava de 9 vasos (1 ). Sitiada por terra pelo gene
ral Labatut, que recebera o reforço do batalhão sob o 
commando do cel. José Joaquim de Lima Silva, e blo
queada por mar, pela divisão de Cochrane, que praticou os 
seus feitos habituaes, a Bahia rendeu-se, pela retirada das 
forças portuguezas, pouco depois de tres mezes (2) da de
cretação do bloqueio, sendo já tanta a fome que escravos 
morriam de inanição nas ruas. Commandava as forças portu
guezas de terra o general Madeira, e a divisão portugueza 
-o chefe de divisão João Felix Pereira de Campos. O 
general Labatut não ficou até ao fim no commando, pois 

(1) Ha efcriptores que accrescentam a nau Carolina á divisão 
de Cockrane, ao mesmo passo que dão a divisão portugueza como 
composta de 13 navios. 

(2) A. 3 Julho 1823. 
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foi preso pelos outros chefes do exercito imperial, sendo 
então nomeado commandante, pela Juncta Governativa de 
Cachoeira, o cel. Lima e Silva. 

Cochrane perseguiu os retirantes, fazendo presos; o 
capitão Taylor, commandante da fragata Nictheroy, levou 
a perseguição até a foz do proprio Tejo. 

No Gram-Pará, um dos navios aprezados, tinha-se 
tomado nota das instrucções e signaes dados pelo almirante 
portuguez; soube então Cochrane que uma parte dos trans
portes que conduziam tropas devia seguir para o Mara
nhão, e que os outros iam tomar, como ponto de reunião, 
a ilha Fernando de Noronha. Estes foram caçados alguns 
dias depois. 

Cochrane abriu então derrota para o Maranhão, por 
uma navegação arriscada. Nenhuma outra nau, antes da 
Pedro I, havia chegado ao porto do Maranhão. Preparava-se 
Cochrane para o bloqueio, quando a Juncta Provisoria lhe 
fez entrega da cidade. Apoderou-se do brigue de guerra 
D. Miguel, de uma escuna, e de varias embarcações mer
cantes ali fundeadas, excepto as que deviam conduzir as 
tropas portuguezas. 

O capitão Greenfell, commandando o 1-.rigue d. Jf[iguel, 
tomou o Pará, por um estratagema. Fez constar que Co
chrane se achava na foz do rio, com uma forte divisão, 
para operar, no. caso de resistencia. Submettida a cidade 
e expulsos os indivíduos suspeitos, foram apresados 
varios navios mercantes e a bella fragata l•nperatriz. Tendo 
havido um motim promovido por anarchistas e algumas 
tropas indisciplinadas, intitulando-se partidarios de d. Pedro 
e querendo depor a Juncta, foram effectuadas numerosas 
prisões, e entulhados 253 presos no porão de uma presi
ganga, guardados por 15 soldados brazileiros. Apinhados 
ao ponto de quasi não poderem respirar, e soffrendo calor 
e sêde, quizeram sahir para o convés, mas a guarda fez 
fogo sobre elles e fechou-lhes a escotilha. No dia seguinte, 
só estavam "vivos 4, dos quaes 3 falleceram pouco depois. 

A 9 Novembro 1823, chegou Cochrane ao Rio de 
Janeiro, e foi feito Marquez do Maranhão. 

D. Alvaro da Costa de Souza de Macedo que, na 
Província Cisplatina, á frente de 4.000 homens, resistia ha
via 17 mezes, ao cerco do general Lecor (Visconde de La
guna) capitulou, retirando~se as ultimas forças portuguezas 
do territorio brazileiro. 
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• • * 

A A!õsembléa Constitucional Brazileira, que contava 
53 deputados reuniu-se, a 17 Abril 1823, em sessões prepa
ratorias, dicidindo-se que encetasse os seus trabalhos a 3 
Maio. Neste dia, o Imperador em pessôa abriu a sessão, e, 
na fala do throno, fez uma exposição sobrecarr~gada do es
tado das finanças, da marinha e do exercito, e após um 
historico das reform'as que fizera desde que subira ao 
throno, concluiu diwndo da Constituição que ia ser orga
nizada-que se compromettera, a 1 Dezembro, defender com 
a sua espada a Patria, a Nação e a Constituição, 8i fosse digna 
do Brazil e do Imperador. 

Augmentando a divergencia entre d. Pedro e os An
dradas, estes deram a demissão e, concedida ella, passaram
se para a opposição, da qual eram orgams o Tamoyo e a 
Sentinella. 

Antonio Carlos, relator da Commissão encarregada do 
projecto de Constituição, apresenta-o. Não admitte o poder 
moderador; o imperador não pode dissolver a Camara dos 
Deputados, nem conceder amnistia. Independem de san
cção a constituição' da Assembléa Constituinte e as suas 
ulteriores modificações, as deliberações da Assembléa Geral, 
sobre o resultado do exame do emprego da força armada 
pelo Poder Executivo, etc. O Senado, vitalício, seria con
stituído por listas tríplices qe votação popular, na 1.• vez, 
e, depois, pela.s listas organizadas pelos deputados, etc. 

A prevenção contra os portuguezes era enorme. D. 
·Pedro participo~ dessa suspeita, apesar de seu procedimento 
recusando receber o marechal Pinto de França e depois o 
Conde de Rio Maior, recusando mesmo tomar conhecimento 
dos despachos que lhe eram enviados, a menos nelles se 
reconhecesse a independencia do Brazil, como base para 
ulteriores negociações. A corveta partugueza, que trouxera 
o Conde, foi aprisionada, por não ter arvorado a bandeira 
parlamentar. 

A' vista do caminho que tomavam os acontecimentos, 
resolveu d. Pedro dissolver a Contituinte, o qu'e de facto 
fez pelo decreto de 12 Novembro 1823, declarando que 
lançava mão desta medida pelo perjurio da Assembléa, 
mas que convocaritt immediatamente outra. Presos,· foram 
a seguir deportados os trcs irmãos Andradas, José Joa
quim da Rocha, padre Belchior Pinheiro de Oliveira e 
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Francisco Gê Acayaba de Monte:wma. A 1:1, d. Pedro pu
blicou uma declaração, explicando que a accusa<;ão de per
jurio só era applicada aos inJividuus faccioso!:l, t}Ue, por 
sua preponderancia, haviam dominado a Assembléa. No 
mesmo dia uma proclamação declarava que a detenção dos 
Andradas c de seus partidarios fôra feita para evitar a anar
' hin, e que o govet·no tomava c:lcuaixo elo :ma p1~tccção as 
· amilias d.os presos. 

A 26 foi nomoarfa uma eommissii.•1 (Conselho d'Estado) 
composta de 10 membros para redigir o projecto de 
Constituição a ser offerecido á Assembléa Constituinte que 
fosse eleita. Apresentada ao povo por intermedio das Ca
marns Municipaes, que o approvamm, foi a Constituição 
jurada a 25 Março 1834, no nio do ,Janeiro, pelo Impera
dor, Imperatriz, Bispo do Rio e Camam Municipal. Ape
nas em dois pontos houve Jivcrgoncia eapital entre o pro
jecto da Constituinte e o do Conselho d'Estado: este reco
nhecia o poder moderador: «::;omma de faculd:,des extra
ordinarias concedidas á pessoa irre!:lponsavel o inviolavel 
do Imperador''• e dava-lhe a faculdade de dissolver a Ca
mara dos Deputados. 

Em 1824 foi M~nuel de Carvalho Paes de Andrade 
eleito presidente da Província de Pernambuco ; conhecen
do-lhe os princípios democraticos, o governo imperial re
solveu mandar outro presidente, de sua nomeação, Francis
co Paes Barreto (marquez de Recife). Não querendo os 
pernambucanos reconhecer outra nuctoriclaclo que a de seu 
eleito, foi o porto de Recife bloqueado durante 3 mezes por 
Taylor. Proso Pa.,es de Andrade, pela defecç-ão de dois offi
ciaos militares do seu partido, o levado para a fortaleza ele 
Brum, a guarnição desta se revoltou em seu prol, sendo 
elle reintegrado na presidoncia. Proclamou então a CQn
federação do Equador, alliança das províncias do Norte 
para recusarem obecliencia ao governo imperial e procla
m:~rom um governo republicano. Seus partidarios eram nu
merosos na Parahyba, Rio Grande do Norte o Ceará. Uma 
esquadrilha ás ordens de Cockt·ane desembarcou, em Maceió, 
J'cforços, sob o commant'l.o do cel. Francisco de Lima e 
Silva, quo marchou para Pernambuco, uniu-se ás força.s de 
Barreto e tomou Olincla. Paes de Andl·ade fugiu para bordo 
(la fragata ingleza l'uwd, e os republicanos foram derrota
dos em Couro d'Anta, Agrc.,tc e Enp:mt!w do ,Jnú·. Jugulado 
o movimento, Commissões Militares julgam breve, verbal e 
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summaris.~i,Mzanumtc os cabeças da rebelliãÕ, sendo executa
das 17 pessôas, entre as quaes o portuguez Ratcliff, homem 

·de grandes conhecimentos literarios. Tarde embora, veiu 
a amnistia. Paes de Andrade foi eleito senador do Imperio, 
em 1831. 

Lord Coekr:me dirigiu-se segunda vez ao Maranh:::0, 
que encontrou em desordem, e ahi restabeleceu a paz. ltl'
cebeu da thesouraria da alfandega as importancia~:~ que lhe 
eram devidas, e singrou para l'orthsmouth, na Piranya, a 
cujo bordo conservou seu pavilhão até o reconhecimento 
da independcncia do Brazil, para cum]Jl'Íl' sua palavra de 
servir o Hrazil até quo tal ce dós~·u. 

Na Bahin, amotina-se o 3. 0 bntalhão tle infantcria, 
assassinando o Ü\)mmandante das armas, mas é contido 
pelos encrgicos coroneis Alexandre Gomes de Argollo 
Ferrão, José Pacheco e Antonio de Souza Lima. 

Pelo tl'atado de 2B Ag·osto 1825, concluído com Por
tngal por intermcdio do Senhor Charles Stuart, plenipo
tenciario inglez, foi reeonhecida a indcpendencia do Brazil, 
por aquclle Paiz. Por este~ tratado o Brazil tomava sobre si o 
pagamento da somma de 1..100.000 t, emprestimo contt·a
hido na Ing·laterra pelo reino pnrtuguez, para o fim de 
guerrear a independencia do Brazil, e a pagar, a d .• João 
VI, 600.000 ;C, por seu palacio c outras proprhdades particu
lares, que possuiu no Brazil. 

No reinndo de Perlro I, deu-se a 1~110rra platina, que 
terminou pela ind0pendencia da JlaJHla OrientaL Hcvoltan
do-se, a Provincia Cisplatinn, quo contava com a protecr;ão 
das Prnvincias Unidas do l'l'ata, pmclarnnu a independen
cia da Banda Ot~iental, cujo governo confiou a Manuel Cal
leros, ficando a clirecção d!ls operações militm·es a cargo de 
Lavalloja; isto a 14 Junho 1825, rlatando o primeiro pro
nunciamento de 19 Abril. Os brazileiros foram derrotados 
em ~1Iercedes, á margem do Hio Negro (1), proximo ao ar
roio de Sar[l,.l1dy (2', lt11zain.r;o (3), e, para compensar, tive
ram apenas a victoria cl ~; Hodrigo Pinto Guedes (Barão do 
Rio da Prata), sobro a esquadra de Brown (11 Maio~. 

1 -- liOO Oricntnes cont.rn. 2~)() nra:~.ilf'ÍrfiR, 
2 --- 1001) hona•ns cln e:wallari;l, H<•h o eflmmaJHln ele P.entn 

l\I:mnel Hibciro, c~ontra ::.01)11 ( lriHnt'"'" cl<'H trPH atmos, soh o com
mando cle Lo\-allnja o Frudtl<•o>o Hiv<'rn. 

il --- HL'í57 Orientaes, nmn 2l pe•c;:1s tle nr1.ilharin., se h o eom
mando de Alvcar, contn; 5.fl07 hmzilcir<>s, '""" lO peça:; clo carnpa
nha, sob o commanrlo ;lo 1\J:arqtH.~;>. de Baruacmm. 
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A seguir foram aprisionados 19 navios, sob o comman
do de Jacintho R. S. Pereira, em frente á ilha Martim Garcia, 
pelo almirante Brown, revez para o qual veiu o relativo conso
lo da victoria de 9 Abril, de Norton, commandante da divisão 
brazileira do centro nas aguas do Prata, sobre a divisão 
de Brown. O Tratado Preliminar de Paz, assignado em 27 
Agosto 1828, sob a mediação da Inglaterra, estabelecia a 
independencia da Banda Otiental, que fôra incorporada ás 
Provincias Unidas do Prata, após a batalha de Sarandy. 

Independente, o Brazil procurou celebrar tratados de 
commercio com os principaes paizes do globo, salientando-se 
os celebrados com a F'rança e a Inglaterra, pelas disposi
ções desfavoraveis ao Brazil. O celebrado com a França 
devia ser perpetuo; o celebrado com a Inglaterra, estabele
cia-lhe favores commerciaes, privilegio de fôro criminal para 
os inglezes e dava-lhe o direito de visitar os navios brazi
leiros suspeitos do trafico dos africanos. 

Pela Lei de 20 Outubro 1823, estatuiu-se que conti
nuariam em vigor, emquanto não revogadas, as leis pelas 
quaes o Brazil se regeu até 25 Abril 1821. Em 16 Dezem
bro 1830, appareceu o Codigo Criminal do Imperio, em 
1890 substituído pelo Codigo Penal da Rcpublica. 

Em 11 Agosto 1827, foram Cl'eadas as Faculdades de 
Direito de S. Paulo e Recife. Pela lei de 15 Outubro 1827, 
determinava-se o estabelecimento de escolas de primeiras 
letras nas cidades, villas e lagares populosos do Imperio. 
O governo, porém, pouco fez quanto aos dois primeiros 
graus de instrucção. 

Em 1828 deu-se um motim de allemães e irlandezes, 
engajados ao serviço do Brazil. Foram dominados, e dis
solvidos os batalhões que formavam. 

No mesmo anno, o almirante Roussin entrou no Rio de 
Janeiro, com 3 navios, exigindo a entrega dos navios fran
cezes apresados no bloqueio do Rio da Prata, sendo satis
feito. 

Em 1829 deram-se motins em Pernambuco e Bahia, 
logo abafados. 

No mesmo anno casou-se d. Pedro com a princeza 
Amelia de Leuchtemberg, instituindo-se nessa occasião a 
Ordem da Rosa, civil e militar. 

Com a princeza Amelia veiu ao Brazil a rainha d. 
Maria da Gloria, filha de d. Pedro I, e em quem elle abdi
cou a cortm de Portugal, em 1826, quando falleoeu seu pai. 
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Fôra então combinado o casamento de d. Maria da Gloria 
com d. Miguel, que devia governar o reino até a maioridade 
da rainha ; mas, •achando-se no poder, fez-se proclamar rei 
absoluto. D. Pedro mandara o marquez de Barbacena levar 
sua filha á Austria, de cujo imperador era neta, para col
local-a sob a sua protecção ; o marquez, porém, levou-a para 
a Inglaterra, que pouco fez pela rainha, donde a ordem de 
regresso ao Brazil, recebida de d. Pedro. 

O governo de d. Pedro I foi sempre cheio de diffi
culdades pelas desconfianças de que elle concedesse ascen
dencia aos portuguezes, que eram alvo de antipathia dos 
brazileiros, e pelo ultra-liberalismo das Assembléas Legis
lativas. 

No regresso do Imperador, de Minas, onde fôra a 
apaziguar os animos exaltados, e de onde voltou triste e 
apprehensivo pela frieza com que foi recebido e insuccesso 
do tentamen,. houve festejos que degeneraram em conflicto 
na noite de 12 para 13 Março (noite das garrafadas). A 14 
são apedrejadas as residencias de patriotas brazileiros, entre 
as quaes a de Evaristo Ferreira da Veiga. 

Demittido o ministerio liberal e nomeado outro da 
facção aulica, o povo se reuniu no Campo da Acclamação 
e enviou embaixadas ao Imperador, pedindo-lhe a reconsi
deração de seu acto. Finalmente decidiu d. Pedro abdicar, 
o que fez em 7 Abril1831, certo de que seu filho seria feliz 
no governo, por ser brazileiro nato. Retirando-se para a 
Europa, enviou sentidas cartas de despedida aos filhos que 
deixava no Brazil, sob a tutela de José Bonifacio. 

A menoridade de D. Pedro li - Regencia de Diogo Anto

nio Feij6. 

D. Pedro esteve sempre em lucta com a Assembléa 
Constituinte, por suas tendencias absolutistas, em contraste 
com as idéas liberaes que a dominavam. Desde então, 
duas correntes politicas se distinguem: a dos portuguezes 
e brazileiros adoptivos, pelo absolutismo; a dos brazileiros 
natos, pelo liberalismo, occasionando, na volta de D. Pedro 
de uma excursio a Minas, feita com o fito de seronar os 
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unimos,- a célebre noite das yarrajiula'! (12- 13 Março 
1831). 

A 20 Março, org::nizou d. Pedro um ministerio de bra, 
zileiros natos (1 ), que não satisfazia a corrente liberal exal
tada, e que elle teve a imprmlencia du substituir por outro, 
de facção aulica, sem nunhum deputado: o minlsterio Pa
ranaguá. 

O povo se reuniu no Campo de Acclamaçãc, e enviou 
a d. Pedro uma deputação de tres juizes de paz, e depois 
o general Francisco de Lima e Silva, nfim de pedirem a 
d. Pedro a demissão do novo ministerio ; mas foram mal 
succedidos. Aggravando-se a situação, o General Lima e 
Silva enviou a D. Pedro o major l\Iiguel ele Frias, a quem 
o imperador promettou reflectir. entregando-lhe como res
posta, ás duas horas da manhã de 7 Abril, a abdicação, na 
pessôa ele seu filho d. Pollro H. 

A seguir nomeou d. Pcllro a José nonifa-cio--tutor elos 
filhos que cleixaya no Hrazil, o retirou-se para a Europa. 

I'>. Pedro li tinha então apenas cinco annos de edacle; 
e pois 3G deputados e 2fi senadores, reunidos no Paço do 
Senado, elegeram uma rego;10ia provisoria, composta do 
marquez ele Caravellas, bri;.;aüeiro Francisco de Lima e 
Silva e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

Essa regencia teve de conter os animos exaltados da 
tropa e do povo, além dos clisturbios da Bahia, l\finas e 
Pernambuco. 

A 18 Junho, a Assembléa Legislativa elegeu a regen
cia permanente trina, recahindo a escolhn em Frnncisco de 
Lima e Silva, José ela Costa Carvalho e João Braulio Muniz. 

Os factos principaes da regencia permanente, foram : 
-insubordinação militar de 14 e 15 Julho, repri

mida energicamente, graças ao ministro dtt Justiça, Pa, 
dre Diogo Antonio Feijó ; · 

- creação da Guarda Nacional, pela lei de 18 Agosto; 

1 -Este ministerio compunha se ao visconde de Goyana, na. 
pasta do Imperin ; Francisco C:arneiro do Campos, na dos Rxtran,qei-
1-os; brigadeiro ,José l\Irmnel l\Iornes, na <h Cnterra; José Manuel de 
Almeida, na da 1rlnrinlw ; l\lanuel José de Souza França, na da .Justiça ; 
Antomo Cavalcanti de Albuquerque, na da Fa:;enrla. 

2 - Occupavam as pastas : do Imperio, marquez de Inhanbuqne; 
dos E.rtranqeiros, marquez de Aracaty; da Guerra, marquez de Lages; 
da ilia~·inha, marquez de Paranagná; da ,Justiça, visconde de Alcan· 
tara ; da Fazenda, marquez de Baependy. 
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-movimento do corpo de artilharia de marinha, na 
ilha elas Cobras, que foi rcpTimido, sendo o corpo dissol
vido, castigados severamente os chefes da sedição (1) ; 

-desordens no Pará, l\Iaranhão, Pernambuco, Ceará 
e Minas; 

- extincção dos corpos de milícias c ordenanças c da 
Guarda de Honra; 

-~ organização do Thcsouro N acionai c das Thcsou
rarias Provinciaes, extinguindo-se o Consplho de Estado ; 

-- movimento Iililit<1r de libcraes exaltados, a 3 Abril 
1832, o elos restauradores, dias depois (:1 17), ambos domi
nados ; 

- conversão dos Conselhos Gcraes de Província em 
Asscmbléas Provinciaes ; 

-- publicação do Codigo ele ProcPsso Criminal, que 
estabeleceu o jury, reformou o poder judiciario, supprimiu 
a Casa (le Supplicação e cstatuiu disposições novas no 
Processo Civil ; 

-- lucta contra o partido restaurador : suspensão de 
,José Boaifacio de tdor ela fam:iia imperial, suà prisão na 
ilha de Paquotá, invasão da Sociedade Militar (um dos 
meios dn accão elos restaul'adores ), empastelamento de ty
pogr:1phias hostis á situftção; 

--morte do d. Pedro I, em 1831, pondo assim termo 
ao partido restaurador ; 

-lei de 12 ,!gosto 18:3t (Aeto addicional), que con
verteu os Conselhos Geraes de Províncias em Assembléas 
Provinciaes, supprcssão do Consellw üo Estado e eleição 
do um só regente. 

A lucta do Pará ft'\ra motivada por exercer o Com
mando das Armas o ht·igadeiro Som·rs de Andt·éa. Não 
conseguindo a sua demissão, prenderam o governador en· 
viaclo postel'iormente, o visconde de Goyana, e o remette
ram para o Rio de ,Janeiro. "i\lo anno seguinte (1832), re
bentou nova sedição, proclamando o eonego Baptista a co
marca de Rio Negro· imlopendente do Pará. Continuaram 
as desordens até que, envi:Hlo Soares ele Andréa como pre
sidente, com um reforço de 1.000 praças, foram aos pouco:-; 
batidos os diversos bandos, restabcleeenclo-se a ordem 
em 1H:17. 

1 -,,ERtc corpo era o muco corpo tle tropa de linha, cunscr
vadu na Côrte. 
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Em Pernambuco houve diversas sedições : uma, de 
14 a 15 Setembro 1831, ficando Recife em poder da solda
desca desenfreada, até que o povo venceu os soldados, ma
tando mais de 300, e prendendo 800, que foram transportados 
para a ilha Fernando de Noronha; outra, na fortaleza das 
Cinco Pontas, promptamente abafada ; terceira, chefiada 
pelo tenente coronel Francisco José Martins e major José 
Gabriel de Moraes Meyer, dominada pelo. presidente; quarta, 
a guerra civil dos Cabmws, em Panellas de Miranda, que 
durou perto de 4 annos, e que só cessou definitivamente 
com a intervenção do bispo de Pernambuco, d. João da 
Purificação Marques. 

O movimento do Ceará era chefiado pelo cel. Joaquim 
Pinto Madeira, que levantara o estandarte da restauração 
em 4 Dezembro 1831, tendo de entregar-se, 10 mezes depois, 
ao general Labatut. 

Os movimentos de Minas e Maranhão tiveram menor 
importancia: naquelle, forçaram apenas a retirada de Ber
nardo Pereira de Vasconcellos, vice-presidente da Provincia, 
sendo a ordem restabelecida 2 mf!Zes depois, pelo general 
Pinto Peixoto ; no Maranhão, os turbulentos expulsaram os 
magistrados e diversas pessôas gradas, retirando-se após 
para o interior, graças á energia de José Araujo Vianna, 
presidente da Província, c sendo afinal restabelecido o 
socego pHblico em 1832. 

• • • 
Em vista do disposto no Acto addicional, procedeu·se 

á eleição do Regente do Imperio, recahindo a escolha no 
padre Diogo Antonio Feijó. 

Os factos principaes da rcgencia de Feijó, foram: 
pacificação do Pará, guerra dos farrapos (rebellião do 
Rio Grande do Sul) e luctas contra a opposição da Camara 
dos Deputados. 

A pacificação do Pará já foi referida anteriormente. 
A guerra dos farrapos teve inicio pouco antes da 

posse de Feijó; chefiava-a o cel. Bento Gonçalves da Silva. 
Logo em principio ficaram senhores da situação, em vir
tude da retirada do presidente Fernandes Braga. O outro 
presidente nomeado, José de Araujo Ribeiro, conseguiu o 
apoio de seu parente, o cel. Bento Ribeiro, a quem nomeou 
commandante das armas. Ribeiro conseguiu derrotar os 
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l'PheltlPs, prcndun11o BPntn CmH,>ah'Ps. Entretanto, os ou
tros ehefe,.; rt>hdtles, n•uuido,; na vi lia de Piratinim, pro
clamaram rqmbliea o Hio G. do Snl, elegendo B. Gonçal
ve:; tõeu 1." presidente. Suh.:,tituido o presidente Araujo 
Hibeiro pelo urigadeiro Antlwro tTnsé FmTeira de Brito, 
ec;to :;e de;;avein com B. Hibeiro, c foi por ellc preso. Logo 
<lepois, B. now;alvos fugia da prisão e voltava ao Hio G. 
Lln Sul, para tomar conb do governo da republiea de Pi
ratinim. As luctas continuaram n té depois da maioridade 
du d. Pe<lro II, tell<lo li m quando o governo imporia! no
llll'()ll o barão dt' Caxias (m~üs larll<" duque) para presidente 
rla provineia e commcmdante das Armas. Caxias chamou a 
,;eu partirlo B. Ribeiro, e11jas vietorias sDlwe os rebeldes 
obrigaram-nos a pedir a paz., 

As relações PJÜJ'P Feij(í c a Asscmhléa foram sempre 
Pivaclas <lu rl<•soonfian<ja; c• a fala provocadora rle Peijú, 
no encerramento lh SPSSii<> t1<• 1H:Hi u na alwrturn da de 
1837, tm'JJaYa i1ÍljJO~siYel a harm'oni:1. 

Travada a Jucta, Fcij<'l ruz publicar, no CotTl'ÍO Offi
cial, a noticia da IJOrneação <los novos mluistl:os, · HCllÚlpa
nhada üe um artigo, usoripto pur elle, uin 'que amcaçavü <lo 
exercer todas as funeçõe,.; do po<ler moderador, , embora a 
lei da regencia as hoUVPt:icie limiL.ulo, pois quo o l'lHkr exe
cutivo devia tõer independente do legitõlativo, e niio se sujei
tar a maiorias das eamaras, que eram ':'ar ias e capri
ehosas.~ 

A Camara dos Deputados, por sem lado,· eontinuava a 
oppor-se ás nwdiflas rN~lamadrrs pela H.egtmeia, entre as 
<1mws o augnrento do effcehvo das ÍOl\~as armadm;,' quando 
foi da discussão <lo projecto tixando"as, e <1m·ante a ·qual 
~~obriu de ricliculo ao então ministro da Marinha; Tristão 
Pio. 

Percebendo Feijó qlw lhe faltaY:un lwmens capaze::;, 
preferiu resignar a regcncia a governar com a maioria da 
Camara. Nomeou a Pl~dn> de Arauio Lima ministro elo 
Imperio, renunciou a Regoncia (19 Setembro 1837) c o 
bispado ele Marianna, dP que ainda não tinha tomado 
posse, e publieou um manifesto á naçfío brazileira. 

Tomando eonta ela regencia, Araujo Lima organizou 
novo ministerio. O novo gon•rno declarou nullos e sem 
effeito os decretos do governo anterior contra a liberdadP 
da imprensa, prometteu solidariedade ás Camaras ás quaes 
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solicitou reformas urgentes, e nomeou novos pt•esidcntes 
para as principaes Províncias do Imperio. 

Os principaes factos da regencia de Araujo Lima, 
foram: 

- a Sal! i nada ; 
-a creação do Collegio Pedro II ; 
-a fundação· do Instituto Jlistorico e Geographico 

Brazileiro ; 
-sedição no Maranhão ; 
-c-- a decretação d11 Maioridade. 
A Sabinada, assim chamada de nome do seu principal 

chefe, o medico Sabino Alvares da Rocha Vieira, rebentou 
na Bahia em 7 Novembro 1837. O presidente, Francisco 
de Souza Paraizo, abandonou v<'rgonhosamentc a Província. 
O vice-presidente Barros Paim, porém, tomou conta do 
governo c foi organizando. a rcsistencia. O novo presi
dente, Antonio Pereira Barreto Pcdroso c o novo comman
dantc das Armas, marechal Callado, ajudados de reforços 
de Pernambuco, submetteram os rebeldes em Março 183R. 

No Maranhão começou a lucta entre os liberacs, ou 
lwmtevis, c os conservadores, ou cabauos. Em breve reuni
ram-se-lhes outros bandos, entre os quae~ os de Balaio 
(Manuel Francisco dos Anjos Ferreira) e os do sanguina
rio preto Cosme. A revolta ameaçava extender-se ás Pro
víncias de Pará, Ceará c Piauhy ; mas o cel. Luiz Alves 
de Lima e Silva (depois duque de Caxias), nomeado pre
sidente da Província e commandante das Armas, conseguiu 
pacificai-a em 1841, depois da Maioridade. 

O decreto de creação do Collegio Pedro II é de 2 
Dezembro 1837. O Instituto Historico foi installado em 1838. 

Continuando as luctas políticas, a opposição conseguiu 
a decretação da Maioridade de d. Pedro II, em 23 Outu
bt·o 1840. No mesmo dia entrou d. Pedro no goso de suas 
funcções magestaticas. 

* 
O padre Diogo Antonio Feijó nasceu em 1784, em S. 

Paulo, onde se ordenou am 1R07. 
Em 1821 foi eleito deputado ás Côrtes Constituintes 

d<' Lisbtm. 
Hegress .. ndo ao Brazil, deu, na qualidade de repre

sentante da camara municipal de Itú, parecer contrario á 
Constituição dt> Pedro I, como o fizera frei Coveu, em Per
nambuco. 
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Deputado á Constituinte e ás duas Assembléas seguin
tes, Feijó apresenta um projecto abolindo o celibato cleri
cal, e outro, sobre reforma das camaras municipaes. 

Já conhecemos a sua acção como ministro c como 
Regente. 

Tomou parte activa na revolução de 1842 em S. 
Paulo, sendo então preso e soffrendo rigoroso trato. 

l{cinado de d. Pedro li 

Declarado maior a 23 Julho 18-!0, organizou d. Pedro 
o Gabinete de 24 Julho 1840: Antonio Carlos R. de A. 
Machado e Silva, na pasta rlo lmpcriu ; Antonio Paulino 
Limpo de Abreu, na da Justiça; Àureliano de Souza e Oli
veira Coutinho, na dos r_xtuwgeiros ; Antonio F. de Paula 
de Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, na da JJfarinha; 
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, na da 
Guerra; Martim Francisco R. de Andrada, na da .Fazendrt. 

A 22 Agosto seguinte foi concedida amnistia ~eral 
para os crimes políticos, partindo para o S. o deputado 
Francisco Alves Machado, para pôr iim á guerra dos far
rapos, com esse meio suasori'l. Foi cllc de nenhum effeito, 
continuando a lucta armada até a submissão dos re
beldes, conforme . é referido nos Governos Hegenciaes. A 
amnistia produziu effeito, porém, no Maranhão, ao qual vol
tou a paz. 

A 18 Agosto 1841, foi d. Pedro II sagrado e corôado. 
Antes, tendo havido desintelligencias entre os minis

tros, foi chamado ao poder o partido conservador. 
A creação do Conselho d'Estado (23 Novembro) e a 

lei das reformas do Codigo do Processo Criminal (3 De
zembro) levantam forte opposição. Em S. Paulo, Feijó, ao 
receber seu diploma de deputado á Assembléa Provincial, 
recusa tomar parte nos trabalhos ela mesma, mas aconse
lha-lhe energia cá vista dos actos da Assembléa Geral, 
contrarios ás instituições juradas'· Com effeito, esta As
sembléa representou contra as citadas medidas, de forma 
tão energica, que nem a representação nem a commissão 
que a foi entregar puderam ser recebidas pelo Imperador. 

Verificando as disposições hostis da nova Camara, 
resolveu o Gabinete dissolvel-a, ~o quo o Imperador annuiu, 
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sendo publicado o decreto de dissolução a 1 Maio. Nova 
Camara foi convocada para 1 Novembro, mas só se reuniu 
a 1 Janeiro 1843, por causa da 

Revoluç(to de 8. Pmdo (17 Maio-30 Agosto 1842). 
Em S. Paulo o movimento rompeu em Sorocaba a 17 Maio 
1842, onde os chefes liberaes proclamaram Raphael Tobias 
de Aguiar - presidente da Província. Tomou R. Tobias 
posse do cargo perante a Camara Municipal, dirigiu uma 
proclamação ao povo c suspendeu a execução da lei de 3 
Dezembro. O ministro da guerra, J o.oé Clemente Pereira, 
nomeou o barão de Caxias, commandante em chefe das for
ças de S. Paulo, para onde fizera embarcar o batalhão de 
caçadores e o ele fuzileiros. No dia 21, Caxias chegou á 
Capital da Província, de quo era presidente legal o barão 
de Monte Alegre, e iniciou as operações, batendo os re
voltosos na Venda Dmnde e occupando a cidade de So
rocaba. Anacleto Ferreira Pinto, á frente de uma columna 
rebelde, é derrotado na Salto, em Arêas (25 Junho), e em 
Silveiras (12 .Julho), pacificando-se a Província. 

Em Minas o movimento irrompeu em 10 Junho, pelos 
mesmos motivos, sendo acclamado presidente - · José Feli
cinno Pinto Coelho. O presidente legal era Bernardo Ja
cintho da Veig-a. Os r ebeldes, em numero superior a 4.000 
homens, avançavam para Ouro Preto, quando encontraram 
as forças ltlgaes em Santa Luzia (20 Agosto); o combate 
começou ás 8 1/ 2 da manhã e só terminou á noite, com a 
cooperação do cel. José Joaquim de Lima e Silva Sobrinho, 
irmão do barão, quo chegou inesperadamente com a sua 
columua. Tambem concorreu para a derrota dos rebeldes 
a traição de Joaquim Martins, um de seus chefes. 

A 4 Setembro 1843, D. Pedro II desposou d. Thereza 
Ghristina, irmã do r ei de Napoles, Fernando II, sendo 
então amnistiados os r evoltosos de S. Paulo e Minas. 

R euoluçiio das Alagôas (Outubro -- Dezembro 1840). 
Esta revolução foi motivada p•3la mudança ela Capital de 
Alagôas para Maceió. O presidente, dr. Bol'l1ardo do Souza 
Franco, com os auxilios que r ecebeu da Bahia e Pernam
buco, bateu os rebeldos em A.íalaia e B. Antonio Grande. 
O pt•esidente seguintl', visconde de Maranguape, concedeu 
nmnistia geral. 

R evohtclio proict'ra de Pernmnlm co (1848-1849). Esta 
revolução é uma lucta de liber:1es contra conservadores. O 
dr. Herculano Ferreirn Penua, presidente da Província, 
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demitte empregados liberaes. Iniciado em Pau d' Alho, o 
movimento irradia-se até a propriu Capital da Província. 
Atacando Recife, porém, foram derrotados os revoluciona
rios, perecendo o seu chefe de maior prestigio, Joaquim 
Nunes Machado (2 Fevereiro 1849). O governo havia toma
do; ptovidencias, enviando forças e novo presidente da Pro
víncia e commandantc das Armas, respectivamente o desem
bargador Manuel Vieira Tosta (ulteriormente Marquez de 
Muritiba) e o brigadeiro José Joaquim Coelho. Em Igua
rassú (30 Março 1849) foi vibrado o golpe mortal nesta 
insurreição. 

Guerra contra Oribr e Rosas (1851-1852). Era mani
festa a má vontade do dictaclor de Buenos Aires, João 
Manuel Rosas, contra o Brazil, desde que o nosso paiz lhe 
contrariara as pretençõcs de annexar a Banda Oriental ás 
P.covincias Unidas do Prata. Servia aos interesses de Ro
sas, no Uruguay, o general Oribo, chefe do partido blanco. 
Nove annos soffreu a cidade de Montevidéo um assédio, 
que perturbava o commercio extrangeiro, pelo que a e
squadra franceza o a ingleza chegaram a bloquear o porto 
de Buenoe-Aires. Livre das complicações cc·m essas nações, 
e porventura mais orgulhoso, o dictador Rosas encontrou-se 
com o Brazil. 

Em 1850, o dictador incorpora o Paraguay á Confe
deração Argenti11a, o declara guerra ao Uruguay, de onde 
fôra expulsos Oribc, chefe do partido blanco, favoravel aos 
argentinos, e logo depois pede os passaportes e retira-se o 
ministro argentino no Rio. 

O governo brazileiro assigna então com o governo 
legal de Montevidéo e com o general Urquiza, governador 
de Entre Rios, o Convenio de 29 111"m:o, para manter inde
pendente a Banda Oriental. 

O governo brazileiro fez seguir para o S. (16 
Abril 1851) o vice-almirante Greenfell, que toma o com
mando da esquadra e bloqueia os portos argentinos. O 
general conde c1 c Caxias, á frente de um exercito de 16.000 
homens, invade o Uruguay, em 4 Setembro 1851. Os ge
neraes Urquiza e Garzon já tinham feito o mesmo. 

Cercado por mar e por terra, Oribe se rende no passo 
llfolino (11 Outubro.) 

Em 8 Julho Rosas declarara guerra aos alliados. O 
conselheiro Honorio Hermeto Carneiro Leão (ulteriormento 
visconde e marquez do Paraná), celebrou, com os governos 
elo Uruguay •3 Entre Rios, o Convenio ele 21 Novembro 
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1851, para libertar o povo argentino da oppressão de Rosas. 
A parte principal das operações caberia ás Províncias de 
Entre Rios e Corrientes, devendo o Brazil concorrer com 
4.000 homens, a sua esquadra, composta de 17 navios, e 
um emprestimo ás referidas Províncias, de 400.000 patacões. 

Manuel Marques ele Souza (ulteriormente conde de 
Porto Alegre) embarca com 4.000 homens em 11 navios da 
nossa esquadra, que, transposto o passo ele Obligado, força 
brilhantemente a passagem elo passo de Tonelero (17 De
zembro 1851). 

Reunidas assim as forças alliadas, transpõem o Paraná 
e travam com as forças dt~ Rosas a memoravel batalha de 
J11oroll, em Monte Caseros, a 2 Fevert>iro 1852. As forças 
constava_m de 26.000 homens do lado dos alliados, e de 
22.000, do lado de Rosas. Decidiu da victoria a divisão 
brazileira que carregou á bayoneta, na chacara ele Càseros, 
o centro das forças inimigas. 

Perdida a batalha, tentou ainda o dictaclor concen
trar-se em Buenos-Aires, donde, em desespero de causa, fu
giu, disfarçado em marinheiro, para bordo do vapor C'cn
taur, ele onde foi transferido para o vapor de guerra inglez 
CoJ~jlict, seguindo com sua família para a Europa. 

Questão com o Paragtta)'· O dictador do Paraguay, 
Carlos Lopez, depois de ter tentado sophismar os tratados 
que estabeleciam a livre navegação do rio Paraguay, man
dou entregar os passaportes ao encarregado dos. negocios 
do Brazil, Phelippe J. Pereira Leal, mas, compellido pela 
manifestação de forças que fez o Brazil, desculpou-se e ce
lebrou com o Brazil o tratado de commercio, navegação e 
amizade, de 6 Abril 1856. 

Questão Chri.stic. O embaixador inglez (Christie) rece
bera, do consul inglez no Rio G. do Sul, participação de 
que tinham sido assassinados marinheiros do vapor inglez 
Prince of TVales, naufragado nas costas do Alberdão, e que 
a carga tinha sido roubada. Feito inquerito pelas auctori
dades brazileiras, verificou-se que o naufragio se dera á 
noite, e que os 4 marinheiros que faltavam tinham pereci
do afogados. Logo depois apresentou outra reclamacão 
pelo pretenso desacato soffrido por officiaes de S. M. Bri
tannica: tratava-se de officiaes da fragata Fert, os quaes, pas
seando na Tijuca, á paisana, desacataram uma sentinella, 
sendo presos, mas postos em liberdade no dia seguinte. Re
cusando o Brazil attender as reclamações. o almirante Wer-
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ren fez uma demonstração naval (1862). O Conselho d'Es
tado se reuniu e foi resolvido pagar, sob protesto, a inde
mnização pedida de 3.000 i?, e elo pedir arbitramento para a 
questão de Fort. O rei da Belgiea, arbitro escolhido, deu 
r:azão ao Brazil. 

O governo brazileiro queixou-se á Inglaterra do pro
cedimento de Christic, e, não obtendo satisfacção, cortou 
suas relações diplomaticas, que foram r::::atadas em 1865, 
pela mediação elo rei de Portugal. 

(;ucrra do Cruguay. Não estando ain<la determinados 
os limites com o Uruguay, um grand<' numero ele estan
cieiros brazileiros (mais de ao.OOO) Sl~ estabeleceram nas 
fronteiras, e, recusando obediencia ao Uruguay, por se
rem hrazileiros (1), eram maltratados por Aguirro, chefe 
dos b!ancos, que, na lucta com o general Venancio Flores, 
chefe dos co/orados, assolara as propriedades desses brazi
leiros e mandava fuzilal-os, em qualquer parte que os en
contrasse. A' vista disso, o Hrazil apresentou suecessivas 
reclamações ao governo uruguayo, e, finalmente, um ultima
/um ( 4 Agosto 1864 ). Devo! v ido m;te, o conselheiro Saraiva, 
quo o apresentou, transmittiu ordens ao barão ele Taman
daré, commandante das forças navaes, e ao general Menna 
Barreto, eommanrlante de uma força du 4.000 homens, qun 
se achava no Rio G. do Sul, prompta para agir, ordem 
para iniciarem as ropresalias. 

Tamandaré aprisionou logo os vapores orientaes (;me
ra! Artigas e Vi!la dd Salto, do que, tendo conhecimento 
o presidente Aguirre, fez entregar os passaportes ao mi
nistro bral!ileiro o tomou as <lisposiçõm; necessarias, para 
reagir. Elle contava eom a intervenção do Paraguny o da 
Argentina. 

Entendo-se então Saraiva com o presidente do Rio 
G. do Sul, para serem expellidas ela villa de Mello, de Pay
sandú e de Salto, as guarnições elo governo oriental. 

Acoeita, o Brazil, o concurso do chefe oolorado Vo
nancio Flores, que prornette reparação condigna ás af
frontas soffrides pelos brazileiros. 

Rendidas a villa de Mello e a dei Salto, foi iniciado o 
cerco de Paysandú. 

O governo uruguayo publica um decreto, declarando 

1 - Tambam a negavam ao Brazil, por serem... republieanoH. 
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nullos os tratad•·:; celebrados com o Brazil, os quar~~ são 
queimados solennemcnte n a praça da Indepcnclencia, na pre
sença elos membros do referido governo. 

Paysandú r endeu-se após 52 horas de combate, entre
gando-se o commandantc do forte, cel. Leandro Gomes, 
com 700 homens, 10 boccas do fogo, etc. 

Foi então r esolvido o cerco do Montevidéo, durante o 
qual o ministro da Guerra elo Uruguay arrastou pelas ruas 
a bandeira braziloira . Reconhecendo ser impossível conti
nuar a resistencia. o presidente Aguirrc passou o governo 
a d. Thomaz Villalba, presidente elo Senado, que assignou 
a capitulação da praçn, a 20 Fevereiro. 

O General F lores foi declarado governador proviso
rio do Uruguay, o ás H horas da manhã de 23 Fevereiro 
1865, a bandeira brazilcita or a içada no forte de S. José e 
saudada com uma salva de 21 tiros. Os decretos de Aguirre 
contra o Brazil foram declarados nu llos c irritos. 

Antes ele terminada esta campanha, teve inicio a guerra 
do Paraguay, quo será exposta noutro ponto. 

Posteriormente a essa guerra, ha o facto importante 
da abolição da escravidão, quo ser á tratada em ponto e:;
pecial. 

Finalmente, a 15 Novembro 1889 foi proclamada a 
H.epublica, sondo d. Pedro li forvado a r et irar-se para a 
Europa, onde logo depois falleceu. 

Guerra do Paraguay. --· Batalhas do Riacllue!o, Tuyuty e 
Humaytá 

O Brazil, a propm;ito de navegação do rio da Prata, 
fizera uma solenno demonstração ele forças, com 17 navios, 
que o dictador do Paraguay não consentiu subissem o rio, 
com excepção de um navio, que encalhou. :Na questão ori
ental (1), o Brazil r ecusara a mediação do Paraguay. Estes 
factos eram de moldo a excitar o amor proprio de Fran
cisco Solano Lopez, o que com offeito aconteceu. 

Não descançava Lopuz no seu afan de se preparar 

(1) Representava o Bra:ál.o plenipotenciario conselheiro Fnm
cisco Octaviano de Almeida Hos~t ; a Argentina, d . Rutino Elizalde ; 
o Uruguay, d. Carlos de Castro. 
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para a guerra; tinha um exercito bem adestrado, uma {)S

quadrilha de 18 vapores bem artilhados, as fronteiras ex
cellentemente fortificadas. 

Sem previa declaração de guerra, Lopez aprisionou o 
vapor brazileiro Marque::: de O/inda, a cujo bordo viajava o 
presidente de Matto Grosso, cel. Carneiro de Campos, que 
foi encerrado na fortaleza de Humaytá. 

A seguir, mandou atacar o fortp Coimbra, em Matto 
Grosso, por uma esquadrilha c 10.000 homens (4.000 de in
fantaria e 6.000 de cavallaria). A guarnição composta ape
nas de 150 homens, sob o commando do tenente-coronel Her
menegildo de Albuquerque Porto Carrero (barão do Forte 
Coimbra), resistiu com galhardia, mas teve de ceder, por 
fim. Apoderaram-se então os paraguayos de Corumbá, Al
buquerque, Dourados, Miranda, e outras povoações de Mat
to Grosso, ao mesmo tempo que invadiam o Rio Grande do 
Sul. Em Albuquerque deu-se o episodio ct:Jlebre do tenente 
Antonio João, apenas com 18 homens, resistir até perecer 
gloriosamente com quasi todos os seus bravos. 

Lopez pediu permissão ao governo argentino, para 
atravessar o seu torritorio, afim de .invadir o Rio Grande 
do Sul. Não a obtendo, declarou guerra á Argentina, inva
dindo-a o general Robles, que se apoderou de C•'rrientes. 

Aproveitou-se disso o Brazil, para celebrar, com a Ar
gentina e o Uruguay, o tratado da tríplice alliança. 

Tratou o Brazil de aprestar-se para a lucta. O effecti
vo do exercito foi elevado a cerca de 30.000 homens, or
ganizando-se logo uma primeira reserva de 20.000. O go
verno argentino forneceu 10.000 soldados; o uruguayo, 5.000. 

Foi nomeado commandante em chefe do exercito bra · 
zileiro o general Manuel Luiz Osorio, e da esquadra-o che
fe de divisão Francisco Manuel Barroso. 

A esquadra bloqueou logo o porto de Corrientes, afim 
de cortar as communicações dos paraguayos, que haviam 
invadido a Argentina, e que se dividiram em dons corpos : 
um que atravessou o rio Uruguay e tomou S. Borja e Uru
guayana, e outro que avançou pela margem direita do rio, 
entrando em Goya e Bella Vista. 

BATALHA 
DO RIA
(~HlJELO 

Lopez mandou, pois, atacar a esquadra, 
por 11 vapores bem artilhados e 6 jangadas, 
sob o commando do capitão Meza. O combate 
empenhou-se em Riachue1o, a 11 Junho 1865 
A esquadra inimiga era protegida por uma ba-
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teria de 22 canhões e um corpo de 2.000 homens de infan
taria, na barranca do Riachuelo. 

Foi encarniçadissimo o combate, que durou 8 horas, 
e durante o quàl se deram episodios que ainda hoje são 
Jcmhrados com emoção ; taes os de Greenhalg e Marcilio 
Dias, da corveta Parnahyha. Estava indecisa a victoria, quan
do Barroso, com a fragata .-ima:::onas, capitanea da divisão, 
lançando mão de uma manobra habilíssima, metteu a pique 
successivamente tros navios inimigos, pondo em fuga os 
restantes. 

Em Mercedes e Cuevas. alcança Barroso novas vi
ctorias. 

A seguir, á margmn direita do rio Uruguay, organi
za-se o exercito alliado, sob o commando em chefe do ge
neral Mitre, presidente da Confederação Argentina. Uma das 
divi~(Í<'S inimigas é derrotada mn Restauracion (17 Agosto), 
pelo general argentino Paunero. Outra, sob o commando de 
Estigarrihin, que havia invnrlido Uruguayana, entrega-se 
sum uombate (18 Sc•tembrÓ) ao imperador d. Pedro li, que 
su dirigira ao t1watro <las operações, ao ter noticia dessa 
invasão. 6.000 paraguayos foram feitos prisioneiros. 

Livre o territorio nacional de inimigos, foi assentado 
o plano de invasão do territorio paraguayo. 

A 17 Abril é tomado o forte de Itapirú, depois de re
nhi<lo eombate. 

Osorio effeetua a passagem do Paraná, em frente do 
inimigo, feito notahilissimo. eomparavl'l a outros celebrados 
pela ltistoria. 

Em h·tao lJd/a,-o (2 Maio), os paraguayos tinham 
q na si arrancado a victoria ao general Flores, quando sur
ge Osorio, que de,;barata os inimigos, retomando-lhes ca
nhões e prisioneiros. 

BATM,H1 
nE 

1'1TI'TY 

A 24 Maio l.SGG, numerosas forças para
guayas atacaram inesperadamente os alliados, 
que desesperavam de salvar-se, quando entram 
em aeção os generaes hrazlleiros Mallet, Sam
paio t' Argollo, que eom sua artilharia e eaval

lal'ia deciuem ela sort<~ da peleja. Osorio praticou aetos no
taveis de hravura. As forças combatentes, de ambos os la
dos, orçavam por 70.000 homens. Lopez assistiu o combate, 
em que tomaram parte seus generaes Barrios, Diaz, Resquin 
c Durguez. 

Hetirnu-se Lopez pflra Curuzú, onde se fortificou, Dei· 
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xou então o commando do exercito brazileiro, por desintel
ligencias com o general Mitre, o bravo Osorio, que foi substi
tuído pelo general Polydoro Fon.seea. 

Tomado Curuzú, fortificou-se Lopez em Curupaity. 
Transferiu-se o· commando em chefe das forças bra

zileiras de terra ao marechal Luiz Alves do Lima e Silva 
(já marquez de Caxias), e das de mar ao almirante Joa
quim José Ignacio (ulteriormente visconde de Inhuúma). Em 
Janeiro 1868, assumiu Caxias o commando em chefe das 
forças alliadas, pela retirada do Mitre. 

BATALHA 
DE 

HUMAYTA', 

A 19 Fevereiro operou-se a pa;,;sagom de 
Humaytá, sondo a esquadra commandada pelo 
capitão de mar o guerra Delphim de Carvalho, 
que teve, por esse motivo, o titulo de barão da 
Passagem. Foi o primeiro a transpor Humaytá 

o monitor Alagôas, sob o commando do bravo então 1." tenen
te Cordovil Maurity, quo o fez sob uma saraivada de balas, e 
repellindo as abordagens das canôas paraguayas. 

A 20 Março foi tomada Curupaity. 
A guarnição de Humaytá, porém, resistiu tenazmente 

aos 10.000 homens de Osorio, e a outros ataques ··outra ella 
levados a effeito. Puderam assim retirar-se de Humaytú 4.000 
paraguayos, que o fizeram por já estarem atormentados pela 
sêde. A rendição de Humaytá só se realizou em 5 Agosto l86H. 

Os engenheiros brazileiros effectuaram prodígios em 
Humaytá : a estrada do Chaco, construída em 22 dias ; 
abertura de 1. 700m de picadas ; construcção de H pontes, 
com mais de 5m de profundidade ; limpeza do Rio Negro 
das vegetações que o obstruíam por mais de 2 leguas, dif
ficultando a navegação ; construcção do uma linha telogra
phica acompanhando a estrada, etc. 

Após a tomada de Humaytá, fortificou-se Lopez em 
Piqueciry, affluente do Paraná. Pela estrada mandada abrir 
pelo marquez de Caxias, na margem direita do Paraguay, 
marchou o exercito, e repelliu o inimigo da ponte de Jto
roró,. de Villeta, de Lomas Valmtinas. 

Rendida Angostura, entra o exercito alliado em Assum
pção, capital do Paraguay, a 5 Janeiro 1869, occupando a 
nossa cavallaria Luque, 2." Capital do Paraguay. 

Considerando terminada a guerra, Caxias, já cansado, 
passou o commando ao marechal Guilherme Xavier de Sou
za, retirando-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebido 
com solennes festas e agraciado com o titulo de duque. Re-
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tirou-se tambem Osorio, que no ataque a Villeta fôra feri
do no queixo. 

Foi installada no Paraguay uma administração diri
gida pelo conselheiro Silva Paranhos, delegado do Brazil, e 
dr. Roque Perez, delegado da Argentina. 

Nomeado commandante das forças alliadas o conde 
d'Eu, Gastão de Orléans, inicia-se a campanha das cordilhei
ras, sendo tomadas aos paraguayos Peribebuy, Caraguatahy, 
Curuguaty (Capitaes successivas de Lopez). A batalha mais 
importante desse período é por certo a do Campo Grande 
(Nhu-Guassú), que precedeu a tomada de Caraguatahy. Du
rou o combate cinco horas e meia, e ficaram prisioneiros 
2.300 paraguayos. 

Incumbido de perseguir o dictador, o general Cama
ra sahiu de Conceição com 1.000 homens approximadamen
te (26 Dezembro). e desenvolveu prodígios de actividade. 
Lopez occupa va finalmente as posições de Aquidabanigui, 
que tem apenas duas sabidas : Chiriguelo e Guassú, as 
quaes Camara fez occupar. Em Taquaras survrehendeu a 
guarda avançada dos paraguayos, que matou, e no acam
pamento de Cerro-Corá encontraram a Lopez, que, tentan
do fugir pelo rnatto, foi lanceado por Chico-Diabo. Lopez 
apeiou-se e atravessou ainda o regato Aquidabanigui, C:lhin
do de joelhos na margem opposta. Intimado pelo general 
Camara a render-se, Lopez vibrou-lhe um golpe, que o não 
attingin. Crmara dnt ntlr!o ordem a 11111 soldado que o desar
lltaSSt' ; ado lj l t <' f oi r·x t·mtado no IOJ!j •o n;i que exhalava elle 
ti ui/imo susj>iro. Seu Jilho, o cel. Lnpez, e o velho Sanchez, 
vice-pl'esi dente, morreram com batendo. 

A paz foi assignacla em Buenos-Aires, a 5 Maio 1870. 

A Abolição 

Dividido o Brazil em capitanias hereditarias, tiveram 
os donatarios o direito de escravizar os índios, para os seus 
serviços, e ele remetter para Portugal, annualmente, um cer
to numero delles, livres da siza estabelecida. Esta escravi
dão durou até 1831, data em que foi promulgada a lei de 
27 Setembro 1808, abolindo-a completamente. 

Gilianes foi o primeiro portuguez que escravizou afri· 
canos. O príncipe Henrique, porém, ordenou-lhe a restitui· 
ção immediata dQlles ao pair; de que tinhnm sido roubados. 



HISTORIA DO BRAZIL 85 

Os primeiros negros, porém, que lavraram o solo eu
ropeu, foram 10 escravos pelos quaes Antão Gonçalves tro
cara varias mouros que aprisionara, em 1442, na Costa 
d'Ouro. Navarrete, porém, attribui aos hespanhoes a prio
ridade do captiveiro africano. O facto é que outras nações 
européas tambem se dedicaram ao infame commercio. 

Não se comprehendia o ensinamento de S. Agostinho 
de que Deus «não creou o homem para dominar o homem, 
mas para dominar os outros animaeS.>> Perante Leão X, os 
franciscanos sustentam mesmo a legitimidade da escravidão 
dos indígenas. 

Para se aquilatar da importancia da escravidão negra, 
basta referir que Cochim calculava em 100 milhões o nu
mero de escravos, dos quaes 7 a H milhões tinham vindo 
á America, a contar de 1805, recebendo o Brazil annual
mente 78.333, segundo os calculos de Carlier e Buxton. 

Inicia-se, porém, contra a escravidão a campanha de 
que são pioneiros Willeforce, o promotor, Pitt, Fox, Buxton, 
Clarkson, Canning, Grenville, Sharp e outros. A Dinamar
ca abolia, o tráfico em 1792 ; a Inglaterra, em 1807. Em 
1815, no Congresso de Vienna, as nações européas accor
dam solennemente na abolição do tráfico. 

Em 1810 faz Portugal um tratado com a Inglaterra, 
pelo qual o commercio de escravos se limitaria ás posses
sões portúguezas e seria gradualmente abolido no Brazil. 

Independente o Brazil, entra o governo inglez em ne
gociações com o nascente Imperio, a respeito desse assumpto. 

Os precursores do movimento de emancipação, no Bra
zil, são, por certo : João Severiano Maciel da Costa, que 
publica, em 1821, uma notavel memoria a respeito da abo
lição do tráfico; José Bonifacio de Andrada e Silva, que 
em 1825 envia a sua Representação á Assembléa Constituinte 
do Brazil, sob1'e a escravatura; José Clemente Pereira, que 
em 1826 propõe ao parlamento um projecto de abolição do 
tráfico até fins de 1840 ; Antonio Ferreira França, que pro
põe, em 1837, á Camara dos Deputados, de que era mem
bro, fossem declarados livres os nascidos de ventre escravo. 

Em 9 Novembro 1831, sendo ministro da Justiça -Fei
jó, foi determinada a suppressão do tráfico de escravos ; em 
4 Setembro 1850, sendo ministro da Justiça o conselheiro 
Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso Camara, e presidente 
do Conselho o marquez de Olinda, foi abolido o tráfico. 
Em 1865, o dr. Oamara Leal, formula um projeoto sobre a 
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emancipação dos escravos, que não logrou ser convertido 
em lei. Finalmente em 1866, o conselheiro José Tomaz Na
buco de Araujo declarava extincto o tráfico no BraziL Este 
mesmo conselheiro publica um decreto, declarando que os 
africanos que houvessem servido a particulares, durante 14 
annos, podiam ser emancipados, querendo. 

Em 1867, Zacharias de Góes levanta no parlamento a 
questão da abolição. No anno anterior, Pimenta Bueno (mar
quez de S. Vicente) apresentava um projecto de abolição 
gradual, que foi adiado para este anuo e approvado pelo 
Conselho d'Estado, com excepção da clausula que fixava a 
emancipação total para 31 Dezembro 1889. 

Seria o imperador extranho a esse movimento ? Não, 
como o comprova a fala do thr0no de 1861 : «O elemen
to servil no Imperio, não pode deixar de merecer a vossa 
consideração, provendo-se de modo que, respeitada a pro
priedade actual, e sem abalo profundo em nossa primeira 
industria-a agricultura, sejam attendidos os altos inter~s
ses que se ligam á emancipação.» 

Em 1868, o deputado visconde de Cruzeiro obtem a 
nomeação de uma commissão, para redigir um projecto de 
lei, fazendo a emancipação gradual. 

Em 7 Março 1871, subiu ao poder um rninisterio pre
sidido pelo visconde do Rio Branco, que a 28 Setembro 
desse anuo consegue seja votada a lei do tJflltlt' livre, mau 
grado a opposição parlamentar e a scisão do partido con
servador. Sanccionou essa lei a princeza d. Izabel, condes
sa d'Eu, Regente do Imperio, na ausencia do Imperador. 

Em 1884 apparece o projecto Dantas, proposto pelo 
deputado desse nome, determinando augmento do fundo de 
emancipação e a alforria dos sexagenarios. Esse projecto 
não passou, sendo a Camara dissolvida. Continuando a op
posição na nova Camara, o ministerio deu a demissão e foi 
substituído pelos ministerios Saraiva e Cotegipe. 

Deste ministerio faziam parte Antonio Prado e Fran
cisco Belisario. Vem então a lei Saraiva-Cotegipe, de 1885, 
que não satisfazia os abolicionistas. 

As provinci:as de Ceará e Amazonas libertam então os 
seus escravos ; outros agricultores, de S. e N., seguem-lhes 
o exemplo. Em muitos Jogares reunem-se os negros fugidos 
(quilombolas ou calhambolas), como o fizeram aliás desde o 
inicio da escravidão, formando os quilombos. 

A oampanha abolicionista recrudescia sempre ; Joa-
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quim Nabuco, José do Patrocínio, José Mariano, Pedro Ve
lho, Martins Junior, Affonso Celso Junior, João Clapp, 
Maciel Pinheiro, Francisco Glycerio, Campos Salles, Quin
tino Bocayuva e outros eram tão denodados como o fo
ram Luiz Gama, Antonio Bento. Realizavam-se conferen
cias em prol da magnanima idéa, que tambem era· pré
gada em jornaes fundados expressamente e em clubs _instai
lados com o mesmo fito. 

O Imperador partira em 1887 para a Europa, em tra
tamento da saúde. A princeza Regente, participando do mo
vimento, e pensando que a medida, ao lado da popularida
de que lhe traria, acarretaria a morte do partido republi
cano, concedeu a demissão pedida pelo ministerio conserva
dor de Cotegipe e chamou o ministerio João Alfredo (10 
Março 1888). João Alfredo fôra ministro do Imperio no 
gabinete de 1871. 

Abertas as Camaras a 3 Maio 1888, o ministro da Jus
tiça, Rodrigo Augusto da Silva, propõe ao Parlamento, em 
nome do Governo, a abolição immediata da escravidão, sen
do a proposta recebida com ruidosas manifestações popu
lares dentro e fóra do recinto. 

Joaquim Nabuco, então deputado, requer a nomeação 
de uma commissão especial para dar parecer sobre o pro
jecto, constituindo-a o mesmo Nabuco, Duarte de Azevedo, 
Affonso Celso Junior, Gonçalves Ferreira e Alfredo Corrêa. 

Lido o parecer favoravel, momentos depois, e appro
vado immediatamente o projecto pela Camara, subia elle 
ao Senado, a 10, e a 13 foi apresentado á sancção da prin
ceza Regente, convertendo-se na lei 1.'1 Maio 1888 

15 DE NOVEMBRO: - a proclamação da Republica: -
Benjamin Constant, 

Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto 

Em 13 Maio 1888, foi abolida a escravidão, por 
decreto da princeza imperial d. Isabel, Regente na ausen
cia do Imperador. 

Esta lei foi um golpe profundo dado á monarchia bra
zileira, já abalada por desgostos na classe militar,- perse-
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guida c vexada,----pela molestia do Imperador, que o inu
tilizara para o governo, e pela propaganda republicana. 

As tendencias liberaes brazileiras já se tinham evi
denciado na revolta de Beckmann, no Maranhão; em 1710, 
em Pernambuco, onde Bernardo Vieira de Mello propoz a 
instituição do regimen republicano; em 1789- a conspira
ção mineira; em 1817, quando Pernambuco, Alagôas, Para
hyba e Rio Grande do Norte proclamaram a republica; 
em 1824, quando Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do 
Norte e Ceará constituíram a Confederação do Equador; 
em 1835, na guerra dos farrapos, no Rio Grande do Sul, 
que foi proclamado Republica, etc. 

Em 3 Dezembro 1870, foi publicado o manifesto re
publicano, contendo o programma do partido que fazia 
a propaganda do seu ideal pelos jornaes, pela tribuna, 
pelos clubs. 

Em Junho 1889, o ministerio conservador era sub
stituído pelo liberal, presidido pelo visconde de Ouro Preto, 
que, ao apresentar-se ás camaras, provocou manifestações' 
republicanas, entre as quaes a adhesão ao partido do dr. 
José Cesario Alvim, deputado por Minas, e o discurso vio
lento do padre João Manuel, deputado pelo Rio G. do -Norte, 
terminando com as palavras : " Abaixo a Monarchia ! Viva 
a Republica ! , 

A propaganda extendia-se então por todo o Brazil, 
feita principalmente por : Pires de Carvalho, no Pará ; 
.João Cordeiro, no Ceará ; Pedro Velho, no Rio G. do Norte ; 
Maciel Pinheiro, Martins Junior, Annibal Falcão e outros, 
em Pernambuco ; Virgílio Damasio, na Bahia ; Nilo Peçanha, 
Silva Jardim, Benjamin Constant, José do Patrocínio, Xa
vier da Silveira e outros, no Rio de ,Janeiro; Francisco 
Glycerio, Bernardino de Compos, Americo Braziliense, Carne 
pos Salles, Prudente de Moraes, Rangel Pestana e outros, 
em S. Paulo; Lauro Müller, em Santa Catharina ; Julio de 
Castilhos, Pinheiro Machado, Demetrio Ribeiro e outros, no 
Rio G. do Sul. 

Em 15 Julho, estando o Imperador no theatro, ou
viu-se o grito de ,·Viva a Republica !», e logo depois era 
disparado um tiro sobre o seu carro, na praça da Consti
tuição. Na Escola Militar, onde era professor, B. Constant 
pronunciou, em presença do ministro da Guerra, um dis
curso de censura ao governo o de opposição ao regimen, 
provocando moções de solidariedade da classe militar. 
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Entretanto, o governo tomava medidas de precaução, 
transferindo officiaes e batalhões, muitas vezes para regiões 
inhospitas, arregimentando a Guarda Nacional, creando a 
Guarda Cívica, augmentando o corpo de policia da Capital 
Federal e o do Estado do Rio, armando-os a Comblain, e 
pretendendo substituir o armamento do exercito pelo con
demnado systema Meniée. 

« A 9 Novembro 1889, emquanto que na ilha Fis
cal, em fantastico festim, offerecido á marinha chilena, 
bailava a frandulage imperial, o Club Militar, cauteloso, 
projectava os successos de 15 Novembro ... » 

Correndo em 11 a noticia de que o governo mandara 
desarmar e embarcar para S. Borja o 2.0 regimento de ar
tilharia, o capitão Menna Barreto dirigiu-se ao quartel do 
mesmo, declarando, em presença do commandante, que o 1.0 

e o 69.0 regimento de cavallaria não consentiriam em simi
lhante violencia. 

Em 14, ficou resolvido qne o movimento rebentaria 
quando o governo ordenasse a sahida de algum corpo de 
guarnição, ou quando o estado de saúde de Deodoro o per
mittisse. O apoio da armada era assegurado por Eduardo 
Wandenkolk, Francisco Lorena e outros officiaes. 

Estavam preparadas as cousas, mas par"cia que o 
estado de Deodoro obrigaria a um adiamento. Para evitai-o, 
o major Francisco Solon propalotl haver ordem de prisão 
contra Deodoro e B. Constant (14). 

No dia seguinte (15), no Campo de Sant'Anna, em 
frente á Secretaria da Guerra, onde estava reunido o mi
nisterio. postaram-se logo pela manhã as forças revolucio
narias, sob o commando do general Deodoro, que intimou 
o ministerio a demittir-se, não sendo obedecido. 

As forças que estavam no quartel general sahiram, 
confraternizando com os revolucionarios. O general Flc
riano Peixoto, ajudante general, estava de intelligencia 
com os chefes do movimento. 

Deodoro intimou novamente o ministerio a demittir-se, 
sendo attenJido, c, insta.ates depois, a artilharia dava uma 
salva de 21 tiros: estava proclamada a Republica. 

O Imperador chegou ao paço a 1 hora da tarde, só, 
sendo logo cercado pela família e amigos. Mandou chamar 
o visconde de Ouro Preto, que recusou continuar no mi
nisterio, por não contar com elementos de força. indicando, 
para substituil-o, o senador Gaspar Silveira Martins. 
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Entretanto organizava-se o governo provisorio, que 
ficou assim constituído: chefe, Deodoro; ministros: do In
tenor, Aristides da Silveira Lobo ; da Fazenda e interino 
da Justiça, Ruy Barbosa; da GiteTm, Benjamin Constant; 
da Marinha, Eduardo W andenkolk; das Relações ExterioTes 
e interino da Agricnltura, Quintino Bocayuva. Os minis
tros effectivos da Justiça e da Agricultura, respectivamente 
Campos Salles e Demetrio Ribeiro, só assumiram suas pas
tas dias depois. 

A's 2 1/2 da tarde de 16, o major Solon e o tenente 
Bandeira levaram a d. Pedro II a mensagem do governo 
provisorio, que ordenava a sua deposição e retirada do 
paiz dentro de 24 horas. D. Pedro respondeu declarando accei
tar os factos consumados, e fazendo votos pela grandeza e 
prosperidade do Brazil. O seu embarque para a Europa se rea
lizou ás 3 horas da madrugada de 17, na corveta Parahyba, 
passando; na ilha Grande, para o paquete Alagôas. 

No mesmo dia, o governo provisorio prestou jura
mento perante a Camara Municipal. 

Este governo assegurou a paz interna, promoveu o 
reconhecimento da· nova forma de governo e reuniu uma 
Assembléa Constituinte, cujos trabalhos se prolongaram 
até 24 Fevereiro 1891, dia em que foi promulgada a Cons
tituição Brazileira. 

No dia seguinte, foram eleitos presidente e vice-pre
dente da Republica, para o exercício de 1890-1894, o ma
rechal Deodoro e o general Floriano Peixoto. 

Factos principaes occorridos no Brazil sob o regimen re
publicano. -Progresso do Brazil nesse periodo. 

O marechal Deodoro governou até 1891, pois, em con
sequencia de luctas com o poder legislativo, que dissolveu, 
e da anarchia que lavrara em consequencia principalmente 
desse acto e do estado de sitio, resignou a presidencia em 
23 Novembro 1891. 

O governo de Floriano teve de luctar com a revolta 
da armada, chefiada por Custodio José de Mello, ministro 
da Marinha demissionario de seu governo, e que tinha por 
fim apoiar, no Rio de Janeiro, o movimento do partido fe-
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deralista do Rio G. do Sul, contra o presidente do Estado, 
Julio de Castilhos. 

Tendo terminado o período governamental de Deodoro 
e Floriano, este passou a presidencia, em 15 Novembro 
1894, ao dr. Prudente José de Moraes Barros, occupan
do a vice-presidencia o dr. Manuel Victorino Pereira. 

Durante a administração de P. de Moraes, o Brazil 
esteve empenhado em luctas : pacificação do Rio G. do Su~ 
occupação da ilha de Trindade pela Inglaterra, questões de 
Amapá, com a França, insubordinação dos alumnos da E
scola Militar, e sobretudo a lucta em Canudos (pequeno ar
raial no sertão da Bahia), onde o fanatico Antonio Conse
lheiro, intitulando-se propheta, reunira grande numero de 
jagunços (os seus adeptos) e infestava a região. Durante este 
governo foi resolvida a questão das Missões, entre a Ar
gentina e o Brazil, sendo reconhecidos os direitos do Bra
zil, graças aos trabalhos do barão do Rio Branco, encar
regado de os defender. 

Para o período de 1898-1902, foram eleitos os drs. 
Manuel Ferraz de Campos Salles e Francisco de Assis Rosa 
e Silva. Esta administração foi muito fecunda, pois, jugu
lados os movimentos militares, podia o governo tratar da 
reorganização das finanças profundamente abalauas com os 
successos anteriores, e devia fazel-o sem demora, para sus
tentar os creditos do Brazil. Foi o grande merito deste go
verno, que teve como ministro da Fazenda o dr. Joaquim 
Murtinho. Entretanto ainda teve a felicidade de ver resol
vida a questão do A mapâ, favoravelmente ao Brazil, graças 
aos trabalhos do barão do Rio Branco, que defendeu os di
reitos brazileiros. 

Em 1902, Campos Salles passou o governo ao dr. 
Francisco de Paula Rodrigues Alves, que, com o dr. Affon
so Augusto Moreira Penna, devia governar até 1906. Foi 
um digno successor do governo anterior. O dr. Rodrigues 
Alves transformou a Capital do Bra.lil numa cidade moder
na e perfeitamente saneada,- graças aos esforços dos drs. 
Francisco Pereira Passos, prefeito do Districto Federal, e 
Oswaldo Cruz, director geral da Saúde Publica, -deu gran
de impulso á viação e contractou a construcção dos portos 
do Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Rio G. do Sul e Massiambú, 
em S. Catharina,-graças aos esforços do ministro da Via
ção, dr. Lauro Müller. Durante o governo do dr. Rodrigues 
Alves, foram ainda resolvidas as pendencias de limites com 
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a Inglaterra e com a Bolívia, a t.a graças a Joaquim Na
buco, e a 2.a directamente pelo ministro das Relações Ex
teriores, o barão do Rio Branco, que soube habilmente evi
tar a guerra, julgada imminente. Houve tambem uma in
subordinação de alumnos da Escola Militar, chefiada pelo 
general Travassos, que foi facilmente jugulada. 

Em 1906, assumiram o governo da Republica os drs. 
Affonso Penna e Nilo Peçanha. O dr. A. Penna falleceu du
rante o seu periodo presidencial, completando-o o dr. Nilo 
Peçanha. Foi durante o governo do dr. Penna que se reu
niu a Conferencia de Haya, em que o Hr~zil fez uma figu
ra brilhantissima, devido ao talento extra,ordinario <lE' Ruy 
Barbosa. Durante este governo continuou a com;trueçiio de 
portos, o desen~olvimento da viação ferrea e o do ensino 
publico e particular. 

Em 1910 assumiram o governo o marechal Hermes 
R. da Fonseca e o dr. Wenceslau Bra?: Pereira Gomes, B, 
em 16 Novembro 1914, os drs. \Venceslau Braz e Urba
no dos Santos. 

Todos os ramos da administração publica se desenvol
veram extraordinariamente durante à Repnblica : o ensino 
publico, com a creação de numerosas escola!' •.~ o dPsenvol
vimento do ensino profissional ; a viação, com a extensão 
das rêcles ferro-viarias o o ostalwlecimento de nov:l8, a 
croação de companhias rle navega<;ão, a constrm~ção fle por
tos ; a agricultura, com o desenvolvimento da immigração 
e da viação e o emprego de prncPssos mod.ernos ; a indu
stria, com a creação de numerosas fábricas, cujos procluctos 
Ja merecem comparação aos mell1m·es do extr:mgeiro ; o 
commercio tambem augnwntou consideravelmente, pPio e
stabelecimento de nova8 linhas d1.• vapores e augmento da 
producção nacional ; as obras pu hlicas, etc. As seiencias. n;; 
letras e as artes tambem participaram üesse movimento 
intenso. Todo esse progresso indica o brilhante futuro que> 
está reservado á nossa querida Patria. 

----- ·----·----------






	Capa
	Frontispício
	O Descobrimento
	As explorações do litoral
	Povos que habitavam o Brasil na época do descobrimento: seus usos e costumes
	Martim Affonso de Souza. Fundação dos primeiros núcleos coloniais
	Capitanias hereditárias. Colonização do Brasil
	Governos gerais: Thomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá
	Thomé de Souza
	Duarte da Costa
	Mem de Sá

	Fundação de São Paulo : Martim Affonso de Souza, João Ramalho e Anchieta
	O domínio espanhol
	Os holandeses no Brasil: Mathias de Albuquerque, Henrique Dias, Camarão e Negreiros
	Bandeirantes: a escravidão dos índios, as bandeiras e as minas
	Guerras civis dos Mascates e Emboabas
	Mascates
	Emboabas

	Duclerc e Duguay-Trouin
	Marquês de Pombal; Guerras do Sul;  Colônia do Sacramento
	21 de Abril: Inconfidência mineira. Tiradentes.
	Vinda da família real portuguesa para o Brasil: suas consequências.
	7 de Setembro: A Independência do Brasil; José Bonifácio
	Reinado de D. Pedro I
	A menoridade de D. Pedro II — Regência de Diogo Antonio Feijó.
	Reinado de d. Pedro II
	Guerra do Paraguay: Batalhas do Riachuelo, Tuiuti e Humaitá
	Batalha do Riachuelo
	Batalha de Tuiuti
	Batalha de Humaitá

	A Abolição
	15 de Novembro: a proclamação da República; Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto
	Factos principaes occorridos no Brazil sob o regimen republicano.-Progresso do Brazil nesse periodo.



