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Em 1880 apparecia no Rio de Janeiro um moço nor
tista escrevendo grammaticas e ao qual se attribuia 
grande aptidão para os estudos de linguistiea. Esse 
nortista, que então se soube ser de Sergipe como Sylvio 
Roméro, limitava as suas aspirações ás glorias do 
munjo pedagogico. 

Quem escreve estas linhas, por occasião de dar 
noticia, na Semana (1887) de um diccionario gramma
tical, editado pela casa Nicolau AI ves, disse que o 
auctor desse trabalho, bem como dos Estudos philolo
/(icos, publicados cm 189~, distinguia-se dos outros seus 
collegas por uma singular vocação para aquillo a que 
os inglezes chamam, em sentido particularissimo, dis
cernimento. 

" Nem todo o homem de sciencia ou que se apresenta 
como tal, exprimia-me eu, dispõe dessa força inimiga 
de discernir. Muitos individuos ha que a adquirem pela 
diuturnidade do exercicio, ou que nascem com a bossa 



6 PREFACIO 

da generalisação, mas que por conformação especial 
do intellecto nunca chegam a ter um sentimento defi
nido da funcção do discernimento. São estes segura
lllente os que mais exercem as suas aptidões em coor
denar factos confusos, fugitivos, e que, por ultimo, na 
impossibilidade de tornar a verdade, por assim dizer, 
tangível, acabam, concentrados em analogias arbi
trarias, recorrendo á dcducção de typos preestabele
cidos. " 

João Ribeiro não perdeu taes qualidades, antes as 
apurou; e o livro Historia do Brasil, que acaba de 
sair dos prélos, prova-o sobejamente. A clareza do seu 
espirito, e portanto dos seus escriptos, avulta de dia a 
dia, tomando cada vez mais extensão scientifica e brilho 
lilerario; o que se explica pela variedade de cultura 
do professor desdobrado num artista. Pintor, musico, 
poeta, formado em direito, o auctor da Historia do 
Brasil, que já manejava com vantagem os methodos 
de ensino inglezes, agora, depois de uma est.ada de dois 
annos na Allemanha, commissionado pelo Governo 
para estudar os processos de ensino superior de historia, 
surprehende-nos com urna feição nova e carregada 
desse genio paradoxal que, na patria de João Paulo 
Ríchtcr, tem produzido, senão arrebatado ao professo
rado, os mais scintillantes e originaes dos seus escrip
tOI'es. Assim succedeu, entre outros, a Schopenhauer, 
a Max Stirner, e mais recentemente a Frederico Nietz
sche, sendo que este é o que se póde dizer verdadeira
mente a transfiguração de um grammatico e philologo 
num poeta de largo remigio. Poís bem, João Ribeiro 
assimilou esse espirito característico da literatura 
allemã; e não o fez em balde, porque hoje não hesita 
em o pôr ao serviço do ensino de historia geral da civi-
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lisação e do Brasil, dando aos seus novos trabalhos Q 

encanto que só o homem de letras, dedicado ao magis
terio, ou o pri(Jat-do2.ent, educado á moderna, na philo
logia classica, consegue imprimir nesses manuaes insi, 
gnes, que são a gloria da pedagogia do seculo. De facto, 
e o mestre com facilidade se convenceu disso, ha pre. 
sentemente livros desta natureza na Allemanha, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, que fazem pensar no 
que será o ensino no meiado do seculo xx: - uma inocu
lação electrica dos conhecimentos necessarios ávida 
pelos processos simplificadores da economia do esforço 
intellectual e pelo desenvolvimento do gosto artistico 
latente em todo o homem que não seja um cretino. Já 
se encontram, por exemplo, os Albuns historicos de 
Lavisse, que ensinam pela retina; e professores ha que 
preconisam a applicação á historia de uma especie de 
methodo Berlitz; isto é, a creação de estados de cons
ciencia no alumno em virtude de continuos mergulhos 
num meio de resurreição historica. Comprehende-se, 
porém, que sacrifícios de paciencia e de dinheiro não 
são precisos para promover esses passeios historicos 
maravilhosos e constituir gabinetes de trabalho de modo 
a utilisarem-se todos os esforços do professor. Na falta 
de taes recursos restam o manual e a ('er(Je do mestre. 
Na Allemanha e nos Estados Unidos a confecção de 
semelhantes manuaes suppletorios tem-se tornado uma 
(luestão vital. O methodo é a maravilha da escola e a 
delicia do professor; e no que entende com a pedagogia 
historica. completamente abolidos os processos de expo
sição, ainda infelizmente usados em nossas escolas, e 
que apenas servem para crear no alumno antipathias 
profundas por essa casta de estudos, o manual é a carta 
de navegação pela qual o peior piloto pó de levar o 
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discipulo ao porto do destino. O auctor da Histol'ia 
do Brasil procura justamente fazer entrar a corrente 
pedagogica, que tem produzido esses trabalhos, nos 
seus habitos de ensino. 

u Não se exigem mais, da historia, dizem Langlois 
e Seignobos na sua lntroducção aos estudos historicos. 
lições de moral, nem exemplos cavalheirescos, nem 
tambem scenas dramaticas ou pittorescas, sendo ccrto 
que, quanto a taes objectos, a legenda seria preferivel 
á historia, porque eUa apresenta um encadeiamento das 
causas e dos effeitos mais conforme aos nossos senti
mentos de justiça, descreve personagens mais perfeitos 
e heroicos, scenas mais bellas e emocionantes. » 

Os competentes, portanto, ha muito tempo condern
naram a mania de empregar a historia como instru
mento de exaltação patriotica ou do lealismo, isto por 
uma razão obvia, e é que do methodo assim entendido 
resultava que illogicamente cada paiz tendia a fazer 
applicações da sciencia na conformidade dos seus inte
resses particulares, mutilando a vida dos povos no 
sentido dos seus odios ou dos seus enthusiasmos. É 
assim que vimos, para não ir muito longe, Oliveira 
Martins, aliás o maior escriptor de historia da lingna 
portugueza, deformar o typo de D. João VI, simples
mente porque este principe causou a Portugal o enorme 
prejuizo de arrebatar-lhe ou dar motivo a que lhe arre
batassem o Brasil. Não cabe aqui verificar até onde é 
licito utilisar a doutrina a paizes como o nosso, semi
coloniaes. É difficil dizer se o mundo já pôde dispensar 
esse, embora velho, conhecido instrumento de civili
sação, e se esse apparelho de defeza nacional está no 
caso de ser abandonado tão cedo para dar logar a um 
ct!tsmopolitismo duvidoso, inorganico, que, não podendo 
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ainda ser o que Augusto Comte imaginava, não passa 
na realidade do campo de acção em que tripudia o 
egoismo feroz de alguns governos e se avantajam os 
grandes especuladores pertencentes á escola mystico
industrial preconisada por Cecil Rhodes. 

Não sei tambem por outro lado se Fouillée terá razão 
quando se pronuncia pela educação no ponto de vista 
nacional, quebrando nm tanto os excessos do ensino 
naturalista e pondo nos programmas mais humani
dades do que sciencias praticas, o que até certo ponto 
não deixa de ser uma incoherencia á vista do edificante 
exemplo e muito recente dos intellectuaes de França. ~~ 
bem possivel que não tarde a chegar a época em que 
se encontrem meios de fazer em minutos o que em ontros 
,tempos se obtinha em longas horas extenuantes, e que 
\ 
uma cuidadosa reforma dos estudos classicos indique 
o caminho de ganhar a vida em sociedade com grandes 
ideaes, sem desprezo da poesia e da arte, e realisando 
nas fabricas os mesmos prazeres que gozam os artistas 
nos seus ateliers. Não duvido que se approxima o dia 
do triumpho annunciado por Fornelli na Educação 
'moderna,. e será então um gosto vêr applicar, em bene
ficio de todos os que têm figura humana, " o methodo 
da mente scientifica e artística á mente pratica. II Ora é 
certo que nenhum caminho ha mais comezinho para 
essa tentatiY!I. do que a aprendizagem de historia. João 
Ribeiro o está aplainando e olferece já um tanto des
bravado á nossa mocidade. Talvez seja o seu compendio 
o primeiro que encontro sobre o Brasil, com a vibração 
do verdadeiro manual de historia moderna; e maior 
seria o seu valor, se, a par desse manual, eu visse o 
professor funcchmando em collegio apparelhado, já 
não digo como o de Haward, nos Estados Unidos, Dlas 

I. 
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como o de um paiz soi disant latino, refiro-me á École 
des Roches em França, onde se não ensina a historia 
separada da geographia, e, segundo informa Edmundo 
Demolins no livro L' éducation nouvelle, essa disciplina 
começa a ser professada desde os primeiros passos do 
alumno concretamente nos exercicios e diversões, fóra 
d'aula, antes de qualquer esforço de ordem puramente 
intellectual, e depois, quando já preparado o espirito 
infantil com um bom cabedal de factos pittorescos, de 
figuras humanas salientadas pelo relevo da esculptura, 
da pintura, da gravura, da anecdota, passa a ser incu
tida ou antes coordenada quasi intuitivamente sob o 
prestigio dos methodos superiores creados pela theoria 
evolutiva. 

É pena que os programmas fatalmente adoptados 
entre nós não tenham permittido ao auctor da Historia 
do Brasil distribuir as materias do manual de accôrdo 
rigorosamente com essa concepção do ensino historico 
geographico. Todavia, do exame do livro vê-se o 
empenho utilisado nesta direcção; e é manifesto o par
tido que o professor intclligente póde tirar dos capitulos 
não destinados á leitura do alumno. Neste ponto João 
Ribeiro, abriu, se não estou enganado, uma phase nova 
para o ensino de historia no paiz; e oxalá que o seu 
exemplo não fique esterilisado diante da indifferença 
dos que estudam estas questões. 

Não vou analysar a obra, cujo valor se impõe á 
simples leitura do indice. O auctor, conforme declara 
em uma nota final do livro, seguiu á letra as indica
ções de Martins, que incontestavelmente foi o iniciador 
da philosophia da historia da civilisação do Brasil no 
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admlravel trabalho Como se deve escrever a historia do 
Brasil. O compendio, além disto, condensa e coordena 
as idéas dos espiritos mais esclarecidos que se têm 
()('cHpado com o assumpto. 

A alma da historia do nosso paiz como a de toda a 
America do Sul, o historiador a vae encontraI' no espi
rito de navegação e na expansão economica européa, 
que, outr'ora benefica para a humanidade, hoje consti
tue talvez a causa das infamias em via de ser postas 
em pratica na Asia e na Af'rica pelas mesmas nações 
que illustravam essas regiões. Acaso essa idéa geral, 
como tambem as idéas adjectas e que no seu complexo 
são a ossatura da nossa historia, achar-se-ão mal col
locadas num manual para meninos? Hic iacet lepus. 
Ao professor do typo regio com certeza isto se afigu
raria o maior dispauterio dos tempos que correm. 
Certo lente de latim, por exemplo, que eu muito 
conheço e considero um acerrimo apologista do menor 
esforço, diz, para quem quizer ouvir, que taes proces
sos não passam de tendencias levianas para innova
ções impraticaveis. Ora, isto só indica que, por des
ventura da nossa instrucção, ainda não se fechou o 
cyclo do magisterio-industria; nem se formou no paiz 
a corrente de sentimentos que julgo indispensavel á 
(:itfusão do ensino pelo modo e intensidade por que o 
exige a Republica. Todavia vejo que ha professores 
como Said Ali e o auctor da Historia do Brasil, 
cujos horizontes não são limitadl}s pelo interesse e 
pelo medo de progredir, e que felizmente vão aos pou
cos rompendo a especie de nevoeiro slavo que opprime 
as nossas escolas. Estes, pelo menos, acreditam que 
as idéas, por mais alevantadas que sejam, podem 
penetrar perfeitamente no intellecto do menino, com 



PREFACIO 

tanto que o mestre saiba approximar-se delles, des
pindo-se do espirito de pura bureaucracia pedagogica, 
e tenha o preciso talento de dar corpo ás coisas abs
tractas, ou melhor possa transformar as idéas geraes 
em sentimentos, vestindo-as com as côres dos objec
tos da vida diaria e farniliarisando o espirito infantil 
com a sciencia, que, em ultima analyse, só é difficil 
emquanto reside na nomenclatura technica. 

O manual de João Ribeiro constitue uma excellente 
gnia naquelle sentido. O alumno só terá que lêr do 
seu livro as narrações e factos capitaes da historia 
nacional, o que se póde chamar a parte dramatica dos 
acontecimentos; o mais fica a cargo do professor. O 
compendio fornece todas as indicações que o devem 
induzir a estudar não sómente a philosophia dos factos, 
a sua filiação, e as interdependencias geographicas, 
mas tambem a opportunidade de exhibil-as e o modo 
eonsentaneo a cada alumno de despertar o interesse 
sobre elIes, servindo-se das analogias que no ambiente 
proximo se offerecem como vehiculo da iniciação. Esta 
direcção no compendio é dada ao mestre intelligente 
cem o criterio desejavel, o quc não o priva de modifi
cal-a, de accôrdo com a critica que cada professor tenha 
c0nseguido fazer sobre documentos originaes. 

Ora, por exemplo, temos a lição de introducção do 
curso. Presumo que o mestre esteja numa sala, onde 
se encontrem alguns mappas muraes do Brasil e da 
Europa. Não custará a esse professor fazer a sua pri
meira lição chamando a attenção do alumno para os 
dois pontos geographicos - Portugal e Brasil - para 
sua situaçã,o continental e para a interposição do 
oceano, materialisando, por a~sim dizer, a idéa longin
qu& e obscura Que a leitura daria da viagem de des-
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coberta da America do Sul. Se ahi existirem os quadros 
da primeira missa de Victor Meirelles e de outros artis
tas que se têm occupado com o primeiro movimento 
da nossa historia, tanto melhor; poderá o dito profes
sor reunir á primeira impressão produzida pelos mares 
e pelas terras distantes as figuras dos homens que 
tomaram parte saliente no descobrimento do Brasil e 
os actos mais importantes em sua ordem chronolo
gica_ 

Até este ponto o discipulo não terá ouvido nenhum 
famoso discurso, revelador da grande sabença do peda
gogo, nem tão pouco terá sido torturado com prelec
ções sobre systemas de historia ou questões de exe
gese como por exemplo: - seria João Ramalho o ba
charel de Cananéa? - Brazil se deve escrever com s ou 
com z? e outras bizantinices, que são o prazer predi
lecto de certos nephelibatas. Nada disto; mas agora 
será opportuno explicar, terminando a primeira lição, 
o indice do livro. Essa explicação converter-se-á facil
mente - e tudo depende do genio suggestivo de quem 
a emprehender, - num quadro synthetico e pitloresco 
da formação do paiz, e assim por diante_ É preciso 
que o menino, ao retirar-se da aula, saia com o senti
mento de que o seu espirito cresceu, ampliando-se num 
rapto de alegria, como se por ventura elle tivesse 
assistido á descoberta do Brasil e houvesse acompa
nhado o seu desenvolvimento em poucas horas. Seme
lhante estado de consciencia é a coisa mais facil de 
produzir na alma das crianças, que eu conheço, 
havendo mestres. E póde calcular-se a curiosidade com 
que no dia seguinte, li segunda lição, o alumno se 
apresentará pedindo os detalhes relativos ao esboço 
que lhe foi mostrado e que tanto o encantou. É intui-



tivo o que se deverá propôr á attenção escolar Ilas 
liçõcs subsequentes. 

O li vro IV do manual, exemplifiquemos ainda, trata 
em globo da formação do Brasil; o n° III inscreve-se 
com o titulo Uma entrada. Haverá capitulo de historia 
mais fatigante para o alumno chucro que a descripção 
do que era uma bandeira naquelles tempos '1 Por certo 
que não. Mas pense qualquer um de nós o que ha de 
interessante nesse phenomeno social, e o relevo que 
elle póde ter na bocca de um professor, de talento, que 
seja homem de letras e possua cultura geral. Se este 
se propuzesse a falar á imaginação infantil, bastal'ia 
lembrar o drama no deserto, a lucta com a nature:r.a, 
a guerra do selvagem, a surpreza das feras, o appa
relho da defeza, e o heróe de uma entrada como por 
exemplo Anhanguéra, Depois as analogias para tornar 
comprehensivel a organisação da bandeira; não são 
ellas acaso uma região ferlil onde o explicador iria 
buscar elementos fertilisantes do espirito dos alumnos? 

Creio que não é necessario dizer mais relativamente 
ao livro de João Ribeiro, encarado como chave de 
ensino e de iniciação dos professores. 

Resta referir-me um pouco á critica historica que se 
contém na obra, que, segundo sou informado, nesta 
segunda edição, sairá ampliada e expurgada dos 
defeitos que o proprio auetor notou e que se devem á 
rapidez da composição. 

João Hibeiro enfeixa os dois primeiros seculos da 
nossa historia em volta do espirito de navegação ou 
de descobertas c da causa do commercio livre. Sup
ponho que o historiador simplificou de mais o que de 
si se acha envolvido em complicações inextricaveis. Se 
ioi a causa do commercio livre que nos trouxe o jugo 
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hollandez, o que não me parece ser uma causa abso
luta, não foi com certeza a esquadra espanhola que 
fundamentalmente nos defendeu dos rouliers de la mero 

Sahe-se o que era o litoral do Brasil nesse periodo ; 
sabe-se, tambem, a importancia que podia resultar das 
victorias dos piratas, cujas tendencias eram de todo 
oppostas á permanencia, e, por tanto, á colonisação 
:ll'llua, trahalhosa e mesquinha, para a qual só o pOl'
tuguez então se mostrava apto. Este factor, portanto, 
pf'rde a sua gravidade e valor dynamico, desde que se 
attenda a que a força residente em terra sobrelevava, 
graças á intensidade dos interesses e da expansibili
dade vernacula do caracter de alguns homens, a tudo 
quanto no mar surgia em opposição a esse desenvolvi
mento; porquanto o hollandez, se andara com brilho, 
em compensação a sua acção era fluctuante e aleatoria 
como tudo que repousava nos destinos da Companhia 
das Indias Occidcntaes. No Papel Forte do p. Antonio 
Vieira encontra-se, já se sabe que nas entrelinhas, o 
segredo de todo o precario fulgor da aventura de Mau
ricio de Nassau. Toàavia, a narração de João Ribeiro 
não exclue que se chegue a estas conclusões, uma vez 
que o espirito se apoie nos pontos marcantes da 
mesma narração. 

lIa no livro lIma corrente de idéas subterraneas que 
se prendem á federação. Por.9ue, francamente, o auetor 
não derivou dos nucleos, que elle tão bem descreveu, 
no livro 5°, com as suas idiosyncrasias e caracteres 
ellmicos e de educação, a nossa transformação actual? . 
Julgo haver percebido nisso uma tendencia, que, mais 
<10 uma vez, tenho profligado em conversa com o 
auctor. João Riheiro deixou-se por algum tempo fas
cinar pelo Imperialismo da english-speaking-racei se 
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com razão ou sem ella, não sei; mas o que affirmo é 
quc o seu espirito não comporta esse aspecto da actua
lidade politica do mundo, não só por contrario á sua 
indole e ás molas da sua intelligencia, mas tambem 
porque será um obstaculo ao embellezamento da obra, 
que em boa hora emprehendeu, de ensinar a historia 
de seu paiz ás crianças e aos homens que a não 
conhecem. 

Mais duas palavras, e vou fechar este prefacio, 
escripto com o amor e prazer que me inspiram todos 
os assumptos nacionaes. 

As duas palavras importam uma rectitlcação, em 
que sou pessoalmente interessado. 

Tenho ou não tenho o direito de impedir que a pro
posito de um ascendente meu corram idéas pouco 
exactas? Parece que niuguem o negará. 

Diz João Ribeiro na Ia edição da Historia do 
Brasil, referindo-se ao mallogro da Confederação do 
Equador (1824) : " As adhesões foram mais palavrosas 
que elfectivas desde Alagoas ao Ceará. » lIa nestes 
termos grave injustiça aos patriotas do Ceará. Se é 
verdade que Paes de Andrade, em Pernambuco, se 
retirou da lucta, apenas sentiu o movimento das forças 
monarchicas, outro tanto não se deu no Ceará, que 
chegou a constituir-se em estado federado, pondo o 
presidente constitucional, organisando junta, arvorando 
bandeira, e depois elegendo o seu presidente, que foi 
Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, homem moço, 
de alma varonil e incapaz de recuar uma linha do seu 
proposito. Com elfeito naquella ex-provincia as coisas 
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não se passaram precisamente como diz o historiador. 
Correu muito sangue; houve lucta; e no patibulo pade
ceram morte paternal, na conformidade do decreto de 
D. Pedro I, o padre Mororó e outros cearenses valoro
sos. Quanto a meu avô, em Santa Rosa, perto de Rus
sas, a 31 de Outubro de 1824 e depois de repellir a 
amnistia ofTerecida por Cochrane, cercado de 1.200 im
perialistas, succumbiu, morto covardemente por trai
dores, que se bandearam para o inimigo. É o que acho 
escripto nas paginas insuspeitas dos livros de The
berge, João Brigido e Studart. O Ceará, porém, tem 
sido infeliz, com os historiadores geraes. Raras refe
rencias se fazem aos seus sacrificios; e quando se fala 
na propria abolição, se diz que os jangadeiros impedi
ram o trafico e se colloca esse facto como incidente 
historico de importancia secundaria, quando é certo 
que a libertação subita de 18.000 escravos, pois tantos 
eram os ali existentes em 1878, foi uma surpreza e ao 
mesmo tempo um golpe de morte no animo dos aboli
cionistas dos processos lentos, evolutivos ou racionaes. 

Rio, 15·VI·9QO. 

T. A. AUARIPE JUNI0R. 

RmElRO J., Historia do Brasil. Rio de Janeiro, 1900. 
kl. 8°, 314 S. (1). 

Gar manche Gesehichtswerke über Brasilien, beson
ders Lehrbücher kann man durchlesen, ohne cinen 
rechten Einblick in die Eigenart dieses Volkes und Lan-

(I) Publ. nos Archiros de hist. de Munich. 
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des zu bekommen. Das lãsst sich nicht von diesem 
Werke sagen. Ohne die áussere Geschichte der Regie
rung, der Verwaltung, der Kriege etc. zu vernachlãssi· 
gen, sueht uns R. die Physionomie des innern Wesens 
Brasilicns darzustellen. Bahia ist ihm der Mittelpunkt 
des relig'iõsen und traditionellen Elementes, Pernam
buko des republikanischen Radikalismus u. s. w. Da
rans ergiebt sich die Einteilung in allgemeine und 
loI.ale Geschichte. Ein anderer, nur amerikanischer 
Geschichtschreibung eigentümlicher, Punkt ist aucl! 
berücksichtigt worden. nãmlich darzustellen, wie das 
nativistische, oder vielmehr nationale Bewusstsein 
sich allmãhlig entwiekelt, wãchst und erstrecI.t und 
das koloniale, europãische Element in sich aufnimmt, 
nachdcm es früher von ihm beherrscht worden war. 
1 Der Jesuit, der Kolonist und der Paulist sind die drei 
grossen Faktoren der territorialen Ausdehnung Brasi
liens. » R. gehõrt zu den wenigen Schriftstellern dieses 
Landes, die anfangen, den Jesuiten gerecht zu werden. 
Oft bcschiiJtigt er sich mit ihnen und zuweilen sehr 
ausführlich und auch zutrefl·end. Die Unabhãngigkeit 
und Selbstãndigkcit in Behandlung seines Gegenstan
des tria bcsonders in der Weise hervor, wie R. Süda
merika unt! sein V olI. insbesondere beurteilt. Die 
Mischrassen im ganzen betrachtet, wie sic uns das 
lateinische Amerika darbietet, besitzen nicht dic Fahig
I.eitcn für ein " self governmcnt "; cs fehlen ihnen dic 
moralischen Eigenschaften und Tugenden, die nur eine 
Jahrhundert dauernde Erziehung der Geschichte sehr 
schwer ia den menschlichen Geist einzugiessen imstande 
ist. Zu stark ist folgender Satz in seiner Allgemeinheit : 
" Man kaull sagen, dass sie wohl katechisicrte, aber 
keine christlichen Rassen sind. Das Christentum lebt 
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in ihnen, wie ellllge Trop:en Weines im Wasser, um 
ihm die unurnganglich notwendige Farbung zu geben .• 
Jedoch ist viel wahres darin (S. :l35). Sehr wahr sagt 
H., dass oft mit Gewalt und List alle Akte und Pro
zesse, aie zur Besitzergreifung der Regieruugsgewalt 
führen, gefiilscbt werden. Und so zii.blen sie die Jahre 
ihres LelJells nach Revolutionen und Erhebungen, ve
ruchten die Arbeit (die immer die des Tantalus ist, 
weU sic die Revolutionen mit einem Schlag zerstõren 
kann) und warten auf Aemter (nam lich bis ihre Partei 
an's Ruder kommt). Die Regiprung ist für sie am Ende 
nur ein Organ des Kommunismus und ein Spiclzeug 
des GlÜckes. " Manche Unrichtigkeiten werden hier 
übergangen. Ais die beste Geschichte von Brasilien 
nacb der von Soutbey betrachtet er die deutsche von 
Handelmunn und stellt dies (t ausgezeichnete Bucb " 
auch über die Allgemeine Geschichte von Brasilien von 
Varnhagen. Das Bucb wurde aus Anlass der Feier 
des 4. Centenariums der Entdeckung Brasiliens verõf
fentlicht. 

P. C. TESCHAUEU. 





DO AUTOR. 

Quando me propuz escrever este pequeno livro pen
sei em retornar á antiga tradição dos nossos chronistas 
e primeiros historiadores, que ás suas historias cha
mavam de Noticia ou Tratado do Brasil. Com isso que
riam significar o modo como suppriam a escassez de 
factos politicos com o estudo da terra e das gentes que 
8. habitavam. 

Este bello costurr.e logo se perdeu, porque, adqui
rindo o Brasil os fóros de nacionalidade, a sua histo
ria começou a ser escripta com a pompa e o grande 
estylo da historia européa; perdeu-se um pouco de 
vista o Brasil interno por só se considerarem os movi
mentos da administração e os da represalía e da am
bição estrangeira, uns e outros agentes da sua vida 
externa. Era da natureza d'esses agentes transforma
rem-se em equivalencias novas, tão distinctas das pri
mitivas, que seria difficil reconheceI-as. Que restou 
entre nós dos hollandezes? nada, senão os effeitos do 
monopolio, e uns começos de sensibilidade pessoal e 
autonoma que nos produziu a irritação da lucta. Qual 
o vestigio dos esp_nhoes em 60 annos de dominio? a 
possibilidade de formar sem contestação o Brasil maior 
e romper o estreito obice do meridiano da demarcação 
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Nenhum dos dous grandes resultados é caracteristica
mente holIandez ou espanhol e a elles podiamos chegar 
por outros instrumentos do nosso destino. 

Ao contrario, nas suas feições e physionomia pro
pria, o Brasil, o que elIe é, deriva do colono, do jesuita 
e do mameluco, da acção dos indios e dos escravos ne
gro.s. Esses foram os que descobriram as minas, insti
tuiram a criação do gado e a agricultura, catechisaram 
longinquas tribus, levando assim a circulação da vida 
por toda a parte até os ultimos confins. Esta historia a 
que não faltam episodios sublimes ou terriveis, é ainda 
hoje a mesma presente, na sua vida interior, nas suas 
raças e nos seus systemas de trabalho que podemos a 
todo o instante verificar. Dei-lhe por isso uma grande 
parte e uma consideração que não é costume haverpor 
eUa, neste meu livro. 

Em geral, os nossos livros didacticos da historia 
patria dão excessiva importancia li acção dos governa
dores e á administração, puros agentes (e sempre defi
eient.issimos) da nossa defeza externa. 

É certo e é difficillimo attender a todos os elemen
tos que entraram na composição do Brasil, marcar-lhes 
o grau de colIaboração em que agiram. Seria preciso 
attender num só tempo ao trabalho de toda a cultura 
collectiva, na vida official e na do povo. 

A inteIligencia que podesse abranger todo esse sys
tema de equações differenciaes simultaneas, só essa 
teria o exacto e perfeito sentimento da nossa historia, 
·como disse Du Bois Reymond, a proposito da historia 
do mundo. 

Pelo exclusivo conhecimento das guerras nunca po
redemos conhecer os povos, como nunca lograremos 
.conhecer a victima pelas informações (lo .!IIgoz. 
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Neste livrinho, onde aliás não caberiam dissertações 
philosophicas, creio que ha uma ou outra d'essas idéas 
geraes que já agora andam ahi repetidas. 

Liguei o descobrimento do Brasil aos cyclos dos 
navegadores que dilataram o occidente europeu, atr,a
vez do Atlantico. Liguei a historia das primeiras luctas 
internacionaes á grande causa economica da expansão 
européa, á causa do commercio livre, do internaciona
lismo, do mare cla118um ou mare liberum que é uma das 
feições do seculo XVII. 

Foi a causa do commercio livFe que nos trouxe o 
jugo hollandez; só uma esquadra poderia defender-nos 
dos rouliers de la mer, e essa foi a espanhola, e depois 
foi ainda indirectamente. a ingleza. Nem nós, nem Por
tugal comnosco, conseguiriamos tamanho resultado. 

Do sentido em que se deve tratar a historia interna, 
von Martius deu apenas indicações vagas e inexactas, 
mas caracterizou a multiplicidade de origens e de pon
tos de iniciação no vasto territorio; sem embargo da 
contestação de alguma critica menos bem informada, 
fui o primeiro a escrever integralmente a nossa histo
ria segundo nova synthese. Ninguem, antes de mim, 
delineou os focos de irradiação da cultllra e civiliza
mento do paiz; nenhum dos nossos historiadores ou 
chronistas seguiu outro caminho que o da chronologia 
e da successão dos governadores. caminho seguro mas 
falso em um paiz cuja historia se fazia ao mesmo tempo 
por multiplos estímulos em differentes pontos. 

Indiquei, se me é permittida a expressão que acre
dito clara, as quatro cellulas fundamentaes que por 
multiplicação formaram todo o tecido do Brasil antigo: 
a de Pernambuco que gera os nucleos secundados 
da Parahyba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas e 
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a cujo influxo maternal sempre obedecem (na guerra 
dos mascates, 1,Io-l!l, na revolução de 181" na confe
deração do Equador); a da Bahia que absorve llheos 
e Porto Seguro e gera Sergipe; a de São Paulo d'onde 
evolve todo o oeste, com os bandeirantes, Goyaz, Mi
nas, Matto Grosso; a do Rio que pelo elemento offieial 
em lucta com os espanhoes faz nascer, e já tarde, as 
capitanias do extremo sul: a do Maranhão ou Pará 
que gera as unidades administrativas do extremo norte, 
e sempre viveu separado do Brasil e até pelos portu
guezes lhe foi lembrado no tempo da independencia 
que poderia manter, como um novo Canadá, o lealismo 
á Corôa. 

Esses são os nucleosprimitivos do organismo nacio
nal. Todos os demais são secundarios e recentes. Se a 
idéa da federação na Republica fosse menos politica e 
philosophica do que historica, attender-se-ia e essa 
importante consideração. 

Notei que cada um d'esses focos tem o seu senti
mento caracteristico; o da Bahia é o da religião e da 
tradição; o de Pernambuco é o radicalismo republi
cano e extremo de todas as revoluções; o de S. Paulo 
(Minas e Rio) é? liberalismo moderado (acclamação 
monarchica de Bueno, as " provincias colligadas " que 
sustentaram a independencia com a monarchia, etc.); 
o da Amazonia, demasiado indiano, é talvez o da sepa
ração como o é no extremo sul o Rio Grande (a forma
ção recentissima), demasiadamente platino. 

Expuz que sempre houve nos nossos movimentos 
de emancipação politica duas correntes liberaes sepa
radas : uma dos mamelucos que desde o seculo XVII 
almeja em suas revoluções a republica, o federalismo 
e mesmo o abolicionismo; outra, da sociedade colo-
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nial, latina e portugueza, que faz o constitucionalismo, 
o imperio e com elle a centralisação e a unidade. 

Esta ultima corrente tende a desapparecer da poli
tica, pela progressão das raças nacionaes; a indepen
dencia foi para ella como que a suppressão de suas 
tontes e d'aqui a pouco o que restado seu substractum, 
da sua base physica, terá desapparecido. 

A monarchia é o ultimo vestigio da sociedade e do 
liberalismo colonial, é ao mesmo tempo o mais deli
cado e o mais tenue; era da sua natureza extrema e 
fragil dissipar-se como espirito. D'aqui por diante, como 
os europeus depois dos arabes, perdendo os seus ulti
mos preceptores, o Brasil terá que andar sózinho, e 
deshabituado do trabalho, ganhar o pão amargo da 
'lida chamada independente. 

Não passei além da proclamação da republica (I88g); 
os successos são ainda do dia de hoje e seria prema
turo julgaI-os em livro destinado ao esquecimento das 
paixões do presente e á glorificação da llossa historia. 

2:J de Abril de 1900 - Janeiro, 11108. 
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Esta terra, Senhor ... é em toda praia 
praina, chan e mui formosa... Em tal 
maneira é graciosa, que querendo-a 
aproveitar dar-se-á n'ella tudo. 

PER o Y AZ DE C.UIINlIA. 

Carta, no I_° de Maio de 1500_ 





Os dous cyclos dos grandes 
navegadores. 

o primeiro impulso que arrastou os portuguezes ás 
terras incognitas da Africa foi a escravidão. Não haviam 
ainda os turcos fechado o caminho do Oriente, no fundo 
do mediterraneo, e já os portuguezes eram os grandes 
navegadores occidentaes. A caça do homem negro 
levou-os a arrosta!' o mar tenebroso e desfazer a lenda 
medieval que considerava inaccessivel ao homem a 
zona tropical africana. Mais tarde o ouro da Costa foi 
mais um incentivo, além da escravidão. É certo que a 
esta ambição de imperio se ajuntava a Fé christã em 
lucta contra os sarracenos. Desde 1415 é tomada Ceuta 
aos mouros; logo depois os navegantes portuguezes 
Zarco e Tristão Vaz descobrem a Madeira (11Í20); Gil 
Eannes dobra o cabo Bojador (1433) e successivamente 
vão revelando as terras africanas em percurso de tre
zentas e cincoentaleguas. Ainda o proprio Bartholomeu 
Dias que descobriu o cabo das Tormentas (depois da 
Boa Esperança), não sabia sequer que havia attingido 
o extremo meridional do continente negro e foi muito 
além d'elle pelos mares, suppondo que tinha á esquerda 
a costa africana; pouco a pouco, porém, foi velejando 
e subindo para o norte e teve a revelação jocunda de 
que havia contornado a Africa. 

Desde esse momento firmou-se a idéa de attingir a 

•• 
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India, pelo meio dia; corria então pela Europa o mytho 
do Preste João, e ao tempo que as caravelas de Bartho
lomeu Dias levavam o rumo do sul, seguiam por terra 
á Abyssinia (reino do legendario rei) Peres da Covilhã 
e Alfonso de Paiva; d'esta arte D. João II, o principe 
perfeito, abr~;çava a Africa, por mar e terra, pelo sule 
pelo norte. 

Pouco depois em 1497 partia de Lisboa Vasco da 
Gama que, com grande gloria, achou o caminho da 
lndia. 

Scria a America fatalmente descoberta pelos portu
guezes dentro de pouco tempo, ainda que Colombo 
não existira; porque elles, por experiencia dos mares 
africanos, afastavam-se sempre para oeste com fim de 
evitar as calmarias da costa de Guiné; o proprio Vasco 
da Gama na sua celebre viagem bem perto passou das 
terras brasileiras e talvez só por acaso não percebeu 
qualquer indicio d'cllas. Cabral, emfim, que sel·ia o 
Colombo portuguez, primeiro dos navegadores da In
dia, avistou a terra americana a ~2 de Abril de 1500. É 
que elles segniam a corrente oceanica que corre no Atlan
Ueo do lado das nossas praias. 

O descobrimento do Brasil, pois, foi o que seria 
igualmente o da America, um episodio do periplo afri
cano 

Por outra parte e de modo dift'erente, desde os tra
balhos de Marco Polo e dos cosmographos ~ais habeis, 
os espiritos livres haviam retomado a tradição antiga 
da Atlantide. A idéa predominante era mesmo que 
entre Cathai (China) e a Europa, o atlantico se esten
deria apenas por 90 grãos. 
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Por isso mais tarde a Antilha foi considerada um 
trecho de Zipangu (Japão). Colombo, imbuido d'essas 
idéas, escreve entretanto algures que o seu descobri
mento nada dependera da geographia, astronomia, ou 
de qualquer indicação da sciencia; fôra obra divina e 
providencial. Era esse grande genio, porém, como 
todos os mysticos, tenaz nas suas emprezas. Sua 
intenção era a de catechisar a gentilidade e extrahir 
ouro bastante para reconstruir o Santo Sepulcro. Não 
deixou todavia de ter informações mais ou menos pre
cisas do pensamento de seus contemporaneos quanto á 
possibilidade da circumnavegação; conheceu e foi 
amigo de muitos dos navegantes portuguezes, de cuja 
arte e convivencia tirou todo o proveito. E por isso, a 
gloria de realisar o grande commettimento é toda 
inteira d'elle e incomparavel. 

Com a viagem de Colombo abre-se um novo cyclo 
de navegações que tendem a attingir o oriente, não 
pelo periplo da Africa, mas directamente pelo poente. 

" El levante por el poniente ", é a expressão pro
pria d'esse grande pensameuto. 

O resultado foi a descoberta da America. Mas 
tal era a attracção da India que ainda 1epois foi ten
tado o periplo da America pelo extremo sul, para che
gar-se ao oriente-asiatico, tentativa louca e dispen
diosa, attenta a vastidão da viagem, que equivalia a 
uma circumnavegação do globo. Esse momento, vel-o
emos, tem importancia na nossa historia. 

O Brasil tambem necessariamente teria de ser des
coberto numa. d'essas viagens do cycio occidental, e de 
facto o foi. Ojeda e Vespucio tocaram a terra brasileira 
no extremo norte em 1499; Vicente Janez Pinzon e 
Diego de Leppe attingiram o Brasil em Janeiro, Feve-
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reiro e talvez Março de 1500, precedendo a Pedro 
Alvares Cabral, o descobridor portuguez. 

A descoberta da nossa terra foi, pois, feita quasi ao 
mesmo tempo por espanhoes e portuguezes, por isso 
que o Brasil se achava na interferencia dos dois cyclos 
dos navegadores, o cyclo atlantico occidental e o cyclo 
atlantico sul, o dos descobridores do Novo Mundo e o 
dos do caminho da India que se cruzavam uns e outros 
na linha equatorial. 

Os primeiros procediam a priori, seguindo o ousado 
exemplo de Colombo, pretendendo a circumnavegação 
segundo um parallelo intertropical; os segundos, a 
posteriori, acompanhando a costa africana, e só depois 
de terem verificado que era possivel contornaI-a. A 
uns, guiava-os a theoria da esphericidade da terra; a 
outros, a experiencia e a pratica da navegação que 
~lles proprios iam creando ao redor da Arrica. 

2 

o descobrimento do Brazil pelo cyclo 

dos navegadores de oeste. Janez Pinzon 

e Diego de Leppe. 

Alonso, Francisco e Vicente Pinzon eram tres 
irmãos ricos, de importante faroilia andaluza, que col
locaram os seus haveres em emprezas maritimas de 
grande ousadia. Foram sempre dedicados a Colombo 
e com elle descobriram a Americaj Alonso comman-
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dava a Pinta e Vicente a Nina. Mais tarde, sete annos 
depois, sem romper os laços de affeição com o desco
bridor do Novo Mundo, Vicente Janez Pinzon equipou 
uma frota de 4 caravelas e veio em procura de terras 
ainda não descobertas. Descendo ao sul da linha, 
attingiu a costa do Brasil, reconhecendo um cabo que 
denominou de Santa Maria de la Consolacion a 20 de 
Janeiro de 1500. Esse ponto extremo (ou outro proximo) 
do continente americano foi logo depois chamado o 
cabo do Rostro hermoso e pelos portuguezes cabo de 
Santa Cruz (nome do Brasil) e afinal cabo de Santo 
Agostinho (Pernambuco). Pinzon partira de PaIos 
em principios de Dezembro. Attingindo a terra ameri
cana, seguiu a costa pelo norte, por onde foi deixando 
signaes de occupação, inscripções nas arvores e nas 
rochas e, segundo a narração do!! chronistas espll.
nhoes, succedeu-Ihe e aos seus sanguinolenta aventura 
com os selvagens que se lhes antolharam grandes e 
fortes como germanos. No rio Meary observou, e foi o 
primeiro, a pororóca, e navegou o mar d'agua dolce do 
Amazonas. 

Perdendo de vista o Brasil, viajou Pinzon por 
outras terras americanas, e só chegou a Palos em 
Setembro de 1500, sendo logo depois creado - Gover
nador das novas terras descobertas. - É facto, porém, 
que d'ellas nunca tomou posse, nem em tempo algum 
fez valer os seus direitos. D'ahi por diante a sua vida 
é obscura; é companheiro de Solis na viagem ao longo 
da America do Sul em 1508; porém de 1523 em diante 
não se sabem mais noticias suas ... 

Varnhagen entende que o cabo de Santa 
Maria de la Consolacion é a ponta de Mocuripe 
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(Ceará), e o Rostro hermoso será a ponta de 
Jererécuara. 

A viagem de Pinzon precede a de Alonso de 
Hojeda que, em companhia de Vespucio e Juan 
de la Cosa, em Junho de 1499, encontra uma 
terra alagada a 5.° de latitude sul e parece ser 
a do Rio Grande do Norte, no delta do Assú. 

Poucas semanas depois de Pinzon, entre Fevereiro e 
Março de 1500, aportou ao Brasil outro navegador 
espanhol de PaIos, Diego de Leppe, que, reconhecendo 
o cabo de Santo Agostinho, navegou algum tanto para 
o sul, verificando então que a linha da costa corria na 
direcçã.o do sudoeste. Voltou depois para o norte e 
seguiu rumo igual ao de Pinzon. Depois d'essas via
gens de Pinzon e Leppe, ficou verificada a configura
ção piramidiforme do Brasil, pelo conhecimento da 
linha da costa ao norte e a curva d'ella para sudoeste. 

Pelo que acabamos de relatar, não ha duvida alguma 
que os espanhoes tiveram a prioridade historica ou 
chronologica no descobrimento do Brasil. Outras razões, 
porém, haviam de prevalecer, sobre tudo entre essas, 
o prévio accôrdo diplomatico entre Espanha e Portu
gal, sob o arbitrio da Santa Sé. 

Quando se descobriu a America, então supposta 
lndia, houve um estremecimento entre as côrtes catho
licas da Espanha e Portugal. Este, a quem o Papa 
havia doado a India oriental (tal se doavam a principes 
defensores da fé as nações de gentios), se julgou lesado 
em seus direitos. Tornou-se preciso regulamentar a 
conquista do occidente; nesse sentido imaginou-se a 
linha de marcação (z493) de polo a polo, que limitava 
a esphera da acção portugueza até 100 leguas além de 
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Cabo Verde; esse limite cohibia demasiado a expansão 
portugueza; era a obra de um papa espanhol (Alexan
dre VI), e o rei de Portugal esteve a ponto de pegar em 
armas e de com uma esquadra tomar á viva força as 
descobertas de Colombo. Ainda a intervenção do papa, 
ajudada pela sagacidade de Fernando de CasteUa, coa
seguiu conjurar o conflicto, e, depois de muitas nego
ciações, celebrou-se o Tratado de Tordezillas de I49~, 
pelo qual a linha definitiva da demarcação deveria 
correr a 3:70 leguas a oeste de Cabo Verde. Como os 
papas não aceitavam a theoria da redondeza da terra, 
julgavam que assim de modo nenhum seria lesado o 
interesse da Espanha. 

Em vista d'esse tratado, as terras descobertas por 
Pinzon e Leppe, do cabo de Santa Maria de la Conso
lacion até o mar d'agua dulce (Amazonas) caíam sob a 
esphera da posse portugueza. E é por isso que a 
prioridade d'esse descobrimento pelos espanhoes, feito 
cinco aallOS depois do tratado, não poderia prevalecer. 
A verdade com tudo é que a Espanha nunea occupou 
o norte do Brasil; nem espanhoes nem portuguezes 
conseguiram colonizar essas terras no seculo XVI; ao 
findar esse seculo, o dominio portuguf'z no Brasil ia 
pouco além de Itamaracá, e todo o litoral do norte até 
o Oyapoc era vago e entregue aos piratas e ao gentio. 
E demais, toda a reclamação se foi tornando obsoleta e 
impossivel desde que já em 1581 Portugal e o Brasil 
caiam sob o dominio de Espanha. 

O Brasil foi para os portuguezes uma dadiva da sua 
diplomacia. 
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3 

Descobrimento do Brazil pelo eyclo dos 
navegadores do Sul. Pedro Alvares 

Cabral. 

N o dia 9 de Março de 1500, saía do Tejo em 
demanda da Jndia, para proseguir na conquista 
encetada por Vasco da Gama, uma grande ar
mada de treze caravelas e mais de mil homens 
de guarnição. Um dia antes e que era domingo, 
esteve surta em frente á praia do Restello; toda 
a marinhagem ouviu missa e o sermão do Bispo 
de Ceuta na ermida de Belém, onde foi aben
çoada a bandeira com a cruz de Christo. Foi 
'esta levada em procissão até o embarcadouro e 
então entregue a Pedro Alvares Cabral pelas 
mãos de el-rei D. Manoel. Fizeram-se então as 
despedidas entre os adeuses do povo que accor
rera á praia; e, enfunadas as velas onde se viam 
pintadas as cruzes de Christo, entre charangas 
e tambores, desdobrando as bandeiras brancas 
de Portugal, partiu garbosamente a esquadra. 

A frota era majestosa e de maior lote que 
as anteriores. A de Vasco da Gama, tres vezes 
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menor, fÔra de quatro navios. Já não eram os 
pequenos barineis do tempo do Infante D. Hen
rique, mas naus providas de artilharia, arvora
das de tres mastros e com os seus astrolabios e 
rosas-do-vento. 

No dia 14 passava a frota entre as Canaria8. 
Propositadamente se desviou do rumo habi

tual, diz-se que para evitar as calmarias africa
nas, e é possivel tambem crêr que pelo instincto 
de novos descobrimentos a oeste, que já os 
havia e eram sabidos de todos. Commandava a 
frota Pedro Alvares Cabral, fidalgo e amigo de 
Vasco da Gama e por este recommendado a el
rei D. Manoel para continuar a conquista do 
oriente. 

Tambem fÔra experiencia e conselho db 
Gama esse novo rumo, para oeste das terras 
africanas; parecia-lhe melhor descer todo o at
lantico, sempre ao largo, até a latitude do cabo 
da Boa Esperança, para só então dobrai-o e 
demandar os mares orientaes. Em geral, achada 
a latitude pelo astrolabio, os navegadores to
mavam o rumo de um parallelo. Assim o fez 
Cabral; mas de tal modo se afastou da costa 
africana que aos 21 de Abril teve indicios de 
terra proxima, pela presença de sargassos e 
plantas maritimas, e no dia 22 avistou um monte 
de fórma redClnda, a que deu o nome de« Monte 

I. lUBBIRO. - B. BRA.SIL (superior). 3 
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Pascoal ». No dia seguinte velejou, com os na
vioa menores á frente, até que a sondagem ac
cusou pouco fundo junto ao rio do Frade; pro
curou entretanto melhor abrigo, e, segl1indo 
sempre para o norte, poude achar um porto 
« muito bom e mui seguro» que foi provavel
mente a enseada hoje de Santa Cruz. Num ilhéo 
que havia dentro do porto foi celebrada pelo 
guardião frei Henrique a primeira missa a 26 de 
Abril, domingo da pascoela. Outra missa foi 
celebrada no dia 1.0 de Maio, em terra firme e 
na presença dos indios que, em grande numero, 
espantados, as·sistiam ás cerimonias do culto, 
examinando as vestes insolitas dos portuguezes 
e a grande cruz toscamente feita de troncos da 
floresta brasileira, e que ajudaram a erguer ao 
pé do altar. A terra, supposta ilha, foi chamada 
da ({ Vera Cruz », ao depois « ilha da Cruz » e 
da ({ Santa Cruz». 

Prevaleceu, porém, o nome de arasil, pois 
que a terra da Santa Cruz, desdenhada quasi 
pelos seus descobridores, só chamou a attenção 
do mundo e d'elIes proprios quando os attrahiu 
o commercio do « pau brasil » de que era a re
gião muito abundante. 

Dez dias estiveram em aguas e terras do 
Brasil, tomando provisões e entretendo-se com 
os naturaes da terra, qne lhes pareceu formosa 
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e rica de vegetação, de clima ameno « como o 
d'entre Douro e Minho» mas « sem ouro nem 
prata nem nenhuma coisa de metal:. como disse 
o escrivão da armada. Em terra, tomaram a al
tura e acharam I')" graus ao sul da linha, medida 
muito exacta. A 2 de Maio aprestaram-se para 
a partida, e, deixando em terra dous degreda
dos, na esperança de mais tarde utilisal-os como 
interpretes, velejaram para a India, sendo man
dada uma náo a Portugal para levar a no ticia 
do descobrimento. Esta, não se sabe bem, foi a 
de André Gonçalves ou a de Gaspar de Lemos, 
e levou a relação da descoberta, escripta pelo 
escrivão da armada Pero Vaz de Caminha. 

Na frota de Pedro Alvares Cabral e na guar
nição das náos iam homens que já tinham 
grande reputação e fama, Bartholomeu Dias, o 
descobridor do Cabo das Tormentas, Nicolau 
Coelho, o companheiro de Vasco da Gama, Pe
ro Dias, irmão e companheiro de Bartholomeu, 
o physico mór João, o astronomo, Duarte Pa
checo, fidalgo e habil maritimo, que, a seguir as 
conjecturas de escriptores modernos, inspirara 
a derrota que conduzira ao novo descobri
mento, e Pero Vaz de Caminha, escrivão da 
armada que relatou em carta a noticia do desco· 
brimento. 
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A Crota de Cabral proseguia em sua derrota 
para a India, chegando em Sebembro do mesmo 
anuo a Calecut. tendo perdido já seis navios, 
entre elles o de Bartholomen Dias, que nau
fragou e pereceu junto ao cabo das Tormentas 
que havia descoberto. 

Ao partir deixon dois degredados em terra 
e mais dois grumetes que, segundo Caminha, 
haviam desertado. 

4 

Questões e duvidas. 

Babia Cabralia. - o nosso historiador Varnba
~em, talvez um pouco vaidosamente, para justificar o 
seu titulo (já então o possuia) de Visconde de Porto 
Seguro, procurou domonstrar que o primeiro desem
barque de Cabral não Coi na Coróa Vermelha, ilhéo da 
Babia de Santa Cruz, mas no actual Porto Seguro. As 
suas razões são, porém, mal deduzidas da carta de Vaz 
de Caminha, que é o unico documento do tempo e de 
auctor presencial dos suc~essos e cuidadoso, pois era 
a sua profissão, em narraI-os. Gabriel Soares diz que 
foi o desembarque no rio de Santa Cruz,. e a enseada 
d'este nome está para o rio do Frade na distancia de 
« obra de dez leguas I) assignaladas por Vaz de Caminha. 
Além disso. o llhéo da Corôa Vermelha d' aquella ballla 
não deixa a menor duvida que é o mesmo descripto 
pelo escrivão da armada. ilhéo grande que de baixa-



o DESCOBRIMENTO 

mar fica mui vasio " sendo o carão na praia fechado 
por um recife. Essa é a opinião de Mouchez, Rohan, 
sem falar em antigas auctoridades da geographia pa
lria como Ayres do CazaI. entre todas. A enseada de 
Santa Cruz tambem modernamente se denominou 
" Bahia Cabralia. • 

Santa Cruz e Brasil. - Os nomes. Vera Cruz 
e Santa Cruz" desappareceram logo ao tempo da pri
meira colonização do paiz. Os escriptores, sobre tudo 
os de condição ecclesiastica, conservaram-n'o contra 
a opinião do tempo c por motivos de sentimento reli
gioso; era essa, entretanto, mas sem rigor, a denomi
nação omcial. O nome. Brazil" era já conhecido na 
Europa talvez desde o seculo IX, senão mesmo em 
épc.cas anteriores, Bresill. Brasilly, Bracil. Braxilis, Bre
silium, Presill, Pressili" etc., encontram-se em varios 
documentos medieva.es. Um pau de tinturaria assim 
conhecido vinha do oriente e foi de certo introduzido 
pelos arabes que o chamavam" bakkam ", que tradu
ziram no latim • bresilium ", procurando a analogia 
da raiz semitica " bak-kam. (ardente) com a aryana 
• bradsch. (port .• braza ", it. «brac~ " fr .• brai
se ,,). D'elle fala o geographo viajante Abuzeid EI Ha
cen (IX seculo) e Edrisi (1153). A geographia mythica 
da edade média admittia uma ilha oceanica Brazir, 
Bersil, ao occidente, creada e devoraria por um volcão, 
sem que a respeito d' ella mais nada se soubesse; por 
suppol-a existir entre os parallelos da Irlanda e dos Aço
res, dous nomes depois se fixaram na geográphia mo
derna que o indicavam, a rocha do Brazil, (Brtuil Rock, 
na Irlanda) e a ponta do Brazil, na ilha Terceira. No 
dizer de Humboldt, o nome Brazil emigrou de Suma
rta ,gastando nesse percurso quasi mil annos. 
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Acaso, tempestades, na viagem de Cabral. -
Havia proposito (e era recommendação de Vasco da 
Gama), de afastar-se da costa africana; havia sciencia 
de que os mares a oeste, na largura de 18 gráos (tra
tado de TordezilIas, 1494) eram de puro domínio por
tuguez; havia desejo de obstar aos progressos da ex
pansão espanhola no Atlantico e isso ia sendo causa 
de guerra dois annos antes do tratado; era, pois, na
tural que, no interesse de explorar os seus proprios 
mares, os portuguezes não hesitassem em varreI-os 
com as suas esquadras; e em época de tantos e suc
cessivos descobrimentos, a esperança de se haver com 
outros era naturalissima. Na viagem de Cabral, que 
tinha róta certa para a India, não reinava o mesmo 
espirito divinatorio, unico que podia alentar a frota de 
Colombo_ Não havia proposito de descobrir o Brasil, 
mas menos havia ainda o acaso ou a surpreza no des
cobril-o; o extremo oeste do Atlantioo já havia reve
lado um mundo incognito desde 1492; e, sem duvida 
alguma, se as expedições maritimas portuguezas desde 
D. Manoel, não fossem capitaneadas por fidalgos e ho
mens de guerra (ao envez de maritimos e cosmogra
phos como anteriormente o eram) a terra de Santa 
Cruz já haveria sido descoberta, antes de 1500, pelos 
proprios portuguezes. Quanto á versão de que Alvares 
Cabral foi arrojado para o occidente por tempestades, 
é inverosimil. Não se encontra essa noticia nos primei
ros documentos do tempo na relação da Coil. Ramusio, 
nem na carta de Vaz de Caminha (que se abstem de 
relatar, é verdade, os successos da travessia) e nem 
em todos escriptores portuguezes do seculo XVI, que 
trataram do assumpto. Aquella affirmativa está em 
alguns, em Roc4a Pitta, Historia da America portu-
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gueza, escripta no seculo XVIII, e em verdade nüo 
merece grande credito. 

Questão chronologica. - A data de 3 de Maio 
para o descobrimento do Brasil é inteiramente arbitra
ria; não a justifica a correcção gregoriana, que se tem 
allegado em falso para legitimal-a. A data verdadeira é 

a de 22 de Abril, em que se avistou a terra, e sobre esse 
dia nunca houve duvida que merecesse consideração. A 
correcção gregoriana, se fosse aceitavel tratando-se de 
facto anterior a ella, daria a data de 2 de Maio. 

Ignorada noS primeiros tempos a data verdadeira, 
o sentimento religioso imaginou-a a 3 de Maio, dia da 
Invenção da Santa Cruz. 

Examinando a questão a respeito das duas datas 
do descobrimento (22 de Abril) e da tradição (3 de 
Maio), escreve Miguel Lemos; 

"Diante d'essa divergencia não tardaram 
os eruditos modernos em procurar uma solu
ção e lembraram-se então da correcção do ca
lendario operada pelo Papa Gr~gorio XIII, 
em 1582. Cremos que o primeiro que recorreu 
a esta explicação foi o nosso illustrado I'atri
cio, hoje fallecido, o General Beaurepdire Ro
han. No seu pequeno escripto já citado, depois 
de assignalar a concurrencia das duas datas, 
elIe pro segue nestes termos: «Ha, portanto, 
sensivel confusão; mClS eu creio que é possível 
conciliai-os (os autores divergentes), compa
rando entre si o calendario, que regulava no 
tempo de Caminha, e a correcção gregoriana, 
de que nos servimos agora .• O escriptor passa 
em seguida a expõr a origem da reforma gre-
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goriana e em que consistiu; o que não precisa
mos reproduzir aqui. Basta-nos lembrar que 
essa reforma consistiu essencialmente: 10, em 
supprimir lO dias, entre 4 e 15 de Outubro de 
158!l, anuo em que se fez a correcção; !l.o, em 
não se contar, dahi por diante, com bissextos, 
em cada quatrocentos anuos, tres annos se
culares, que deveriam ser bissextos pela regra 
juliana. A primeira suppressão tinha por fim 
corrigir o erro accumulado até então, a segun
da evitai-o para o futuro. 

Explicada a reforma gregoriana, assim con
tinua o General Beaurepaire : 

E' provavel que a dilferença de datas que 
se observa em alguns documentos relativos a 
tactos anteriores ao anuo de 158!l provenha de 
se servirem alguns escriptores do calendario 
juliano, tal e qual o empregavam os chronistas 
d'aquelles tempos, entretanto que outros redu
zem as datas á correcção gregoriana, como 
acontece, por exemplo, quanto ao fallecimento 
::lo papa Alexandre VI, a respeito do qual dis
cordam Cicarelli e Tomasi, ambos autores de 
boa nota. 

A admittir-se esta hypothese, quanto á des
coberta do Brasil, é facil explicar a insistencia 
d'aquelles que adoptam a data de 3 de Maio 
para assignalar aquelle acontecimento. Em ver
dade, assim como Gregorio XIII supprimiu os 
10 dias, entre 4 e 15 de Outubro, póde muito 
bem acontecer que algum chronologista tivesse 
tido a idéa de fazer outro tanto a respeito da 
data da descoberta do Brasil. Neste caso, co-
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mo é facil verificar, o dia 22 de Abril passa a 
ser 3 de Maio, posto que (faço de passagem 
esta observação) em 1500, isto é, 82 annos an
tes da correcção gregoriana, a dilferença entre 
o anno solar e o anno civil não era exacta
mente de 10 dias, faltando ainda algumas ho
ras para os completar, consideração a que, 
sem duvida por inadvertencia, não se atten
deu_ • 

E depois de e.pplicar a mesma correcção 
ás dilferentes datas mencionadas na carta de 
Caminha, conclue o autor: 

"Vê-se, portanto, que, se pelo calendario 
juliano foi a descoberta do Brasil em 22 de 
Abril de 1500, é tambem certo que, reduzindo 
essa data á correcção gregoriana, não erraram 
aquelles que a collocam no dia 3 de Maio; e 
sabemos que foi para memorar tão plausivel 
acontecimento que a Constituição politica do 
Imperio o escolheu para o da abertura annual 
do corpo legislativo .• 

Infelizmente, o nosso patricio equivocou-se 
em sua contagem, pois, feita a correcção dos 
dez dias, o dia 22 de Abril corresponderia a 
2 de Maio e não a 3. O engano proveio prova
velmente da consideração que para passar do 
dia 4 de Outubro para o dia 15 é preciso ajun
tar 11 a 4; e d'ahi o nosso autor irreflectida
mente foi tambem sommando 11 a 22 e ás ou
tras datas de que se occupou. A conciliação, 
pois, otferecida pelo General Beaurepaire falha 
completamente seu objectivo. 

Foi sem duvida por ter verificado este en

S. 
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gan€l, que Varnhagem; na 2.a ediçã€l de sua 
Historia Geral (1877), applicand€l, P€lr sua vez, 
ao cas€l, a c€lrrecçã€l greg€lriana, t€lm€lU para 
P€lnt€l de partida nã€l €l dia 22, mas o dia se
guinte, que de facto correspond~ a 3 de Maio. 
Eis aqui suas palavras: « A esquadra approxi
m€lu-se da C€lsta n€l dia immediato, O Capitão
Mor mandou um batel á terra; o qual, reman
d€l para uma praia em que havia muita gente, 
tentou communicar com eUa. Mas baldad€ls 
foram os esforços dos interpretes de línguas 
africanas e asiaticas, que iam n€l batel, para se 
fazerem entender. Assim o primeiro trat€l C€lm 
aquella gente se reduziu a algumas dadivas 
€lU escambos feitos de parte a parte, e medi8lite 
as costumadas prevenções. Isto tinha lugar n€l 
dia 23 de Abril, cujo anniversari€l (em virtude 
da correcção greg€lriana em 1582) se deve cele
brar dez dias depois, ist€l é, a 3 de Mai€l, C€ln
f€lrme entre nós effectivamente se admitte. " 

Mas o hist€lriador naci€lnal illudiu P€lr esta 
fórma a difficuldade P€lrque €l que está em 
questã€l não é saber qual o dia de Abril de 
1500 que, feita a c€lrrecção gregoriana, corres
P€lnde a 3 de Maio. 

A questã€l é saber a maneira de c€lnciliar 
esta ultima data, geralmente adoptada durante 
seculos, C€lm a da descoberta propriamente 
dita, isto é, C€lm o dia em que a gente de Cabral 
a vist€lU a terra pela primeira vez; e era a des
c€lberta, e não €l primeir€l trato C€lm os natu
raes, que se admittia celebrar entre nós a 3 de 
Maio. 
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Outros escriptores persistindo em procurar 
na correcção gregoriana a chave d'este peque
no enigma, não hesitaram em tomar o dia !H de 
Abril, no q:.zal, como se sabe, a armada de 
Cabral encontrou os primeiros signaes de terra 
proxima. E para que da correcção gregoriana 
feita a esse dia resultasse a identificação de 
21 de Abril com 3 de Maio, lembraram-se elles, 
indevidamente, de applicar ao anno de 1500 
um desfalque que só tem cabimento no seculo 
presente. 

Com effeito, querendo-se converter uma 
data actual do calendario juliano, que ainda 
vigora na Russia, em data gregoriana, é neces
sario supprimir além dos dez dias, eliminados 
em 1582, mais dous. Este accrescimo provém 
da suppressão em líoo e 1800 dos dias bissex
tos d'esses annos seculares, os quaes, em vir
tude da segunda regra, acima lembrada, da 
reforma gregoriana, deixaram de ser contados, 
como dc':xaram de o ser tambem o de 1900; 
de modo que a differença entre os dous calen
darios será então de treze dia~. Esta ultima 
consideração patenteia a improcedencia de tal 
emenda, pois que no seculo XX a suspirada 
conciliação terá desapparecido, visto como en
tão o dia 21 de Abril corresponderá a 4 de 
Maio. 

Mas ha uma ponderação que deveria de 
antemão ter desviado esses autores de procu
rarem na correcção gregoriana a concordancia 
desejada, e é que a data de 3 de Maio já se 
encontra, como a do dia da descoberta, indi-
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cada por historiadores que escreveram antes 
de 1582, isto é, anteriormente á reforma presi
dida por Gregorio XIII. Tal é, por exemplo, 
Gaspar Corrêa. » 

Gaspar de Lemos? A carta de Vaz de Caminha, 
que é o documento por excellencia da descoberta, não 
é explicita e não diz quem levou a noticia a Portugal, 
mas é verosimil que o portador, seguindo o rumo do 
norte, procurasse conhecer a extensão da costa e fosse 
o mesmo escolhido para dirigir a primeira expedição 
exploradora que em rumo certo veio, não d: Porto Se
{furo, md:S ao cabo de S. Roque e desceu costeaudo o 
litoral, o que parece itinerario de pessoa já sabida al
guma cousa nessas paragens. Essa consideração não é, 
entretanto, de grande peso, porque da expedição fez 
parte A. Vespucio, que já conhecia de viagens anterio
res (a viagem de Hojeda) o relevo da parte norte da 
America do Sul, em parte, e já sabia da linha da costa 
sudoeste (viagem de Cabral); e vindo de Sevilha para 
essa exploraçãe de 150I já tinha noticia da viagem de 
Pinzon, que chegou a Palos on anno anterior, em Se
tembro. Não lhe faltava mais que reconhecer a curva 
a norte e leste do Brasil. - Os escriptores portuguezes 
falam de Gaspar de Lemos e André Gonçalves; Gaspar 
Corrêa cita o ultimo, mas Castanheda e os escriptores 
officiaes que em geral o repetem (João de Barros e D. 
de GÓes). mencionam Gaspar de Lemos. Ainda que os 
ooronistas officiaes tenham em seu favor o facto de 
que poderiam consultar 09 archivos, são sempre pouco 
cuidadosos no que diz respeito ao Brasil, ao passo que 
Gaspar Corrêa, sempre consciencioso, se entendia me 
lhor e pessoalmente na materia. 
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A.s primeiras explorac6es. 

A noticia da descoberta da Terra de Vera 
Cruz causou grande e alegre surpreza na côrte 
de D. Manuel, o rei afortunado. Era mais uma 
esperança de riquezas imprevistas: a grandeza 
que d'essa terra dizia Vaz de Caminha fez com 
que logo se aprestasse uma esquadra para reco
nhecer o paiz e as suas costas. Ainda mesmo 
que não se tratasse de regiões inculta-3 sem in
teresse directo para a especulação do commer
cio, era de inestimavel preço esse ponto de re
pouso e de apoio, a meio caminho da Jndia. A 
primeira expedição de tres navios deixou o 
Tejo em Maio de 1501 ; não se sabe hoje quem a 
commandava, senão que seria provavelmente 
o mesmo que levara a noticia. Seja como fôr, 
a pessoa mais eminente que neHa embarcára 
foi de certo Americo Vespucio, o piloto e ma
rinheiro mais instruido do seu tempo e que foi 
tambem o primeiro orgão de descredito da 
nossa terra. Não achou que a região valesse 
muito; sem ouro, sem povos productores, pa
recia-lhe uma propriedade mesquinha e dis:-
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pendiosa; apenas notava a existencia do pau 
brasil, producto mediocre quando comparado 
ás especiarias; serviria a terra para abrigo pe
los seus portos numerosos, com boa aguada e 
lenha para as provisões. Verificou-se tambem 
que não era uma ilha de umas setenta leguas de 
longo, como pareceu aos descobridores, mas 
um vasto continente. A frota de exploração 
encontrou a de Cabral, que voltava da India, 
na altura de Cabo-verde, e vindo tocar a costa 
brasileira correndo-a toda de norte a sul até o 
cabo de Santa Maria (Uruguay); por onde 
foram passando, deram os exploradores, con
forme o calendario, os nomes de santos aos 
accidentes geographicos. 

Cabo de Santo Agostinho (28 de Agosto), 
Rio S. Francisco (4 de Outubro), B. de Todos 
os Santos (r de Novembro), C. de S. Thomé 
(2r de Dezembro) « Rio de Janeiro»? (I de 
Janeiro de r502), Angra dos Reis (6 de Ja
neiro), S. Vicente (22 de Janeiro). O primeiro 
ponto em que tocou não se sabe bem qual foi, 
se a bahia da Traição ou o Cabo de S. Roque. 
Esmorecendo o chefe da expedição, Vespucio 
tomára o rumo de sueste, depois de viagem 
tempestuosa, e chegou a Lisboa a 'J de Setem
bro de r502. 

Depois d' essa exploracão fecunda quanto 
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aos progressos da geographia, mas inutil aos 
interesses do commercio portuguez, a terra de 
Santa Cruz foi relegada a verdadeiro olvido. 
Foi preciso que a ambição estrangeira viesse 
acordar o sentimento ou o appetite dos seus 
descobridores. 

G 

o Brasil esquecido. Lendas primitivas. 

Depois da primeira exploração de 1501, as terras do 
Brazil tornaram-se constante theatro da pirataria uni
versal. Especuladores francezes, allemães, judeus e 
espanhoes aqui aportam, commerciam com o gentio ou 
asselvajam-se e com elle convivem em egual barbaria. 
Os navegadores de todos os pontos aqui se aprovisio
nam ou se abrigam das tempestades. Aventureiros aqui 
desembarcam, e vivem á. ventura, na companhia de 
degredados e foragidos. 

O que preoccupa a côrte portugueza de D. Manoel 
são as riquezas do oriente. Se ainda alguma expedição 
aqui toca e se demora, como a de Gonçalo Coelho e 
Vespucio, a que pelo naufragio e tempestade se divide 
emduas e estabelecem feitorias, uma no Rio de Janeiro 
outra em Santa Maria (Cabo Frio) 1503, não é o Brasil 
quem as attrahe mas sim ainda a fascinação do orient\', 
A expedição de Gonçalo Coelho marca um momento 
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historico distincto e importante : verificada como foi 
por Vespucio a configuração continental do Brasil, tão 
parecida com a da Afriea, pensou-se em realizar o peri
pio brasileiro e contornar a nova Africa para chegar a 
Malaca, á (f feira universal II do oriente; - tentativa 
fascinadora, o levante pelo sul, egual á de Colombo ei 
levante por el poniente, empreza d'uro tempo em que se 
julgava a terra menor do que era realmente e que o 
seu circuito apenas excederia de uma centena de gráos. 
Esta gloria da circumnavegação coube mais tarde a 
Fernão de Magalhães. 

Não devemos, pois, contar a expedição de G. 
Coelho como destinada ao reconhecimento das terras 
brasileiras. Contractadores e arrendatarios da unica 
especie mercantil, o pàu brasil, da terra descoberta, 
mandaram varias náos; assim veio a náu Bretõa de 
Fernão de Noronha e outros socios. Por aqui passaram 
011 que iam a serviço de Espanha, João Dias de Solis 
que descobriu e subiu o rio Prata (1515), Fernando de 
Magalhães (1519). Outras visitas ao Brasil eram as das 
esquadras da India, que vinham refrescar nos benos e 
pittorescos portos; taes as de Alfonso de Albuquerque, 
a de D. Francisco de Almeida e outros. Em todo o rei
nado do rei venturoso nunca mais se falou da nova 
tcrra americana, que era o posto dos traficantes; nesses 
vinte annos de abandono perdeu-se o nome official da 
terra (Santa Cruz), e formou-se o unico que aos 
cxtranhos a fazia lembrada : a região do pau brasil. 

O vacuo produzido por esse desdem originou as 
lendas aventurosas proprias dos paizes primevos e sem 
historia, e, assim, se formou a epopéa do Caramurú, o 
dragão do mar - um portuguez que naufraga na Babia 
e exerce grande predominio sobre os selvagens. ~a 
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lenda, o segredo d' esse predominio é a arma de fogo 
que atemorisa o gentio. É certo que Diogo Alvares 
(Corrêa) o Caramboró ou Caramurú é um personagem 
importante ainda nos meiados do seculo XVI; á sombra 
e á protecção d'elIe é que se coloniza a Bahia. É falso, 
porém, que estivesse na côrte de Henrique II e fizesse 
ahi baptisar a linda esposa Paraguassú. A verdade, 
provavelmente, está em que a historia do Caramurú 
coincidiu com outras de piratas francezes, sobretudo 
de Dieppe, que traficavam com os selvagens carregando 
saguins, papagaios e pão brasil. Os escriptores do 
seculo XVIII e bajuladores genealogistas aceitaram o 
mytho e o embelIezaram com outras interpolações. 
D'abinasceu o belIo poema epico de Santa Rita Durão, 
que faz entretanto Paraguassú 

De ctJr tão alI/a como a branca n8lle. 
E d:onde não é MI/e, era de rosa. 

- Outra personalidade heroica é a de um velbo de
rradado ou naufrago, João Ramalho, que os coloni
zadores de S. Vicente vieram encontrar com grande 
famUia patriarchal fundada entre o, indios. As suas 
extensas relações com os indigenas do litoral tupini
quins e os de serra acima, guaiana:Jes, determinaram 
logo os dous pontos da primeira colonização. Tambem 
a Buainfluencia foi grande e a lenda d'esse homem que 
morreu centenario, faz remontar a sua vinda a uma 
época precolombiana. Seria elIe o verdadeiro desco
bridor da America, segundo essa invenção aproveitada 
por varios escriptores e ainda neste seculo revivida por 
Oatrarel? 

A verdade é que muito pouco se poderia saber de 



HISTORIA DO BRASIL 

paiz entregue ao acaso. O reinado de D. Manoel é o 
periodo mythico da nossa historia. Ninguem, nem o rei 
nem a sua côrte futil e incapaz (onde na cidade de Lis
boa sobre duas mestras da leitura havia 8 perfuma
dores de luvas) poderia perceber a importancia do 
Brasil; era Portugal nesse tempo a nação da grande 
riqueza e da grande miseria; o ouro portuguez corria 
em todas as partes da Europa; o cruzado circulava 
como a libra esterlina hoje, e Shakspeare escrevia no 
Othello (III, 4) : 

I had rather have lost my purse 
Full of cruzadoes. 

Mas ao lado do ouro nunca a penuria nem a igno
rancia foram tão profundas. Com esse estado de espi
rito ama-se a dissipação e nunca a previdencia. Colo
nizaro Brasil seria dispendioso e sem lucro immediato. 
E o deserto florido da nova terra foi entregue ao esque
cimento. 

7 

A terra e os habitantes. 

É o Brasil em quasi toda a sua vastidão uma especie 
de ilha colossal da altura média de mil metros e cer
cada pelo oceano e pelos vales profundos do Amazona.!' 
e do Paraguay. 

Nesse massiço enorme, o relevo é maximo do lado 



o DESCOBRIMENTO 55 

do sul (Rio, S. Paulo, Paraná) onde quasi desce a 
prumo sobre o Atlantico; é ainda muito alto para os 
lados de Mato Grosso, onde, com a proemiuente ele
vação de oitocentos metros, domina as plauicies e os 
charcos do Paraguay; desce e diminue suavemente 
para os affluentes do Amazonas e para os taboleiros e 
praias do norte. Montanhas existem apenas algumas 
isoladas, e afora a cadeia marítima, não formam 
systema algum, ao contrario do que nos pinta a nossa 
cartographia inexacta. 

Tal é em sua physionomia stereometrica a nossa 
terra. 

Ao ser descoberto, era o Brasil habitado 
por uma gente da mais infima civilização; vivia 
da caça e pesca, não conhecia outras armas de 
industria ou de guerra senão o arco e a clava 
e andava em completa nudez. Entregues á na
tureza, os indios não conheciam Deus nem lei, 
pois não era conheceI-os possuir o terror da 
superstição e o dos mais fortes. 

A feição dos indios, diz o escrivão da ar
mada de Cabral, é « serem pardos, á maneira 
de avermelhados, de bons rostos e bons na
rizes, beID: feitos l). 

Quando se disse a primeira missa na terra 
firme, ajudaram a elevar a Cruz, e eram uns 
cento e cw.coenta, que se misturaram aos chris
tãos. Estiveram a bordo dos navios de Cabral, 
onde não foram entendidos pelos interpretes, 
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mas deixaram excellente impressão pela doçura 
de indole e pela curiosidade e innocencia de 
suas maneiras primitivas e ingenuas. 

A principio suppoz-se que eram todos os 
indios do Brasil da mesma estirpe; mas dentro 
em pouco se percebeu que se distinguiam 
muito, uns de outros, pela diversidade dos cos
tumes, sempre incultos, pela indole pacifica ou 
feroz ou ainda pelo habito de comerem a carne 
humana, o qual não era de todas as tribus ; e 
distinguiam-se egualmente pela variedade das 
lingrias. Mas na região do litoral, que foi a 
melhor e mais cedo conhecida, predominavam 
pelo numero e valentia os « tupis » ; eram dit
ferentes tribus, de sul a norte, com differentes 
nomes; mas a lingua d'ellas era, com poucas 
dif!erenças, a mesma, d'onde se lhe chamou 
merecidamente mais tarde a « Lingua geral ». 

É certo que os padres jesuitas, ao depois, e 
por necessidades da catechése, enriqueceram e 
aperfeiçoaram a lingua dos tupis e guaranis, e 
neste sentido não fizeram mais que os poetas 
e escriptores, que fixam em toda a parte a su
premacia de um dialecto que elles proprios 
ennobrecem sobre todos os demais. Em todo o 
caso ainda hoje não se sabe bem em quantas 
familias distinctas se dividem os indios de todo 
o paiz; são muito conhecidos os tupis e foram 
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quasi os unicos que mais ou menos se approxi
maram das povoações civilizadas, que outros 
mais « bugres .t, os tapuyas, por exemplo, 
nunca puderam supportar sem rancor. 

Portuguezes e indios praticavam-se mutua
mente crueldades, porque não se entendiam e 
nem se podiam entender, attentos os diffe
rentes gráos de civilização. O indio tinha o 
sentimento da propriedade collecti",a (da tribu) 
mas não o tinha da propriedade pri",ada; o 
indio não julgava fazer mal, roubando; e assim 
muitos crimes que o eram para os christãos, 
para elles nada significavam. Por outra parte, 
qualquer ultrage feito a um indio por um só 
portnguez, d' elle eram considerados responsa
veis todos os portuguezes onde os encontra
vam, o que fazia parecer má fé, traição ou fero
cidade gratuita da parte dos selvagens. Os 
civilizados, entretanto, ainda hoje, na guerra, 
responsabilizam povos inteiros pelos erros ou 
crimes de poucos individuos. 

Tinham os conquistadores na conta de ho
mens sobrenaturaes, phantasmas vindos do 
mar, caraibas, e era natural que fossem sub
missos ante o invasor. Esse, porém, pensou 
logo em transformai-os em escravos; a escravi
dão não era uma injuria para a consciencia dos 
negros, muito menos para a dos índios; mas 
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era um acto e o principal effeito da guerra. 
A escravidão era tambem o trabalho, o cas

tigo corporal, a vida sedentaria; e o i lHli o , 
quasi nomade, de natureza, ao nosso parecer, 
indolente, não podia e não gostava de tI'aba
lhar. D'ahi nasceram muitos tumultos e vin
ganças atrozes. 

A acção dos padres jesuitas, que logo no 
primeiro seculo diligenciaram civilizar os in
dios não os tornou mais christãos do que o 
podiam ser; mas conservou-os agremiados, 
sem exigir maior trabalho que o que podiam 
dar, e sobretudo em muitos casos lhes poupou 
a degradação, os horrores da crueldade, das 
doenças e da morte ao contacto dos conquista
dores, a cujo captiveiro preferiam o suicídio. 

8 

A ethnologia brasilica. 

o problema da ethnologia brasileira, depoj~ dos 
ultimos estudos, apresenta já certos aspectos cla/"Os e 
defInidos e pontos de apoio que se podem considerar 
defInitivos desde já. quaesquer que sejam as lacunas 
que infelizmente ainda existam. 
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Ainda modernos investigadores, entre os quaes 
sobresae Martius, não poderam achar a classificação 
definitiva dos indios brasileiros, mas em verdade accu
mularam grande e substancioso material de factos que 
dentro de pouco tempo se tornou possivel atTrontar sem 
excessiva timidez um ensaio de generalização. 

O sentimento mais primitivo. e rude que se havia 
formado sobre os indio.S é que elles co.nstituiam uma 
só faroilia, dilacerada em tribus apparentemente 
diversas, Po.UCO importando as differenças de lingua e 
muito menGS de civilização. e cultura que entre ellas se 
Po.diam nGtar. O systema tinha a vantagem de trazer 
grande simplificação., embo.ra á custa da verdade sacl"Í
ticada. Entretanto., muitas das tribus ditTeriam entre si 
mais do. que ditTerem eurGpéus e africanGs actuaes, no. 
que respeita á cultura geral; o. povo. tupi, co.mtudo., 
representava, co.mo. o judeu, o Po.Vo. co.smGgenico. aque 
to.do.S os mais se reduziam, máo. grado. a Babel das 
linguas. Era uma raça geral, a exemplo. da lingua 
geral. Co.ntribuia para isso o. facto. de ser o. Brasil civi
lizado. uma unica unidade po.litica, e o.S espirito.s acos
tumavam-se a vêr debaixo. do. Brasil Po.rtuguez um só 
Brasil indiano.. A prehisto.ria devia subo.rdinar-se á 
historia. 

A verdade, pGrém, era outra. Pouco. a Po.UCo., estu
dadas as tribus nos seus multiplo.s aspectos, appareceu 
desde lo.go. a irredllctibilidade de muitas d'ellas. 

Hoje pelo menos pGdemo.s assegurar que quàtro 
grandes nações de indiGS são. abso.lutamente distinctas. 
E são. ellas : a tupi, a tapuia (o.U gé), a nu-aruak 
e a cariba. Fóra d'esses gruPo.s existem ainda tres 
de meno.r impGrtancia. 

Além d'esses grandes gruPo.s principaes ficam 
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ainda varias tribus mui pouco estudadas e cujos carac
teres, pelo que ~:;'oconhecidos até hoje, não comportam 
reducção ao 8chema quadruplo que acabamos de 
indicar. É esse justamente o lado obscuro da ethno
logia brasilica e é o que provoca o ardor e a diligencia 
dos nossos investigadores. 

Para figurar-se uma distribuiçlo geographica das 
principaes nações indianas, basta-nos fazei-o por alto. 
Os tapuias, acham-se localizados no planalto de leste 
do Brasil, não muito longe da costa, entre 5 e 20 grãos 
de latitude sul e 40 a 55 grãos de longitude occidental 
(meridiano de Greenwich). Os tupis estendem-se pelo 
litoral do sul a norte e pelas regiões do Xingá e do 
Tapajós. Os caribas encontram-se principalmente nas 
Guyanas de léste e na Venezuela oriental. A nação nu
aruak espalha-se no sentido do nordeste desde a Bo
livia até á costa do norte de Venezuela atravez do 
Brasil e entre os limites de 60 a 75 grãos de longitude 
occidental. Tambem se chama maipure (L. Adan). 

Podemos representai-os pelo seguinte diagramma 
que se imagina superposto a uma carta da America 
do Sul. 

Tupis. 
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Por esse diagramma percebe-se que os tupis, par
tindo do sul, onde se conservam mais puros (guaranis) 
penetraram pelo Brasil em tres direcções e correntes : 
a corrente oriental seguindo a costa e d'ondeprovavel
mente expelliram os tapuias, isto é, os barbaros; a 
corrente central e a occidental que parecem menos 
importantes. 

As migrações das varias nações indianas não se 
deram em direcções uniformes, e a difficuldade de 
determinal-as não é pequena_ 

Que os tupis migraram do sul para o norte, parece 
cousa liquida, e por muitos motivos. Ainda nos tempos 
da descoberta já se podia observar essa direcção, e 
sempre os colonizadores puderam ver que os tupis 
subiam o litoral, quer por impulso espontaneo, quer 
tambem para evitar a occupação européa. Ao mesmo 
tempo sabe-se que a massa de tupis do sul, os 
guaranis, conservam uma lingua mais primitiva, mais 
contrahida, ao mesmo tempo que revelam inferiores 
aptidões e estado inferior de cultura. 

Tambem ha todas as probabilidades em favor da 
direcção leste-oeste seguida pelos tapuias ou gés, não 
só porque o gráo de cultura d'elIes vae ascendendo 
nessa direcção, corno porque, sendo expulsos pelos 
guerreiros tupis e sendo-lhes impossivel atravessar o 
mar, não tinham outro caminho a seguir que o de 
<leste. 

A Inigração dos nu-aruaks devia ter-se realizado em 
sentido contrario á dos tupis. Elles deviam ter descidú 
do Norte para o Sul; o seu nucleo principal se acha 
localizado entre o Alto Amazonas e o Rio Negro. 

O movimento dos caribas seguiu a direcção do Sul 
para Norte. Elles occupavam a regiãO das Guyanas e 



HISTORIA DO BRASIL 

já tinham effectuado pelo mar a conquista das pequenas 
Antilhas. De onde teriam vindo? É aqui o logar de 
mencionar-se a principal descoberta de K. von den 
Stein. Este, com Ehrenreich, conseguiu determinar a 
patria primitiva dos caribas nas fontes do Xingú. É ahi 
que se encontram as hordas mais primitivas d'essa 
nação e as tribus mais meridionaes; d'ahi, pois, é que 
le estenderam para o Norte, pois é nessa direcção que 
se encontram as pégadas mais numerosas do cariba. 

Além da questão das migrações levanta·se 
outra, a da fixação das épocas em que ellas se 
realizaram, e que é naturalmente muito mais 
delicada e diffici!. O terreno é muito largo 
para as hypotheses, e eis porque é muito dif
ficil apurar um accôrdo entre os ethnologos; 
essa discordancia prova, aliás, que no estado 
dos nossos conhecimentos a esse respeito es
tamos ainda muito longe da verdade. A exis
tencia de uma raça prehistorica desconhecida 
que habitou o litoral do sul é attestada pela 
existencia dos sambaquis. A este respeito nada 
mais conhecemos que esses vestigios archaicos. 

O Dr. Carlos von den Stein pensa que 
houve tres épocas pre-européas quanto ao movi-
mento das populações aborigenes. 

A primeira época é representada pela 
expansão da raça Nú, pelo continente, e da 
Aruak sobre as pequenas Antilhas. Deve-se 
considerar a primeira essa época, por não 
haver dados em contrario e por haver docu
mentos de que as outras migrações são poste
riores. 
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A segunda época é representada pelo des
envolvimento de poder dos caribas, que, par
tindo do centro do Brasil, marcharam para o 
norte e através do mar conquistaram aos 
Aruaks as pequenas Antilhas. O fundamento 
d'cssa segunda época se acha no facto de que, 
quando os Europêos descobriram as pequenas 
Antilhas notaram maravilhados que as mulhe
res falavam uma língua differente da dos ho
mens. Os varões eram caribas que, matando os 
primitivos occupadores, se apossaram das 
mulheres da tribu vencida, conservando-as 
como despojos. 

A terceira época é da expansão multipla dos 
tllpis seguindo varias direcções do sul a norte, 
nomeadamente pelo litoral. Essa ultima época 
que entra pelo periodo europêo da America, é 
a mais segura e fundada em testemunhos, quer 
dos indigenas, quer dos primeiros coloniza
dores. Ao mesmo tempo que os tupis migravam 
para o norte, os gés, vencidos e alcunhados de 
tapuias(harbaros) pela raça conquistlldora,iam 
recolhendo ao occidente e para o fundo das 
florestas. 

Será essa a verdade definitiva? Não cremos, 
quaesquer que sejam as probahilidades que em 
favor d'essa theoria militam. 

Tudo parece indicar que essas tres épocas 
reduzem-se talvez â historia de um seculo, 
quando muito â do se enIo XV, e não póde ir 
muito além. O movimento dos tupise dos cari
bas é quasi do tempo da descoberta, e a con
quista do litoral pelos tupis nada tinha abso-
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lutamente de definitiva. Talvez posteriormente 
ao inicio d'eUa nem quatro gerações houves
sem decorrido. Ainda menos poder-se-ia af
firmar da occupação nas pequenas Antilhas 
pelos caribas de Venezuela e da Guyana. 

O estudo do planalto oriental boliviano no 
seu declive até Mato Grosso deveria ser mais 
cuidadosamente feito e não seria de admirar 
que d'ahi nos viessem revelações surprehen
dentes. 

D'esse foco ethnico, se lá existiu, poderiam 
radiar-se todas as raças que compõem as na
ções trop.,icaes, porque é natural que eUas se
guissem o curso dos rios, como talvez os tupis, 
ao mesmo tempo pela bacia do Amazonas e 
pela bacia do Paraguay, como os nu-aruaks 
pelo Amazonas superior e os caribas que sem 
duvida vieram posteriormente. A causa e im
pulso d'essa emigração remotissima podia tal
vez achar-se ou na presença de uma civilização 
superior como a que occupou o Perú e expelliu 
os barbaros, ou em algum formidavel cata
clismo não muito inverosimil na região vulca
nica boliviana. A verdade é que só nessa região, 
que comprehende as fontes das grandes bacias 
fluviaes da America do Sul, é que se encontram 
vestígios simultaneos dos grandes grupos 
ethnícos que povoam o Brasil ; lá e só lá, em 
uma área menor, se podem circumscrever o 
7'upi, o Cariba e o Nu-aruak, sem falar de 
outros grupos até hoje irreductiveis ao schema 
já mencionado. 

Passemos, agora, a caracterizar, embora 
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sem grande individuação, os grupos princi
paes. 

I. Os Tupis. - Os tupis constituem o 
tronco ethnico mais conhecido e pelas suas 
aptidões guerreiras o que mais se expandiu e 
se misturou eom outros. É, pois, essencial dis
tinguir os tupis puros dos mesclados. Entre os 
primeiros estão os Guaranis do Paraguay e da 
Argentina ao sul, e a oeste e norte os Chiri
guanos e Guarayos (Beni e Mamoré), os 
Apiacás e Parentintins (entre Tapajoz e Ma
deira), os Ouampis e Tembés (embocadura do 
Amazonas), e os Omaguas e Kocamas (entre o 
Napó e Ucayali). São esses que no schema 
mencionado se suppõem ter partido do sul, do 
Paraguay, e seguido variaI! direcções pela costa 
e pelo centro em procura do norte. 

Os tupis mesclados como os Jurunas, Mani· 
tsauás, Mundurucús e Anetós (região do Xillgú 
e Tapajoz) conhecem-se pelo dialecto impuro 
que falam misturado de palavras de outras 
linguas. 

Os tupis mesclados são muito interessantes 
sob todos os aspectos. Os Jurllnas de pelIe 
escura foram civilizados nos seculos XVII e 
XVIII, e, por etfeito da catechése, se a allega
ção não era calumniosa, perderam o habito da 
anthropophagia. 

Os mundurllcús, tão bem descriptos por 
Martius, excediam na arte decorativa, nos ar
tefactos de pennas, e ornavam suas cabanas 
de multidão de trophéos, ossos de quatis, onças 
o porcos. 
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A qualidade proeminente de todos os tupis, 
além da paixão da guerra, que era m'lles 
constante, era a arte da navegação. Todos são 
canoeiros habilissimos. Na historia do Brasil 
têm importancia as tribus dos Tamoios, Tupi
niquins, Tupinambás. 

2. Os Gês. - É o nome que lhes dão Mar
tius e tambem Ehrenreich, utilizando a palavra 
suffixa {fés, de muita frequencia na língua 
d'elles. A denominação Tapuias em vez de Gés 
é, como se sabe, de origem tupi. Essa nação, 
se bem que não completamente estudada, é, na 
opinião de Ehrenreich, a mais interessante de 
todas as que povoam o Brasil, até por ser 
aquella que mais nitidas nos revela as phases 
de sua cultura. Os Gés de léste são os mais 
primitivos ; caçadores rudes e primevos, não 
conhecem a agricultura. não praticam a nave
gação, não sabem construir casas, desconhecem 
a ceramica e a tecelagem, não conhecem o uso 
da rêde. 

O facto verificado pelo ethnologo citado, de 
que a cultura dos Gés se desenvolve, ao passo 
que se caminha para oéste, prova que effecti
vamente foi nessa direcção que elles emigra
ram. 

Os Gés decompõem-se em varias tribus, 
todas ferozes e em todo o tempo encaradas 
com terror pelos colonizadores. Taes são os 
Botocudos e os Aymorés. 

Entre os Gés occidentaes, e conseguinte
mente mais cultos,notam-se os Suyds do curso 
médio do Xingú, que já sabem navegar, eons-
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truir suas cabanas colmeniformes e fabricar 
varios utensilios de barro; e, o que é carac
teristico, já não usam o bodoque, nem defor
mam os labios, o nariz e as orelhas, como os 
rudes tapuias, seus parentes de léste. São 
ainda d'este grupo dos tapuias os caiapós os 
chavantes e os coroados. 

3. Os Nu-Aruaks. - São assim denomi
nados por causa do prefixo Nú que deixa ves
tigios e apparcce em varias tribus affins que 
se estendem, como diz von den Stein. do Xingú 
aos Andes e do Paraguay ao Amazonas. A esse 
grupo pertencem no Brasil os Kustenaús do 
alto Xingú, que usam rêdes de palmeira (e não 
de algodão como os caribas), os Moxós, os 
Baures, os Paumarys, interessante tribu aqua
tica e ichthiophaga que vive nos rios e lagõas, 
quasi sempre cm suas canõas, segundo o tes
temunho de Ehrenreich. Os gaicurús, que pas
saram por excellentes cavalleiros são talvez 
d'este grupo. 

Os Aruaks propriamente ditos, perderam a 
antiga supremacia que estl'ndiam até ás pe
quenas Antilhas e, depois da conquista pelos 
Caribas, de sua primitiva importancia apenas 
restam algumas tribus arruinadas, em condi
ções mesquinhas, em Venezuela e na Guiana 
ingleza ; nenhuma d'ellas habita o Brasil. 

4. Os Caribas. - Os caribas, que ao 
tempo da descoberta dominavam as Guianas 
€i haviam conquistado as pequenas Antilhas, 
suppunham-se provir do centro do Brasil, e já 
vimos que o Dr. K. von den Stein localiza a 
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patria primitiva d'essa nação nas cabeceiras 
do Xingú. Foi abi que o illustre ethnologo alie
mão encontrou varias tribus caribas, no mais 
baixo degráo de cultura, como os Nahuquas e 
os Bakairis, que ainda não conhecem sequer o 
ferro, nem as bebidas espirituosas, nem a 
banana. 

Pelos caracteres antbropologicos e linguis
ticos essas tribus, aliás cercadas de tapuias, 
nu-aruaks e tupis, ligam-se ao grupo dos ca
ribas, cuja massa principal, deslocada para o 
norte, habita boje a Guiana oriental. 

Os Bakairis parecem ser os mais autigos 
pelo estado puro e rude da lingua e da cultura; 
mas ha ainda tribus de caribas no Madeira (os 
Palmelas) e no sul do Piauhi (os Pimenteiras). 

Os bakairis mansos, no dizer de von den 
Stein, levam uma vida idyllica e bucolica ; 
lavram e criam, vestem-se á européa e na sua 
lingua transparecem ás vezes vocabulos por
tuguezes. Ao contrario, os bakairis bravios 
andam nús e miseravelmente, de arco e flecha 
e em condições inferiores de vida e de tra
balho. Os Pimenteiras, que desde 1))5 aterro
rizam os fazendeiros e criadores do Piauhi, 
parece que vieram de oéste, e o seu dialecto 
não tem o suffixo otó do dos caribas que esta
cionam longe no Ucayali e no curso superior 
do Amazonas. 

Nações não classificadas. - Se a 
classificação acima reduz a poucos grupos um 
sem numero de tribus, é preciso confessar que 
ainda fóra d'ella existem mais cinco grupos já 
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delimitados pelos estudos recentes: o Harajá, 
o Pano, o Miranha, o Guaycurú e os sobrevi
ventes do extincto Goytacaz, os Puris. São em 
todo o caso menos importantes que os quatn 
grupos mencionados, acima dos ainda não 
classificados. 

Citaremos entre estes ultimos os Juris, os 
Tekunas e Uapés no oéste amazonico, os Tru
mais no Xingú e os Borórós na região do Ara
guaya, os Guatós no Rio S. Lourenço e o inte
ressante povo hoje extincto dos Kiril'is na 
região superior do S. Francisco. 

Os borórós, de lingua sonóra, são caçadores 
incultos. Os carajás, já meio civilizados, os
tentam aldeias e arruamentos de casas sobre 
os bancos arenosos do Araguaya, e fazem-se 
notar como criadores de araras, gallinhas e 
patos, e outros animaes como cães, porcos do 
mato, macacos, etc. 

9 

A. colonização. Capitanias hereditarias. 

o reinado de D. Manuel escoou-se inutil
mente para a terra; mas já nos ultimos annos, 
attenta a pirataria dos traficantes de pau brasil, 
mau grado o monopolio portugllez, impunha-se 
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uma das duas alternativas: ou colonizar a terra 
GU perdeI-a. 

o arrendamento do pau brasil e outros pro
ductos a Fernão de Noronha (1503), que trouxe 
uma frota de seis pequenos navios, produziu 
20.000 quintaes d'aquella madeira. A expedição 
da nau Bretóa (1519) levou animaes, sagllis, 
macacos e 5.000 tóros do lenho e escravos 
indios cerca de quarenta. 

Em 1513 é que veiu (diz o Snr. C. de Abreu) 
a armada de Nuno Manuel, de dois navios 
apenas, mas que seguramente reconheceu todo 
o continente, o rio da Prata e o estreito que 
depois foi transposto por Magalhães. Sendo 
assim precede, pois, a de Sotis e a do celebre 
circumnavegador do globo. O nome de rio da 
Prata deriva de um machado de prata, achado 
no logar por um dos expedicionarios de D. Nuno 
Manuel. 

Estas noticias provocavam a aventura de 
flibusteiros que cá vinham a traficar com os 
indigenas. 

Embalde reclamava-se contra os corsarios 
de Honfleur e Dieppe ; a côrte franceza parecia 
surda ou indifferente a todas ás reclamações. 

A alliança ou o commercio dos indios com 
os francezes criou distincções e inimizades. 
« Rebentaram conflictos (diz C. de Abreu) entre 
uns e outros. A favor dos Mairs, isto é, dos 
francezes, combatiam os Tllpinambds (poti
guares, tamoios); pelos Perós, isto é, portn
guezes, se declaravam os Tllpiniquins (taba-
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jaras, Pierres vertes dos francezes). Aquelles 
demandavam de preferencia o litoral pernam
bucano, corno o prova a denominação de bois 
de Fernambouc, dado ao pau brasil ... A hosti
lidade entre os tupinambás c os perós durou 
todo o secu10 XVI e só termina com as devas
tações terriveis de Bento Maciel nas brenhas 
do Maranhão e Pará nos primeiros lustros do 
seculo seguinte. " 

Quando subiu ao throno D. João III (15~1-
1557), o novo rei lançou vistas mais resolutas 
sobre a colonia indefeza e abandonada. O seu' 
primeiro acto foi a constituição de uma esqua
dra que devia estacionar e cruzar ao longo das 
costas brasileiras e ao mesmo tempo servir, 
quanto podcsse, ao povoamento. Foi d'ella 
commandante Christovão Jacques, espanhol a 
serviço de Portugal, e compunha-se de seis 
náus. C. Jacques anteriormente havia estado 
no Brasil e tinha fundado uma feitol'ia em Per
nambuco. Seguindo para o sul, na bahia de 
Todos os Santos bateu e aprisionou 300 fran
cezes, numero que parece assombroso, c os le
vou para a Europa. Um anno mais tarde, um 
galeão francez vingava esse desastre assolando 
a nova feitoria. 

Tudo parecia recair no olvido, quando corre 
a Europa a noticia da abundancia de prata vista 
nas mãos dos selvagens do rio descoberto por 
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Solis. A ambição despertou de novo a apathia 
antiga, e a duvida de que esse rio estaria den
tro da linha de demarcação fez logo equipar a 
esquadra que, com Martin Affonso de Souza, 
armado de poderes absolutos, conjunctamente 
com Pero Lopes, seu irmão, partiu para o Bra
sil. A acção de Martin A. de Souza limitou-se 
ao litoral brasileiro, onde foram collocados 
marcos do dominio portuguez. 

A exploração ordenada a Martin Affonso 
de Souza e a seu irmão Pero Lopes (1530) foi 
a mais precisa nos resultados : tocou succes
sivamente no cabo de S:AgostinQ.Q., em Per
nambuco, onde aprisionou algumas náus fran
cezas, e em Todos os Santos, Rio de Janeiro, 
Cananéa; Pero Lopes, só, foi até á ilha das 
Palmas (Rio da Prata); em todos esses lugares 
demoraram-se algum tempo, e, de volta, funda
ram á beira mar a primeira povoação brasileira, 
S. Vicente, e penetraram no interior trans
pondo a serra do mar até S. André da Borda 
do Campo (S. Paulo); ahi recebeu Martin Af
fonso o titulo de donatario de S. Vicente. 

Logo ao chegar ao cabo S. Agostinho des
tacouduas caravelas para oeste (de Diogo Leite), 
que exploraram o litoral do Norte até o rio 
Gurupy, no Maranhão. Esse foi portanto o ex
plorador que achou a expressão mais nitida da 
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curva atlantica do Brasil, no curso de uma só 
exploração. Tambem, quando estiveram no 
Rio de Janeiro, onde se demoraram alguns 
mezes (de Maio a Agosto de 1531) mandaram 
uma expedição por terra dentro, de quatro 
homens que galgaram a serra e andaram, por 
montes e campos, umas « cento e quinze le
guas » achando noticias do Rio Paraguay. 

Em S. Vicente, :VI. Affonso encontrou a 
degradados e desertores, a Francisco Chaves, 
« grande língua » que propoz uma nova en
trada pelo sertão até o Paraguai, convicção 
já estabelecida que este rio cercava a oeste 
a terra brasilica. A empreza mallogrou-se. É 
provavel que Pero Lopes se adiantasse além 
do Rio da Prata « cento e quinze leguas» 
como diz o seu diario de viagem, em quanto 
Martin A. d~ Souza restava em S. Vicente, e 
verificava a nenhuma existencia de minas no 
Rio de Solís, ou mesmo, fazendo as observa
ções asLronomicas, concluisse que este rio 
estava fóra da linha de demarcação. Voltaram 
ambos a Lisboa em 1533. 

O plano de colonizar, com açorianos e rei
nóes, o paiz, foi indicado por Christovão Jac
ques, depois da sua expedição, em 1529, e mais 
ou menos ao mesmo tempo por João de Mello 
(da ilha de S. Miguel) e C. Jacques, que propu-
I. RIBRIRO. - H, BRA.SIL (sup erior). 5 
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nham trazer 3,000 moradores, a expensas pro
prias. 

O lctrado Diogo de Gouvêa propunha a colo
nização em pontos multiplos do litoral para 
obviar com efficacia aos corsados e traficantes 
que por toda a parte appat'eciam. 

N o Brasil, a coroa portugueza não encon
traya povos bastante cultos para limitar-se a 
subjugaI-os e impor-lhes o protectorado como 
na India. Aqui seria talvez mais facil o trabalho 
da conquista, pela fraqueza da resistencia; mas 
era preciso povoar a terra inutil, pesquizar-Ihe 
as riquezas ainda ignoradas, em uma palavra, 
fundar a sociedade e organizaI-a. O governo 
acoroçoaria aos que quizessem vir a essas ter
ras, portuguezes, especuladores e aventurei
ros, a leva voluntaria do povoamento; disporia 
de condemnados que mandaria a esse degredo 
e de forças de caracter militar que guardariam 
a posse da terra. Foi esse alvitre que prevale
ceu, pois quando se soube o Brasil acossado de 
estrangeiros que negociavam com o gentio, foi 
que D. João resolveu erear postos de defeza 
entregues como doações a differentes fidalgos e 
capitães illustres portuguezes; esta resohH,'ão 
communicou-a o Rei em carta a Martin Afronso, 
em 28 de Setembro de 1532. Foi dividido o paiz 
em lotes de cincoeuta leguas de costa e pela 
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terra-dentro até á linha de demarcação. Cada 
lote d'estes coube a um capitão-mór (e ás vezes 
mais de um lote), o qual deveria cuidar da 
povoação e prosperidade das suas terras, exer
cendo sobre ellas direitos senhoriaes quasi 
absolutos. Essas capitanias eram hereditarias e 
os seus donos gozavam de privilegios excepcio
nacs; voltava-se assim ao regimen odioso das 
sesmarias do tempo de D. Fernando, o ultimo 
rei da dynastia de Borgonha. Era um regresso 
ao feudalismo. 

Desiguaes, as capitanias, mesmo quanto á 
linha da costa, algumas nem sequer fôram po
voadas ou mesmo visitadas. Esses fidalgos não 
eram bastante ricos para tomar a hombros tão 
dispendiosas emprezas, ainda podendo cobrar 
dizimas, escravisar o indio, retalhar as terras 
em sesmarias e não responder de tudo quanto 
fariam senão ao rei e em pessoa. 

Os quinhões ou lotes foram quinze e treze 
os donatarios. Os dous irmãos Souzas, mais 
favorecidos, tiveram 4- quinhões, cerca do 180 

leguas. 
Donatarios e Capitanias: 
I. ltlartin Affonso - S. Vicente, isto é, de 

Cananéa a Cabo Frio. 
2. Pero Góes - Paraiba, isto é, de Cabo 

Frio a I tapemerim. 
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3. Vasco Fernando Coutinho - Espirito 
Santo, da antecedente ao rio Mucuri. 

4. Pero de Campos Tourinho - Porto 
Seguro, do Mucuri até limite não indicado. 

5. Jorge de Figueiredo Corrêa - Ilhéos, 
até a barra da Bahia de Todos os Santos. 

6. Francisco Pereira Coutinho - Bahia, 
e da Bahia até a foz do rio S. Francisco. 

'}. Duarte Coelho Pereira - Pernambuco, 
desde a antecedente até ao norte do rio Igua
l'açú. 

8. Pero Lopes - (I) Itamaracá, até alcan
çar a bahia da Traição. 

9. Antonio Cardoso de Barros - Ceará. 
IO. João de Barros, o historiador, e Ay

res da Cunha - (do Rio Grande ao Mara
nhão excluindo os quinhões de Cardoso de 
Barros e Fernando Alvares.) 

II. Fernando Alvares de Andrade (parte 
do Piauhi e Maranhão). 

12. (O mesmo Pero Lopes) - (II) Santo 
Amaro, ao sul de S. Vicente. 

Desde logo denunciou-se a fraqueza essen
cial do systema : em terra tão vasta, as capita
nias, indifferentes entre si, não attendiam ou 
não podiam resistir ao perigo constante da in
vasão corsaria franceza, que aqui e alli as ator
mentava. Faltava-lhes a unidade e o sentimento 
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do interesse commum. Isso junto aos insucces· 
sos de muitas d'ellas, determinou o rei de Por
tugal, dezasseis annos depois, em 1548, a abolir 
as excessivas franquias que gozavam e subor
dinaI-as a um Governo Central que teve a sua 
séde na Bahia. - A Bahia ficava quasi no meio 
mathematico da linha da costa melhor conhe
cida então, e que ia da Laguna (em Santa 
Catharina) até o Gumpi (Maranhão). Propria
mente, porém, o Brasil habitado, e com gran
des claros, estendia-se apenas de Cananéa a 
Itamaracá. 

Póde-se dizer que a coroa portugueza, ce
dendo quasi todos os seus direitos majestati
cos aos donatarios, quanto reservára para si, 
não chegava sequer para pagar o serviço da re
ligião que lhe competia manter, e de facto re
conhecia a independencia quasi illimitada da 
nova conquista. Essas franquias tão prematuras 
abismaram logo as primeiras esperanças. 
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o drama e a tragedia das capitanias. 

A idéa de povoar o Brasil pelo regimen feudal das 
doações, partiu, como vimos, de Diogo de Gouvea, 
portuguez de grande instrucção que dirigia um colle
gio em Paris, d'onde saíram os fundadores da com
panhia de Jesus, e que fez parte mais tarde da Uni
versidade de Bordeus. Diogo de Gouvea associou-se a 
Christovão Jacques, no pedido de concessões para 
colonizar o Brasil em 1527. Não se sabe bem porque, 
não fôram attendidos; mas a idéa, alguns annos de
pois, fructificava. 

Não era aliás cousa nova esse regimen, já antes 
applicado aos Açores e á Madeira; mas era um golpe 
ousado nas leis e no proprio interesse do absolutismo 
real a tanto custo conseguido contra os privilegios dos 
senhores e fidalgos. Presumivelmente, não quereriam 
os conselheiros da corôa que a iniciativa. d'esse golpe 
partisse de vassallos. D. João II não hesitou em vi
braI-o contra a propria realeza, entregando a cu!onia 
ás oligarchias soberanas, apenas temperadas pelo 
protectorado da corôa, fraco e, a tão larga distancia, 
quasi inutil. 

Mas era preciso adoptar uma resolução prompta 
antes que os aventureiros se apossassem da terra; e 
para um paiz de pequena população não haveria tal-
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vez outro recurso senão aquelle de fomentar a povoa
ção da nova colonia. 

As capitanias eram independentes entre si e neHas 
o donatario era pouco menos que o senhor absoluto. 
Quasi nada reservou para si a corôa, o quinto dos 
metaes e pedras preciosas (de cuja existencia aliás 
nada se sabia), e o resto do systema tributario quasi 
todo de imposto directo (dizimos, vigesimos da pro
ducção, da pesca, etc.), revertia na maior parte ao 
interesse da colonia. Adoptavam-se as leis da metro
pole, mas interpretadas com liberalidade, conside
rando prescriptos os crimes commettidos além do 
oceano, não fossem traição ou moeda falsa, e alar
gando-se sem limitação o direito de asylo. Essas me
didas favoreciam a colonização, porque as leis crimi
naes portuguezas (o livro V das Ordenações) eram de 
tal modo draconianas e absurdas que quasi ninguem 
lhes escapava : pequenas faltas eram aUi tidas por 
crimes graves e a phrase morra por ello era a sentença 
commum de qualquer delicto. Apezar d'isso a popu
lação de Portugal, que attingira a 3 milhões d'almas, 
e a preferencia da emigração para a Iudia, perspectiva 
do deserto que era a terra americana, tudo amesqui
nhava a corrente do povoamento. i\llJ.guem queria vir 
para o Brasil por sua propria vontade. Vinte anuos 
depois de constituidas, as capitanias hereditarias não 
sommariam tres mil colonos. A terra era desprezada 
e mesmo mal vista porque os degredos menores 
levavam á Africa, e os maiores ao Brasil. 

Logo ao se estabelecerem, fôram os colonos, longe da 
civilização, adaptando-se á vida selvagem e aceitando 
muitos dos usos dos indios. Em pouco tempo troca
ram os alimentos tradicionaes pelos da terra, e, em 
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vez do pão, a farinha dc mandioca. Aprenderam por 
vezes a manejar o arco e flexa, a governar as igaras 
pelos rios, a dormir em r~des, a fazer a coiCJara; para 
essa assimilação contribuiam, na falta dc mulheres 
brancas, as uniões com as indias, com as quaes cons
tituiam familia. Tambcm facilitava essa barbarização 
de costumes a presença do negro africano, logo cedo 
importado, mais doei! e submisso ao branco, em cujo 
serviço trabalhava. Logo as plantas tropicaes da Afdea 
e da India, o aipi, a pimenta, o cará, juntaram-se á 
mandioca, ao milho e á banana indigenas. O Brasil 
não possuia mammiferos domestieaveis e foi o gado 
introduzido das ilhas portuguezas; introduziu-se então 
e egualmente a cultura da canna de assucar em S. Vi
cente em 1532 e d'ahi se espalhou por todas as capi
tanias. Essa era a grande agricultura, em tal clima e 
tempo só possivel com os escravos que no mesmo 
momento vinham de Guiné. A grande propriedade 
começou com a escravidão e foi a causa de tumultos 
com os indios, cuja escravização dubiosamente legal 
não tinha então assumido caracter de importancia. É 
o tempo dos sesmeiros, em que são solicitados e con
cedidos pelos donatarios tratos de terra (sesmarias) a 
particulares que lhes devem vassallagcm. A fusão das 
raças branca, negra e vermelha traduz-se em varios 
typos de cruzamento (mameluco, mulato, caruso) 
branco-indio, branco-negro, indio-negro, e tanto nas 
raças como nos costumes e na linguagem qne se apro
priou de vocabnlos africanos e indígenas. 

Os colonos, porém, dentro em pouco conheceram o 
perigo de tanta confusão. A sociedade mesclada, in
capaz de unir-se, logo se enfraquece e se corrompe. 
Em breve os indios os incommodam e é preciso orga-
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nizar escaramuças em que nem sempre são vencedo
res. Por outra parte, os corsarios francezes atacam as 
povoações depredando-as, e entre o perigo do mar e o 
de terra, o colono, sitiado, estabelece-se de preferen
cia a meio caminho da floresta virgem, um pouco 
afastfl.do da embocadura dos rios e, egualmellte, em 
alguma eminencia. As primeiras cidades do Brasil 
começam pelos morros e só tarde desccm á planicie e 
nunca se formam á borda do mar e, mesmo nos rios, 
só nos lugares onde não chega o navio de longo curso 
- essa é a prudencia dos fundadores no seculo XVI 
e no seguinte, que foram uma lucta interrompida pela 
posse da terra. Assim fundaram-se S. Christovão, 
Olinda, S. Vicente, longe-perto do oceano, Bahia e 
Rio (Morro do Castello) nas eminencias; cidades á 
bôca do oceano como Fortaleza, Maceió, Desterro, 
Aracajú, etc. são recentissimas. Esse problema foi 
logo resolvido em S. Vicente por Martin Affonso, que 
ao lado d'esse porto creou logo depois Piratininga, no 
planalto, serra acima, asylo contra o corsario do mar 
e guarda avançada contra a floresta povoada de ín
dios. 

Não se póde sustentar (o que aliás tem 
sido feito) que o regimen das capitanias fosse 
um desastre, pelas dolorosas tragedias de que 
foram theatro ; ao contrario, foi a salvação 
certa da colonia. Não havia outro meio de que 
lançar mão naquelle tempo. Ainda hoje o 
Brasil resente os germens das oligarchias 
locaes que, como então, apenas toleram o 
protectorado do principe, vencedoras umas 
vezes, vencidas outras. Toda a nossa historia 

i. 
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é o desenvolvimento d'esse dueHo original. 
Revezam-se cada seculo. As capitanias appa
recem no seculo XVI : a união necessaria pela 
guerra hollandeza domina no seculo XVII; o 
espirito das capitanias volta de novo a eman
cipar-se no seculo XVIII, com as minas; a 
união com a monarchia subjuga-se no seculo 
XIX. Se o seculo XX se abriu de novo com 

o particularismo feudal (e pelo menos muito 
se fala das oligarchias) já se entrevê pela 
federação o predominio do sentimento unI
tario. 

Não ha que recriminar contra esse ritmo 
natural da nossa historia, do qual o principio 
da unidade tentado com Thomé de Souza, 
toscamente realizado com a monarchia, ten
derá sob outra fórma a prevalecer no futuro. 

Naquelle tempo a depravação dos costumes era 
grande e foi a praga das cidades; a falta de escrupu
los, a impunidade dos crimes novos junta á dos pres
criptos, a libertinagem occasionada pela presença de 
raças consideradas indignas, expostas á venda pu
blica ou ao furor dos mais fortes, a quasi ausencia 
dos orgãos da religião nesses primeiros ensaios de 
estabelecimento, accrescidos ás calamidades do mar 
indefeso e do mato virgem, representam o quadro 
imperfeito d'essa lucta gigantesca dos donatarios. 

Alguns sacrificaram a fortuna, a saude e todos os 
bens, sem excluir a honra e a memoria dos nomes 
nobilissimos que traziam. 

Muitos d'elles succumbiram tristemente na tarefa; 
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outros nem chegaram a inicial-a, assaltados logo pelo 
i n fortunio o 

Só ha talvez duas capitanias que se podem 
dizer prosperas: a de Duarte Coelho, em Per
nambuco, mais proxima da Europa, com en
genhos de assucar, suas povoações e lavouras 
de Iguarassú e Olinda, abundancia de riquezas 
vegetaes; a de Martin Affonso, S. Vicente, que 
aproveitou a numerosa descendencia semieulta 
de João Ramalho. Nesta, um amigo e procura
dor do donatario, Braz Cubas, com pratica da 
Asia, fundou Santos, introduziu o nwnjolo (En
guaguassú) , como lhe chamaram os indios. A 
capitania de S. Vicente povoou-se com rapidez. 

Vasco Fernandes Coutinho, vendendo os 
seus haveres para não voltar mais á patria e 
consagrar-se á sua capitania do Espirito Santo, 
teve que arrostar a furia de índios bravios e 
colonos, e ao cabo de muitos desastres, acabou 
mendigo, esfarrapado, vivendo de esmolas. A 
expedição que viera colonizar o llaranhão 
(João de Barros) naufragou ou dispersou-se pelo 
maIo; os colonos salvos vagaram pelas costas, 
reduzidos á fome; fabricaram frageis embarca
ções e nelIas entregando-se em desespero ao 
oceano foram parar ao Haity, onde aos mise
ros aventureiros nem sequer concederam a 
esmola de voltar á patria; apenas á força de 
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snpplicas e diligencias que o amor paterno ins 
pirava, conseguiu João de Barros rehaver dous 
filhos que estavam entre os desmandados. En
tretanto, por causa d'essa expedição quasi ia 
havendo uma grande guerra; quando ella se 
organizou em Lisboa com grande luxo de armas 
e material bellico, correu o boato, e era verdade, 
que pretendiam os expedicionarios, chegando 
ao Maranhão, conquistar a terra por ella dentro 
até ás regiões do ouro do Perú, que então fas
cinava o mundo e acendia a cupidez dos aven
tureiros. O embaixador espanhol naquella ci
dade chegou a communical-o ao seu rei. E eis 
afinal o triste epilogo d'essa aventura criminosa! 

Tambem foi uma tragedia a historia do do
natario da Dahia, Francisco Pereira Coutinho. 
Homem já de edade, doente, tardo e irresoluto, 
foi um dos ultimas a colonizar o seu feudo 
(1537); já ahi encontrava um nucleo de homens 
livres que assenhorearam-se da terra (o Cara
murú e outros). Em breve os scns proprios ses
meiros e vassalos, unidos aos indios, que entrc
tanto c a principio pareceram pacificas, revol
tam-se e põem em sitio apertado ao velho dona
tarÍo. Chega um clerigo impostor que traz um 
falso documento de prisão do capitão-mór que, 
desamparado, se refugia em Ilhéos. Parece que 
na insubordinação dos colonos e dos indigenas 
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havia o conselho de Diogo Alvares, persona
lidade cujo prestigio proprio eclipsava o do 
donatario. 

Coutinho voltou á Bahia, um anno mais tarde, 
a chamado dos seus falsos amigos; mas, naufra
gando na ilha de Itaparica e caindo em poder dos 
indios, que o reconheceram, foi feito prisioneiro 
de guerra e, em lugubre festim, morto e devo
rado pelos canibaes, segundo a terrivel usança. 

Essa aventura repercutiu dolorosamente na 
côrte de Dom João III, onde outras agruras 
não faltavam. 

Taes contratempos e outros que ainda houve 
seriam, como foram, inevitaveis ao povoar um 
paiz sem immigração espontanca, sem animaes, 
sem trigo e outras sementes, com plantas que 
ainda não tinham a tradição do uso, sem re
cursos e ao mesmo tempo ameaçado dentro e 
fóra do seu ambito. Apezar de tudo, esse rcgi
men, nesse tempo em que Portuôal diclava ao 
mundo o exemplo do imperialismo, foi adop
tado por outros paizes colonizadores, e os àona
tarios brasileiros correspondem aos Seigneurs 
francezes do Canadá, aos Patrone das colonias 
hollandezas, ao StaT'oste inglez da Carolina, 
etc. O systema devia ser mantido e o foi; cum
pria aparar-lhe os exageros que a expericncia 
mostrára inconvenientes e principalmente a 
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excessiva interindependencia das capitanias que 
as faziam indifferentes senão inimigas, e refor
çar o laço commum d' ellas por um governo tam
bem presente e capaz de protegeI-as realmente 
e defendeI-as de todas as eventualidades. Os 
proprios donatarios, que eram os orgãos natu
raes do particularismo, sentindo proxima a hora 
da total ruina, foram os mesmos que em clamor 
universal reclamaram a união. A 12 de Maio 
de 1548 escrevia Luiz de Gócs, de S. Vicente, a 
D. João III : - Venha V. A. em nosso auxilio: 
em breve esta terra se perderá c os francezes 
que a tomarem tomarão depois a Africa e irão 
atacar a Asia pOl'tugueza; e se csses presagios 
não movem V. A. tenha V. A. compaixão e 
piedade de tantas almas christãs d'esta terra. 

N o mesmo anno creou-se o Governo Ge
ral (1548) e foram cumpridos assim os desejos 
de todos. 

DI'ama e tra{Jedia das capitanias, dissemos, ao 
caracterizar esses primeiros annos do povoamento. Só 
a comedia de facto não existia porque era accôrdo de 
todos que a terra era " triste e melancolica ", s~m 
prazeres e divertimentos, rude, ignota e " desconso
lada. " A grandeza da paizagem asphixiava o homem; 
os vis insectos, venenosos repteis, monstros conhe
cidos e imaginarios, as doenças e todos os males da 
luxuria e da ambição pareciam aqui prosperar e re
-crudescer com a nostalgia da patria distante. 
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Synthese final. 
O humanismo e o renascimento. 

A época dos descobrimentos, da qual não fizemos 
mais que descrever pOT menor um dos seus episodios, 
é a grande era do humanismo e do renascimento. É o 
triumphar das idéas classicas que o obscurantismo da 
edade média havia sepultado no olvido. 

Nesse momento critico, revivendo-se a antiguidade 
no meio christão, domina ao lado das idéas pagãs o 
mysticismo religioso. A " nova cavallaria do oceano ., 
beata e atroz, é ao mesmo tempo mystica, religiosa, 
fanatica e cruel; - em todas as regiões, e em toda a 
parte o seu escopo é dilatar a fé, mas não sem antes 
de tudo dilatar o imperio. A elevação e a indignidade, 
a crueldade e a doçura, a ambição e a piedade, o 
commercio de escravos com a catechese dos infieis, 
Las Casas e os Pizarros e Almagros, Anchicta e os 
Gamas e Albuquerques, os apostolvs e os aventurei
ros, monges e soldados, santos e heróes florescem 
todos nesse tempo de transição para a historia mo
derna. 

Nos mesmos individuos, essa cont.radicção, signal 
da grande energia e do trabalho das idéas, persiste 
entre a religiosidade e o livre pensamento. A viagem 
de Colombo é uma heresia - el levante por el poniente, 
e Colombo entretanto é religioso até á superstição. O 
Orenoco é para elle o caminho do paraíso terrestre de 
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Adão edil-o convencidamente. Parece que toda a 
sclencia de Colombo deriva de um mediocre tratado 
De Imagine MUlIdi de Pierre d'AeJly. 

No emtamto o que o distingue além da fé e tena
cidade, diz Humboldt, é a sua penetração, a extrema 
finura com que a:pprehende os phenomenos externos. 
Torna-se, pois, no seu tempo, o orgão do humanismo 
classico, o grande renovador das idéas anlig'as, e na 
geographia as idéas antigas deixadas no grande 
olvido medieval, preoccupado de fervor catholico, 
er:tm que existia um mundo ao occidente. A cspheri
cidade da terra estava na doutrina de Pythagoras, 
em Aristoteles que a cria redonda porém pequena, na 
tradição da Atlantida, continente submerso de que 
deviam existir fragmentos esparsos (talvez as ilhas 
africanas de certo visitadas pelos phcnicios). Senecu 
escrevera esses versos propheticos : 

Venient annis séecula seris 
Quibus Oceanus vincula rerum 
Laxet, et ingens pateat tellus, 
Tethysque novos detegat orbes 
Nec sit terris ultima Thule. 

" Seculos virão em annos distantes em que o 
Oceano relaxará os laços das cousas; ver-se-á então 
immensa a terra, Thetys mostrará novos mundos c 
entre as terras Thule não será mais a ultima .• Havia 
sido já a opinião de Platão no Timeus e o foi de toda 
a antiguidade culta. 

A America foi, pois, tambem a obra da renas
cença. 

Egualmente o foi o periplo da Africa realizado 
pelos portuguezes. 
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Iniciou-se pelo commercio de escravos no seculo 
XV, mas já no seculo seguinte solTrcu o influxo dos 
estudos classicos. ElTectivamente já os phenicios havia 
longos seculos feito a circumnavegação do continente 
negro - seis seculos ao menos, antes de Christo. 
Herodoto narra a viagem de alguns phenicios a man
dado do Pharaó Néchao, em circumstancias que se não 
podem contestar; desceram o Mar Vermelho e volta
ram pelas columnas de Hercules, verificando que a 
Afdca era isolada das outras terras, excepto ao norte 
do Egypto. D'essa viagem resultou a ordem de abrir
se um canal do Mediterraneo para o Mar Roxo 
(616-600 A. C.) Segundo Herodoto, essa viagem durou 
tres annos, e, analysando-a, diz Peschel que duvidar 
d'essa empreza é injustificavel, pois os marinheiros 
phenicios não estavam mais atrazados que os navega
dores dos seculos XV e XVI e antes, a dif"ficuldade da 
navegação vindo de leste é menor porque é feita no 
sentido da corrente sul do oriente e o unico trecho 
realmente dif"ficil é a travessia de Cabo Verde a Gi
braltar, quasi o ultimo da circumnavegação. - Tum
bem os carthaginezes com Hannon (480-4:70 A. C.) ex
ploraram a costa africana até além de Guiné, onde 
capturaram uma Chimpanzé femea que tomaram por 
mulher natural da região. Do periplus de Hannon se 
gravou uma inscripção carthagineza, de que possui
mos a traducção em lingua grega. 

Se bem que os navegadores, exceptuando talvez 
Vespucio, não tivessem grande erudição, todavia fa
ziam essas idéas naquella hora parte da cultura uni
versal e achavam-se disseminadas por todos os espi
ritos. Não era, pois, de estranhar que a (( cavallaria 
do oceano ", embora inconscientemcnte, fosse levada 
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a pôr as suas ambições ao serviço da sciencía renas
cida. Em menos de um seculo, decuplicou-se a área 
conhecida do mundo, revelando a immensidade da 
terra incognita. O trabalho dos navegadores excitava 
no seio das univel'sidades europeas a febre da erudi~~ão 
antiga, onde se ia lmscar a chave de tamanhos myste
rios tanto tempo obscurecidos. 

Inaugurando a colonização do Brasil pelo systema 
feudal das doações, tambem não fizeram os portugue
zes cousa dilferente do que já haviam experimentado 
os colonizadores greco-phenicios da antiguidade. Essa 
analogia talvez não seja de todo fortuita; Diogo de 
Gouvêa, 'o auclor da proposta do regimen colonial, 
professor universitario, theolog'o e letrado, era de 
facto um grande conhecedor das letras classicas. No 
seu collegio em Paris e posteriormente na Universidade 
de Bordeus, Diogo de Gouvêa occupava lugar conspí
cuo entre os homens de espirito do seu tempo. 

EUe de certo sabia que numa das colonias da anti
guidade (que se suppõe Malabar) era o sandalo como 
o páo brasil exclusiva materia de permuta nos pri
meiros tempos. Depois, do oriente o commercio ex
pandiu-se pelo Mediterraneo, com o ambar e os me
taes. Parecia-se esse caso com o da « terra do brasil " 
e só lhe faltavam os entrepostos phenicios, as feitorias 
de propriedade privada sem as quaes se não podcl'ia 
crear o commcrcio. 

Os greco-phenicios tiveram colonias de duas sortes: 
as Apoekias que eram formadas e mantidas e defen
didas por iniciativa de donatarios, e as J{leruchias que 
cram de todo submettidas e preservadas pelo estado. 
Como lá, nós andamos da Apoelda para a J{leruchia, 
do particularismo feudal para o absolutismo da cOI'&a. 



SYNOPSE GERAL 

o desoobrimento e a oolonização 

o descobrimento (1500) - Partida da frota de 
Cabral (9 de Março). Avista terras do Brasil(22 de 
Abril). Primeira missa no ilhéo de Santa Cruz 
(26 de Abril). Missa, em terra firme (1.0 de Maio). 
Prosegue a frota para a 1 ndia (2 de Maio). 

Escrivão da armada: Pera Vaz de Caminha. 

Exploração (1501-02) - El-rei D. Manoel ordena a 
exploração da terra descoberta. 

Expedição de Americo Vespucio (1501). Hevela
ção do litoral desde o caLo de S. Roque (16 d 
Agosto) até S. Vicente (22 de Janeiro de 1502). 
Exped. de Conçalo Coelho (1503), de D. l\'nno Ma
nuel (1513), da Náu Bretôa (1519)' 

Os indios - As gentes do Brasil. Costumes, aspec
tos. Tllpis e bugres. A lingua tupi e a lingua geral. 

Causas geraes de dissentimento entre porlu
guezes e selvagens: o roubo, o costume das vin
ganças, a escravidão. A acção civilizadora dos 
Jesuitas. A catechése. 

As capitanias - D .. João III adopta o systema de 
capitanias hereditarias para o povoamento do 
paiz (1532). 
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Expedições de Christovão Jacques (152?) e de 
Martin Alfonso de Souza (do cabo de S. Agostinho 
ao Rio da Prata) (1530). 

As tres primeiras feitorias: - Pernambuco, 
S. Vicente, Piratininga. 

As doze capitanias: Santo Amaro, S. Vicente, 
Paraiba do Sul, Espirito Santo, Porto Seguro, 
Ilheos, Babia, Pernambuco e quatro no extremo 
norte, só povoadas no seculo seguinte. 

Isochronismos. 

1492 - Descobrimento da 
America por C. 
Colombo. 

14g8 - Terceira viagem de 
Colombo; desco
bre o continente 
(Orinoco). 

1~98 - Caminho da India. 
Y. da Gama. 

I'Í90 - Vel'pucio e Hojeda 
(Venezuela). 

1:)13 - Balboa descobre o 
Oceano pacifico. 

1.'515 - Solis no Rio da 
Prata. 

1519-21 - Cortez. Mcxico. 
1532 - Pizarro. }lerú. 

151? - Começa a reforma 
de Luthero. 

1519-56 - Carlos V (Car
los I de Espanha). 

1556-Filiile H(Espanha). 

1515 - Francisco I (Fran
ça). 

1547 - Henrique II (Fran
ça). 

1530 - Confissão de Augs
burgo. 

1545 - Concilio de Trento, 
até 1563. (Papas: 
Paulo III, Julio III, 
Paulo IV e Pio IV. 

1531 - Fundação da C. de 
Jesus, Loyola, 
Laynez e S. Fran
cisco de Xavier. 
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TENTATIVA DE UNIDADE E ORGANISAÇAO 

DA DEFEZA 

... Está capaz para se edificar n'elle 
um grande imperio. 

GABRIEL SOARBS. Trat. do Brasil. 





1 

A America triumphante 

o meiado do seculo XVI marca um momento origi
nal da historia humana: o polo da attenção universal 
declinou de chofre para a America. Foi uma declinação 
gigantesca que abalon o mundo; defez-se a magia do 
oriente com o sandalo e as especiarias, e a ella succe
deu agora a fascinação do ouro em massa e da prata 
do Mexico e do Perú, envoltos nas façanhas sangren
tas e inauditas dos conquistadores. Á realidade, quejá 
era assombrosa, juntaram-se lendas ainda mais invero
simeis, e talvez sem ellas o povoamento do novo mundo 
fõra impossivel. 

Para nós foi um momento decisivo. Ao nortc do 
Brasil é qne se collocava o imaginario paiz do El
Dorado, ficção maravilhosa de um reino encantado, 
cujo principe, ungido ao anoitecer de oleo, pela manhã, 
ao levantar-se, revolvia- se em pó de ouro resplan
decente. El-Dorado tinha palacios de esmeraldas e 
safiras e os seus domínios eram fechados por cordi
lheiras de cristal. Essa legenda abriu o appctite dos 
aventureiros, já preparados pelas riquezas magnificas 
dos Incas. E punha-se essa região encantada, como em 
geral succede, no trecho então menos conhecido da 
America do Sul, entre o Oyapoc e o Maranhão e pelo 
interior d'essas terras e d'ellas por oeste até os confins 
das cordilheiras. Foi para achar o paiz assombroso que 

fl 



98 HISTORIA. DO BRASIL 

Orellana desceu do Perú, e foi o primeiro, por um rio 
gigantesco que parecia antes oceano e onde bateu um 
exercito de mulheres (Amazonas). 

OreIlana partiu de Guiaquil em busca da 
terra da canela, com expedição numerosa de 
castelhanos e milhares de indígenas escraviza
dos. Galgando o declive da cordilheira, passa
ram, os seus, transes horriveis, por terras 
inhospitas e maravilhosas. Desceu o aventu
reiro o grande rio em embarcações improviza
das e ouviu falar de mulheres guerreiras, as 
Amazonas. 

Chegando á Europa intentou nova viagem e 
entre difficuldades apparelhou a nova empreza 
cujo grande fim era mostrar o caminho do 
Perú pelo Atlantico e peio Maranhão. 

Velejou em 1545, e, costeando o litoral do 
norte do Brasil até alcançar o mar dulce, por 
elle enfiou, mas, perdendo-se no labirinto das 
ilhas e canaes do rio, ahi naufragou e pereceu. 
Acabaram assim as esperanças das riquezas 
fabulosas com que contavam os audazes aven
tureiros. 

Dava-se essa aventura ás portas do Brasil; isto 
chamou a attenção dos portuguezes, que, tambem com
movidos pelas legendas que corriam o mundo, volve
ram a pensar mais detidamente na America. Sabia-se 
já então que a terra do Perú era a mesma do Brasil; o 
mesmo continente e por conseguinte a possibilidade 
das mesmas riquezas; o primeiro governador (Th. de 
Souza) prestou logo muita attenção ao descobrimento 



TENTATIVA DE UNIDADE 99 

das minas que, se suppunha, não tardaria a realizar
se. A todo o tempo, os flibusteiros francezes acossa
vam as costas que as capitanias não podiam defender; 
havia mister soccorel-as, firmar a propriedade do solo, 
entregue aos aventureiros de toda a parte, e organizar 
a defeza: não tardaria a guerra pela posse do Brasil e 
então estaria elie (como esteve depois na verdade) 
apparelhado para resistir e expellir os invasores. 

A unidade do paiz sob um governo unico foi ao 
mesmo tempo um acto de boa politica interpa porque 
obstava a ruina das capitanias eufraquecidas por tan
tas causas, e de grande previsão quanto á politica 
exterior, porque fornecia a base da reacção nacional 
contra os holiandezes. 

Já agora na consideração universal, a America 
deixára de ser o mundo deserto, maravilhoso e inutil. O 
ouro, a!'! pedrarias, o commercio da escravidão e rique
zas apenas suspeitadas attraíam a cubiça européa, e 
provocavam uma crise geral de todos os valores econo
micos; o preço da prata ficou reduzido a um quarto, 
e d'ella consistiam a maior parte de alfaias e baixellas 
das casas ricas e das egrejas. As cidades maritimas da 
hansea, allemãs, flamengas, e as cidade!'! italianas 
tomam a primazia sobre as antigas feiras das cidades 
interiores. Cada nação sonha repetir-se no novo conti
nente : uma nova França, uma Nova Espanha, uma 
nova Inglaterra e a Nova Lusitania é o titulo que toma 
a capitania de Duarte Coelho. 

Nasceu assim um novo sentimento anti-asiatico na 
consciencia portugueza. Em verdade, o Oriente foi 
uma amarga illusão. 

A India começava logo a despertar a repulsa entreOl!I 
espiritos mais eminentes; era um sorvedouro de ho-
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mens validos e de esquadras que o oceano devorava. 
As riquezas de outr'ora iam desapparecendo; a em
preza de Cabral, sem embargo de perder a metade ou 
seis dos navios, rendia aos capitaes 500 %; agora já 
as emprezas da India eram um sacrificio. Em trinta 
annos (1521-1551) perderam-se 32 náos reaes no valor 
de mais de quinhentos mil cruzados. Os serviços de 
guerra traziam o thesouro acabrunhado de privilegios, 
tenças e mercês vitalicias e ao mesmo tempo, ceifando 
a nobreza e os homens validos, despovoavam os campos. 
Dissipavam-se assim todas as energias da raça portu
gueza transformada em prole parasitaria. O ouro que 
vinha passava para Veneza e Flandres, onde estavam 
as industrias. Portugal ficára sendo apenas o quartel 
militar da Europa. cheio de soldados e consumidores, 
morada de extranho luxo c de miseria maior ainda que 
o luxo. Não tendo capacidade para a vida industrial, o 
paiz sabia absorver sem utilizar, e haurir sem alimen
tar·se. A opulencia de suas conquistas como por en
canto passava ás mãos dos extranhos, e no meio de 
tanta riqueza D. João III pedia emprestado ás praças 
estrangeiras. " A conquista da India não nos deu cam
pos em que semeassemos (diz um escriptor d'esse 
tempo) nem em que apascentassemos gado, antes nos 
tira os que nisso nos haviam de servir. Leva-nos 
homens sem nos dar outros que os suppram. Com as 
ilhas e o Brasil não succede outro tanto; com as ilhas, 
porque se povoaram d·uma vez; com o Brasil, porque 
sobre povoar-se com degradados, com muito proveito 
e pouca despeza do reino, é fertilissimo em assucar e 
outros productos e até do trigo O póde ser e não está 
tão distante que nos não possa valer em occasião 
de apuro, como o não póde a India .• 
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A experiencia da fraqueza das capitanias e 
da desmoraliza~ão e depravação d'ellas e li 

ameaça constante dos piratas, na maior parte 
francezes, que impunemente commerciavam 
com os indios e procuravam estabelecer-se na 
terra, induziram D. João III a crear o Governo 
geral do Brasil. 

Comprou-se para séde d'esse governo a ca
pitania da Bahia, á família elo donatario cujo 
destino lugubre ha pouco referimos, ponto ma
gnifico pela excellencia do porto, como por 
estar quasi no meio das costas já aqui e alli 
occupadas desde Cananéa até Itamaracá. 

Foi primeiro governador nomeado Thome 
de Souza (1549-1553), homem prudente e si
sudo, como era sua fama, e que chegou a 29 de 
Março de 1549. Logo assistido de portuguezes, 
o Caramurú e outros que ahi estavam numa 
pequena povoação á barra do golfo, e com 
auxilio dos indios, lançou os fundamentos da 

6. 
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Cidade do Salvador na chapada da montanha, 
no logar que hoje se chama cidade alta. 

Thomé de Souza era bastardo, por'ém de 
grande estimação entre a nobreza pelos seus 
serviços prestados no Oriente, e por « ser um 
homem sério, » cousa pouco vulgar naquelle 
tempo entre os homens de menos esmerada 
educação. 

Com elle vieram um Ollvidor-mór, Pero 
Borges, que tinha a seu cargo os negocios de 
justiça; um Procllrador, Antonio Cardoso de 
Barros, que devia arrecadar os impostos e mais 
dinheiros da corõa, e um Capitão-mór da costa, 
Pero Góes da Silveira, que devia viajar e guar
dar o litoral. Dois d'estes eram antigos dona
tarios, Antonio Cardoso, do Ceará, que não 
colonizou, e Pero de Góes (irmão de Damião de 
Góes, o chronista) da Parahyba do Sul, onde 
os indios assaltaram e incendiaram os primei": 
ros estabelecimentos. « Acudi com toda a 
gente que pude, disse elle numa carta ao rei, 
mas quando lá fui estava tudo destruido. :t Es
sas novas funcções no governo geral eram 
como uma compensação aos infelizes vassalos. 
O governador geral era, como os capitães
móres das capitanias, tambem o commandante 
das tropas. 

Em campanhia de Thomé de Souza vieram 
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seis Jesuitas sob a direcção do Padre Manoel 
da Nobrega. Vinham para catechizar os indios 
e prestar á colonia os serviços da religião e 
dos bons costumes, então quasi abandonados. 
Eram, além de Nobrega, os padres Aspilcueta 
Navarro, Antonio Pires, Leonardo Nunes e os 
irmãos Diogo Jacome e Vicente Rodrigues. 

A administração de Thomé de Souza foi 
habil e de muito fructo. Organizou a defeza 
das colonias, fortificando-as e tornando obri
gatorio por toda a parte o serviço militar, mas 
sem excesso. Protegeu os índios, mas não sem 
castigaI-os severamente quando necessarío; de 
uma feita, tendo estes mortificado e devorado 
dois portuguezes, aprisionou dous quaesquer 
morllbixabas (assim chamam aos chefes), atou
os á boca de uma peça que fez disparar em 
seguida. Essa crueldade foi bem inutil e parece 
inexplicavel que fosse consentida e autorizada 
por um homem como Thomé de Souza, que, 
para poupar a população ou augmental-a, revo
gava a seu arbitrio as leis penaes das Ordena
ções, perdoando a facinorosos de toda a casta. 
Assim accumulou muitas difficuldades para os 
seus successores e autorizou maiores injustiças. 

Percorreu varias vezes as capitanias, para 
fortalecer a de fez a da terra, dando auxilio e 
conselho, creando povoações (Conceição de 
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Itanhaen e Santo André) « a fim de reunir a 
gente que andava derramada pelos campos ou 
pelas praias » promovendo a expulsão dos 
espanhoes que eommereiavam já pelo sertão 
do rio Paraná. 

No seu governo, o Brasil foi feito bispado 
separado do do Funchal, de que dependia, e o 
primeiro Bispo foi D. Pero Fernandes (Sardi
nha) que chegou em 1552. 

Como Thomé de SO\1.za, o novo bispo, at
tendendo a que vinha a « terra tão nova » que
ria dominar pela condescendeneia, despindo-se 
de rigores aqui inapplicaveis. 

Ficava assim completo nos seus orgãos es
scnciaes o governo do imperio, que nascia no 
meio de tantas difficuldades. 

Logo no anno seguinte, completando quatro 
annos, que era o tempo designado, pediu para 
recolher-se ao seio da família que deixara na 
patria. Em todo o resto da vida, porém, foi 
sempre o conselheiro do governo nas cousas do 
Brasil. 

Em lugar mais opportuno trataremos com
plexivamcnte das expedições ou entradas de 
Jorge Dias e outros a busca das minas, e que 
datam do tempo de Thomé de Souza. 

Foi providencia ainda d'este gove.rllador a 
expedição ao extremo norte, ainda desconhe-
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cido, a qual todavia só se realiozu no tempo de 
Duarte da Costa, como será dito. 

Duarte da Costa (1553-1558) - Foi o suc
cessor de Thomé de Souza. Prestou egual
mente serviços de valia, mas estava longe de 
ser equiparado ao seu antecessor. Seu caracter 
é mais fragil e não parece que fosse dotado de 
espirito politico essencial á missão que lhe 
deram. Deve-se lhe, entretanto, fazer justiça, 
notando que a sua administração foi muito 
mais tempestuosa que a de Thomé de Souza; 
no seu tempo, já esclarecidos da perversidade 
dos colonos, os indios, em grande alliança, sob 
o commando de um terrivel cannibal, Cuiía
bebe, desde o Cabo Frio até a Bcrtioga, levan
tavam-se fazendo grandes mortandades e zom
bavam dos portugnezcs. 

Tambcm francezes calvinistas se estabelece
ram numerosos na bahia do Rio de Janeiro 
(1555) com o seu chefe Nicolau de Villegagnon, 
que se fortificou na ilha que telH o seu nome 
hoje. 

Duarte da Costa pedia recursos que nunca 
chegavam, e, não podendo combater, ficava na 
inacção, preferindo-a á vergonha da derrota 
certa que talvez acarretaria a perda da America 
portugueza. 

Tambem vieram com elle novos jesuitas, e 
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entre esses José de Anchieta, o apostolo do 
Novo Mundo, a quem se deve haver chamado á 
civiliza(lão milhares de homens embrutecidos 
pela selvageria, e haver promovido a paz entre 
elles e os colonos, com risco de vida e com 
grandes, constantes e penosos trabalhos, nos 
quaes consumira a existencia, pondo em prova 
a sua admiravel caridade e amor dos homens. 

N a administração de Duarte da Costa, de
ram-se divergencias graves entre o bispo e o 
governador, sobretudo pela desmandada con
ducta do filho d'este, Alvaro da Costa, mo (lO 
de grande coragem, que já havia servido em 
Africa, porém de costumes soltos. Parece que 
o bispo o reprehendeu em publico num ser
mão, momento em que geralmente se condem
navam os excessos e a libidinagem dos colo
nos. Outras razões haveria além d'esse pre
texto; o bispo era de certo pouco sympathico 
e muito mal visto e d' elle alguem escreveu que 
« bastava para despovoar um reino quanto 
mais uma povoação »; e por isso, formaram-se, 
entre os colonos, partidos de um e outro lado, 
que amea(lavam perturbar a ordem. O rei fez 
chamar o bispo. Pedro Fernandes effectiva
mente embarcou em 1556; mas, ainda nas cos
tas do Brasil, nos baixos chamados de D. Ro
drigo, perto do rio Cururipe, naufragou, e, 
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com outros que iam, foram quasi todos devo
rados pelos Caetés. A consternação produzida 
por essa desgraça ao menos poz termo a todas 
as disputas. 

Um pouco antes, havia sido a cidade acom
mettida por grande horda de indios, que àpri
sionaram christãos e destruiram o gado e al
gumas fazendas da vizinhança; salvou a cidade 
Alvaro da Costa, investindo contra o inimigo, 
e limpou o territorio incendiando tabas e al
deias e pondo em fuga os assaltantes. 

Em 1558 Duarte da Costa terminou o seu 
governo. O caracter de Duarte da Costa resen
tia-se de egoismo e de parcialidade eru tudo 
que dizia a si proprio ou á familia. Por causa 
do filho deixa lavrar a contenda com o bispo e 
fomenta-a desmoralizando perante o rei ao 
velho sacerdote. Não abandona o governo sem 
reservar para si as melhores sesmarias. 

Por esse tempo morria na Bahia o celebre 
Caramurú, já muito carregado de annos e que 
fôra a testemunha dos grandes acontecimentos 
da terra, nos quaes tivera não pequena parte. 

A expedição de Luiz de Mello foi organizada 
em Lisboa com trezentos infantes e cincoentaca
valleiros, e de lá partiu em 1554 para o Mara
nhão; mallogrou-se com um naufragio, e apenas 
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Mello e alguns companheiros escaparam, indo 
para ás Antilhas. 

É curioso notar a coincidencia d'esta hislo
ria com a dos procuradores de João de Barros, 
e a causa identica que animou as duas expedi
ções : a noticia de riquezas rnineraes. É possi
vel que sejam duas versões de um unico acon
tecimento. 

A fundação da cidade. 

A fundação de uma cidade não era problema novo 
para os portuguezes; muitas viram elIes nascer nas 
ilhas e na Africa, ao redor das fortes ou ao pé das fei
torias; aqui na America dar-se-ia o mesmo mais tarde, 
e as cidades surgiriam urnas das missões e aldeias dos 
indios, outras das feiras do sertão, dos pousos do pas
sagem e travessia dos grandes rios, e ainda muitas ao 
pé dos fortes que asseguravam as entradas pelo inte
rior, da mesma maneira que os bOllr{Js, os caster e as 
abbadias, os vada dos rios, os mercados (kermesses) 
dos tempos medievaes. 

Em todas eUas, a primeira consideração intuitiva 
foi a da defeza contra a ameaça externa. Thomé de 
Souza hesitou na escolha entre differentes pontos e 
decidiu-se pelo local que é hoje o da cidade. Transferiu 
o nucleo de portuguezes que já ahi estavam e habita
vam quasi ao pé da barra, na Villa Velha, mais para 
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dentro do golfo, e para o alto da montanha que, in
greme do lado do mar, por isso mesmo seria faci! de 
defender. Na praia, que mais tarde o commercio povoou, 
havia excellente aguada para os navios. 

E com firmeza metteu mãos á obra. 
Foi logo aberta uma estrada pela montanha que 

conduzia ao sitio escolhido na esplanada; fez logo uma 
grande cêrca de páo a pique a modo de trincheira pro
visoria, que depois melhorou, fazendo-a de taipa para 
que a sua gente toda e soldados que trabalhavam na 
edificação ficassem ao abrigo de qualquer surpreza do 
gentio; foram depois arruadas as casas, que eram 
cobertas de palmas de coqueiro, e abertas as praças 
onde se foram fazendo as casas maiores do governador, 
a da camara, a cadeia, alrandega e casa dos contos ou 
thesouro etc. No meio da praça, como de costume, 
elevara-se o pelourinho. Ao mesmo tempo construiam
se o Collegio dos padres jesuitas e outras egrejas. Toda 
a gente ahi trabalhava e se improvisava de mecanico, 
afóra os mestres de offieio que tinham vindo. Os degra
dados e demais colonos portuguezes que estavam na 
Villa Velha, onde se havia antes aposentado como foi 
possivel todo o pessoal; foram transferidos para a 
nova povoação, agora cheia de ·;ida e movimento. Por 
ventura o espectaculo de uns ao lado de outros, os 
homens da mais pura virtude e a ralé do crime, tão 
dissemelhantes e tão congregados, suggerlu a Thomé 
de Souza (que era tambem um bastardo) a idéa de que 
esse novo asylo era o symbolo da alliança e da paz 
entre os homens, e assim deu por armas á cidade em 
campo azul uma pomba tcndo no bico um ramo com 
tres folha de oliveira. Sic illa ad arcam reversa est, era 
a legenda. 

J.RIBJi:IRO. - H. »RASIL (superior). , 
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Sem duvida alguma e por esse tempo foi a Bahia a 
unica metropole do oceano. A multidão dos (I varre
dores do mar" hollandezes, normandos ou iberos aqui 
cruzavam as suas frotas do oriente e do occidente. 
Trinta ou quarenta annos de existencia deram á po
voação o seu caracter definitivo. 

A cidade ia rapidamente crescendo. As casas agglo
meravam-se pelo dorso ou pelo declive da montanba. 
Todos os annos aportava uma esquadra de ordem do 
rei com todos os recursos necessarios, mantimentos 
para a vida, sinos para as egrejas e artilharia para a 
praça, gentes para povoaI-a, orphãs para casar e digni
ficar o lar vasio ou mauchado pelo concubinato, degra
dados e escravos para a agricultura. Vinham nella 
tambem os alimentos tradicionaes do homem branco, 
o vinho, o trigo, o azeite, que a colonia não produzia, 
e m·ais as semente .. da Jndia, as vaccas e os carneiros, 
os porcos o os gallinaceos das ilhas. Assim se foi 
agglomerando o povo. Anuos mais tarde dizia G. de 
Souza: (I Não faço menção d'outras ruas porque são 
muitas e seria um nunca acabar " ; tão grande era já a 
cidade. Entre as ruas e mais formosa era a dos merca
dores, que ia da praça central até á Sé, com as suas 
lojas de drogas, de pannos e sedas. A praça era aberta 
do lado do mar, onde a montanha caía a prumo; d'csse 
lado estava postada a artilharia grossa; os mais lados 
eram feitos pelas casas do governo e outras. 

As festas religiosas eram continuas e attraíam pela 
sua pompa a curiosidade dos indios. A helleza e movi
mento da nova povoação fascinavam os grandes das 
capitanias que aqui passayam. Nas cercanias verde
javam as hortas, ao modo de casaes, que alimentavam 
e abasteciam o mercado, e na cidade o que a fazia 
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pittoresca eram os vergeis e pomares das casas, cheios 
de arvores da tamara, da laranja, do figo, da romã, 
entre os pampanos das latadas, ao lado das quaes 
emergiam ante-diluvianas e insolitas as largas folhas 
da bananeira, em quanto aqui e aUi sussurravam as 
palmas dos coqueiraes como remigios de frechas mons
truosas cravadas no solo. Todo esse espectaculo era 
novo para os que chegavam, pela flora da paisagem, 
pela confusão das raças que a animavam e ainda pela 
atmosphera de liberdade, quiçá até de licença, que se 
respirava no mundo americaoo. 

4 

As tres raças. A sociedade. 

Logo cedo no BL'asil, na sua capital, como nas 
demais povoações, a obra d!l civilização foi deturpada 
pelo conflicto das raças, disfarçado em democracia, 
t'ructo antes da luxuria que da piedl'de dos peninsu
lares. Desde o primeiro momento ° branco, o iUlHo c () 
negro se confundem. O contacto das raças inferiores 
com as que são mais cultas quasi sempre desmoraliza 
e deprava a umas e outras. 

Principalmente, porém, deprava as inferiores pela 
oppressão que soffrem, sem que este seja o peior dos 
contag'ios que vem a supportar. 

É claro que negros e indios, não poderiam ser senão 
a occasião de desdem e de odios que gera o escarne o 
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dos superiores. A mulher de raça inferior não consegue 
ser dignificada nem mesmo depois de formada a raça 
mestiça. O proprio governo considerou por vezes uma 
infamia o casamento promiscuo de brancos e negros. 
O padre Nobrega diz numa de suas cartas que um 
branco raptara uma india e, censurado o seu procedi
mento, entendeu que estava justificado, só com bap
tizai-a. A prole assombrosa pelo numero dos Ramalhos 
e Caramurús attesta o egoismo e a sensualidade dos 
primeiros colonos. 

Como poderia fundar-se a ordem civil sem a possi
bilidade de fundar-se a família? 

O branco procurava (e isso havia já dois seculos na 
peninsula) o pretexto real do clima para evitaros duros 
trabalhos da agricultura tropical, e assim escravizava 
os negros, e agora, quanto podia, os indios. Começam 
as expedições escravistas manchadas na atrocidade de 
todos os crimes. A primeira consequencia para os 
colonos era a ociosidade dos remediados e ricos, o luxo 
e com elle a uepravação da energia e a dos costumes. 
Quasi toda a gente tinha escravos, ou indios ou negros. 
Esse costume gerava o sarcasmo, o odio, o desprezo 
de um lado pelas progenies escuras, e a perfiUia de 
outro, o desprezo da piedade e do respeito humano. Se 
accrescentarmos que na maioria eram os brancos degra
dados e criminosos, homens sem escrupulos e deslu
zidos, póde-se fazer idéa dos crimes que então se 
commettiam e da dissolução que lavrava em toda a 
sociedade. Entre raças diversas toda a mistura por 
assim dizer se torna em combinação; taes contactos 
destroem a humanidade no homem. Nada escapa á dis
tribuição do mal que a sociedade gera e espalha por 
todos os escaninhos onde a sua seiva circula. Insti-
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tuindo a escravidão, a profissão principal do colono 
era a presa humana, a caça aos selvagens. Os que 
ouviam a voz dos jesuitos ou da consdellcia, fixavam
se no solo e fundavam os engenhos; mas compravam 
os escravos que os demais iam arrancar á floresta ou 
atravez dos mares á Arrica. Os demais entregavam-se 
ás actividades vagabundas do jogo " que tão publico 
andava)) diz o padre Blasques. Os vicios dos christãos, 
diz ainda o mesmo jesuita, juntava-se aos da gentili
dade " fazendo uma embrulha.da diabolica. )) 

A dissolução da vida moraL inventara a exculpação 
de que os crimes" de lá)) já não o eram aqui; tambem 
os hollandezes de Pernambuco dirão mais tarde que 
não ha crimes " aquem da linha equinoccial. )) 

Os portugue;:es que vieram estabelecer-se nas terras 
do Brasil não pertenciam á classe media, aliás pouco 
populosa nesses começos da edade moderna, maxime 
em Portugal, onde não havia industria nem já agricul
tura.· Eram fidalgos ou infimos plebeus e degradados; 
a maior parte, gente aventurosa e sem consciencia. Uns 
poucos vinham por senhores; outros e na maioria, por 
governados, senão detentos; - melhor parte era a que 
pesquizava a fortuna e as aventuras, ou fugia á sanha 
da perseguição religiosa. Todos entretilnto reflectiam o 
estado de alma de Portugal do tempo da Inquisição, do 
paiz da Europa onde era mais cara a vida e onde o mo
nopolio das especiarias, das sedas e preciosidades do 
oriente tinha desenvolvido o luxo, a corrupção e pro
funda miseria. Motins sanguinolentos abalavam Portugal 
no tempo em que lá fóra a seentelha da Reforma passava 
no ambiente; taes foram os horrores, as assassinios, as 
mortandades contra judeus e suspeitos de liwe pensa
mento, que se achou logo louvavcl crear-se o tribunal 
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da Inquisição, ao menos como um instituto legal que 
punha um termo ao tribunal tumultuario das ruas. 

Taes eram na colonia os brancos. 
A gente valida era dizimada 110 oriente ou em 

Africa; ficava e crescia a população parasitaria, igno
rante, cruel e fanatica. Nos poucos, na maioria provin
cianos, que sobreviveram ou resistiram a essa disso
lução, felizmente é que estava a vitalidade nacional, 
nos seus navegadores e artistas; mas eram insigni
ficantes para obstar ao desastre proximo. 

Vindo para o Brasil, os brancos carreiavam todos 
esses vicios da decadencia que não deixavam de 
empanar a coragem, o valor e espirito de aventura que 
lhes eram proprios. Os colonos são turbulentos e des
humanos; em breve odeiam o trabalho que relaxam e 
passam ao indio ou ao negro; adoptam a indolencia ou 
d'ella são vencidos e dos costumes dos naturaes, que 
pervertem até physicamente, trazendo o contagio das 
epidemias. Os de baixa condição, agora com a fortuna 
facil, tornam-se arrogantes, arruinam-se no luxo das 
sedas e de todos os prazeres sensuaes. Dentro de 
pouco a fortuua mais tardia e honesta do trabalho 
ag'ricola é perturbada pela imaginação das minas, dos 
el-dorados e de riquezas phantasticas - miragem con
tiuua e quasi sempre desmentida pela decepção no pri
meiro seculo. 

O elemento conservador e artistico da colouia 
compõe-se dos grandes senhores de engenhos - estes á 
moda arabe, com a moenda triplice, impellida quasi 
sempre á mão pelos escravos (porque, no principio, o 
muar é ainda raro). Depois dos senhores de engenho ha 
os mercieiros da cidade, os ourives, que são em grande 
numero, e os pequenos commerciantes. Entre uns e 
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outros estão os capitães do resgate, que capturam os 
indios ao tempo que fazem o pau brasil e as industrias 
extractivas. 

O negro, o fructo da escravidão africana, foi o 
verdadeiro elemento creador do paiz e quasi o unico. 
Sem ene, a colonização seria impossivel, ao menos ao 
dissipar-se a illusão do ouro e das pedras preciosas 
que alevantavam, em grande parte e a principio, os 
primeiros colonos. A adaptação dos brancos ao novo 
clima, corno a de certas plantas, exigia esse arrimo 
d'onde lhes vinha a vida. Tambem por outro lado foi 
o negro o maxirno agente differenciador da raça mixta 
que no fim de dois seculos já affirmaria a sua autono
mia e originalidade nacional. 

Os primeiros negros são de Guiné, mas dentro de 
pouco o trafico attinge Angola e a coutra costa em 
Moçambique, e de lá chegam levas uas esquadras 
negl,'eiras, todo o anno. 

O indio formava uma população muito varia uas 
suas tribus, algumas d'estas talvez mais distanciadas 
entre si, uo que dos brancos, e possuia tal mobilidade 
de habitat que seria diffici! ao menos em parte assi
gnar-lhes região e dominio proprio. Esse elemento 
ethnico pouco contribuiu e contribue ainda pouco ao 
desenvolvimento economico e moral do paiz - mas 
com toda a sua mesquinhez de acção é todavia sym
bolico e caracteristico, e tem sido falsa ou verdadeira
mente utilizado como factor aristocraticona historia da 
lucta entre colonos e jesuitas e quatro seculos mais 
tarde entre os revolucionarios da independencia; os 
autonomistas mais tarde dirão que descendem do 
caboclo. O sentimento de humanidade não justifica a 
escravidão negra de preferencia á vermelha, menos 
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culta; antes o justificava o instincto pratico, senão o 
prejuizo da cor, por se considerar a ultima mais 
proxima do branco. 

O branco intelligente, mas avido e atroz, o negro 
martyrizado e servil e o índio altivo mas indolente, são 
os tres elementos d'onde vae sair a nacionalidade 
futura. Mas a agitação ethnica é toda subterranea e 
está repartida por todo o subsolo, guardando a futura 
erupção. As aldeias de indios tornavam-se perigosas 
desde que a embriaguez pela aguardente nel1as en
trara com a civilização. Então a tisica, os assassinios, 
as rixas e mortes, efleitos seguros do alcool, eram 
frequentes e, segundo o costume d'elles, por mo
tivos minimos e insignificantes. 

Nas cidades, a sua condição era mais toleravel; e a 
ellas accorriam sobre tudo as mulheres indias que pre
feriam naturalmente o trato dos europeus. Alguns as 
desposavam; outros, quasi todos, abusavam da inno
cencia d'ellas, como ainda hoje das mestiças, redu
zindo-as por eguaI a concubinas e escravas. 

Todavia os colonos as tinham em certa estima. Pero 
Lopes de Souza escrevia das mulheres tupinambás em 
1531 que" eram alvas e mui formosas e não haviam 
nenhuma inveja ás de Lisboa.)) Na celebre carta de 
Vaz de Caminha lê-se que ellas (tupiniquins de Porto 
Seguro) eram" moças bem gcntis. )) Erotismo talvez 
de marinheiros e soldados. 

As povoações do seculo XVI traduzem em seus 
aspectos, exccllentemente, o estado d'alma brasileira 
d'aquelle tempo, que é ainda o de hoje do interior do 
paiz : o luxo das sedas e a ignorancia crassa. O rico 
ocioso dá para demandar, passar a vida nessas rixas 
de matar o tempo. 
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Asselvajam-se os costumes. "O que mais espanta 
os indios e os faz fugir dos portuguezes, diz Anchieta, 
são as tyrannias que com elles usam obrigando-os a 
servir toda a vida como escravos, afastando-os de 
paes, mulheres e filhos, ferrando-os e vendendo-os!! 
Nas colonias são por egual e rapidas as faIlencias, a 
ruina e a fortuna. A prosperidade e a dissipação são 
gemeas. )} " Qualquer peão, diz G. Soares, anda aqui 
com calções e gibões de setim ou damasco, e trazem as 
mulheres com vasquinhas do mesmo, os quacs, como 
têm qualquer possibilidade, têm suas casas mui bem 
concertadas e trazem suas mulheres bem ataviadas de 
joias de ouro. )} 

A riqueza da cidade é entretanto moveI e precaria e 
quasi sempre, llaque!le tempo, destruída pela repa
triação dos commcrciantcs. 

A verdadeira base economica do Brasil desde aquclIe 
tempo é a agricultura. No tempo de Anchicta os 
engenhos iam por 3, 8 e 12 legoas pelo interior; não 
iam além de certo a penetração e o povoamento da 
gente civilizada. Mas eram já numerosos os engenhos 
de assucar que trabalhavam com os muares ou os 
escravos importados de Guiné. 

Ainda que um pouco mais morigerada e culta, não 
podia essa classe conter a desordem das povoações. 
Para esse escopo trabalhava outra classe, aquella a 
quem devemos o germen da reacção contra o espirito 
corruptor da cultW'a colonial. 

,. 
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5 

o elemento moral. Os Jesuitas. Anchieta. 

o elemento moral d' essa sociedade que florescia 
pela decomposição das raças, foi a Companhia de 
Jesus. A ella coube essa responsabilidade dilficil no 
melO de todos os tropeços e perfidias criadas pela 
inc!'cia do estado e pelo appetite voraz dos colonos. 
Elia é qucm préga os princípios; todos os estados estão 
absorvidos pelos intercsscs praticos. Por isso o seu 
inimigo é a legião toda dos conquistadores. O governo 
é muita vez e quasi sempre obrigado a transigir com 
o colono; o proprio Thomé de Souza, grave e circum
specto, é vencido pelo contacto d'essa gente criminosa 
e inquieta; pede sempre pessoas (, habeis e honestas J), 

o que não o impede de confessar ao rei que não casti· 
gara dois francezes ladrões e piratas que aprisionara, 
porque um era bom lingua e outro ferreiro, e convinha 
aproveitar gente que" não cobrasse do thesouro J), e 
revogava as Ordenações, menos por liberalismo do que 
por espirito rudemente pratico. 

O jesuíta, porém, era inflexivel. Nunca ccdia, 
nem condesccndia. Combatia todos os escan
dalos e maldades, as perseguições inuteis uos 
indios, as relações illicitas e ás vezes mons
truosas que destruiam o rcspeito mutuo entre 
os homens e impossibilitavam a constitui~'ão 
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da sociedade civil. Sem querer diminuir os 
defeitos ou cxculpar as suas faltas, não pode
mos deixar de reconhecer os serviços da Com
panhia de Jesus. Nessa terra " desleixada e 
remissa» diz Anchieta, em vinte annos, de 
cerca de 100 mil indios baptizados por todo o 
paiz, não haveria mais que a quinta parte; o 
resto fugiu para a floresta, afim de escapar ao 
captiveiro e a outras atrocidades. Os roubos 
das suas terras já lavradas, o castigo gratuito 
a pau e a espada aterrorizava os incolas. 
« Ficamos entre elles, diz o padre Blasques, 
havidos por mentirosos, e a nossa doutrina 
desacreditada. I) Nem por isso arrefeciam os 
padres nessa improba lucta, que teve varias 
phases e a que succumbiram por fim, expulsos 
do paiz que educaram e onde foram frequentes 
vezes a voz quasi unica do espirito christão. 

Á vista da libertinagem dos colonos, pediam 
para o reino que mandassem mulheres « ainda 
que fossem erradas. I) E foi pelas suas instan
cias que vieram orfãs desvalidas para se 
casarem com empregados, funccionarios ou 
pessoas de merito. 

D'este modo procuravam levantar os cos
tumese nobilitar a descendencia d'esses homens 
que aqui lançavam os fundamentos da nova 
civilização. Foram os jesuitas os primeiros 
mestres da mocidade americana e nas suas 
casas e collegios abriram escolas gratuitas que 
o povo todo frequentava. 

Da pleiade dos primeiros padres que aporta
ram á nova conquista com Thomé de Souza e 
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Duarte da Costa, entre elles dois principal
mente se distinguiram, Nobrega e Anchieta. 
Mas é todavia Allchieta, o grande apostolo 
do Brasil, e nos seus fcitos e vida só compa
ravel a S. Francisco Xavier, o apostolo das 
Indias. 

José de Anchieta nasceu em Tenerife em 153'j. 
Não tinha, pois, ainda 20 annos (1553) quando pizou o 
solo d'essa natureza maravilhosa e incomparavel. Essa 
impressão deveria ser profunda no seu espirito de 
poeta imaginativo e mystico. Póde-se d'elle dizer que 
é brasileiro porque aqui se completou e amadureceu a 
flôr e o fructo da sua intelligeneia, Falleceu em 1597 na 
capitania do Espirito Santo, Dos 63 alUlOS da sua vida, 
quarenta e dois passou-os sob o céu brasilico, no seio 
das nossas florestas, nas aldeias dos índios, e só acaso 
no palacio dos governadores, quando intermediario e 
arbitro da paz entre os incolas e os conquistadores, e 
assim correu-lhe a vida entre innumeravcis riscos e 
provações que por longo tempo nobilitarão a sua 
memoria de santo, 

O Padre Nobrega e os primeirosjesuitasimagillaram 
exaggerar o culto externo para despertar a aLtenção 
do gentio. Nesse tempo as procissões e romarias eram 
frequentes; trombetas, tambores e musica, sons rui
dosos e o pannejamento de labaros e pallios vistosos 
e flammulas que adejavam pelas ruas " enramadas " 
e pelo solo tapizado de folhas, impressionavam forte
mente os catecumenos. 

A esse apparato Anchieta, que era poeta, juntou o 
singular encanto do seu estro, compondo autos ao modo 
dos que a literatura peninsular já possuia, mysterios 
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religiosos e dialogos em versos que as crianças indi
gcnas representavam nas aldeias da catechese. Foi elIe 
o primeiro mestre da lingua tupi, que ordenou em 
livros e em grammatica a alfeiçoou ás necessidades da 
religião e da vida nova que trazia aos selvagens; e foi 
talvez tambem o primeiro mestre da lingua portugueza 
dos primeiros brasileiros brancos ou mamelucos. 

E não é ~ó o mestre, é o diplomata na triste even
tualidade das glf'Crras, é o medico que aprende dos 
índios a virtude das plantas c conhece da medicina do 
seu tempo os remedios proprhs, e é emfim o enfermeiro 
dedicado. Trabalha em todos os officios, que aprende 
por esforço proprio. Das suas habilidades a imaginação 
dos eoevos engenhou a reputação de thaumatul'.tjo, mere
cida pelos verdadeiros milagres que realizava. 

No tempo de Anchieta a provincia do Brasil já pos
suia tres collegios e residencias da companhia, templos 
da virtude e do trabalho, onde não penetravam as 
rudezas da lucta pela existencia, e onde a piedade pelo 
proximo era o primeiro dever. Póde-se avaliar dos seus 
serviços quando se sabe que os padres estavam sempre 
ao lado dos governadores nas rebelliões selvagens, e 
d'esses os que já haviam ouvido a voz dos jesuitas 
podiam" chegar a cem mil J), diz Anchieta. 



122 HISTORIA DO BRASIL 

6 

A rehabilitação e a -dcfcza. 

Por esse tempo apontavam já todas as questões que 
vieram mais tardc desenvolver-se, e desenhavam-se 
todos os traços que deviam. compôr a physionomia dos 
seculos seguintes. A escravidão negra era já o apoio 
da vida economica; a paz com o gentio já se havia 
roto de modo irrepal'avel e data d'aqui a grande confe
derac;ão dos indios de Cuiiabehe contra os conquista
dores, e com ella a scisão profunda entre o jesuíta 
patrono da raça perseguida e o colono. Tamuem já 
nesse telllpa lia ensaios de expedIções e bandeiras á cata 
das minas; e das principaes citemos uma em S. Vicente 
á chegada de Martin Arronso e outra no tempo de Thomé 
de Souza em Porto Seguro, esta composta de 12 homens 
ao mundo de um parente de Jorge Dias, o capitão-mór, 
que, acompanhado do padre jesuíta Aspilcueta Navarro, 
galgou a serra e navegou por um rio alé longe no inte
rior. Y oltaram elles sem ter encontrado cousa alguma. 
Já datam d'esse tempo e mesmo de antes as ameaças 
continuas dos flibusteiros que punham em risco o 
domínio portuguez na America. 

De tudo, pois, que vae succeder, só os factos 
variam, mas as causas geraes são as mesmas: 
o corso no mar, a escravidão na orla maritima, 
a ambiçào do ouro nos desertos incognitos do 
interior. 
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Na verdade, ao approximar-se o fim do pri
meiro seculo da conquista, os dominios portu
g'l1ezes não eram futeis nem somenos. O Brasil 
d'êntão formava uma série continua de colonias 
semi-agricolas (do typo das Plantation-colo
nies inglezas), só servidas por e~cravos e que 
ia de S. Vicente á Paraiba. Além d'esses limites, 
num grande trato, nenhum colono havia ao 
norte nem ao sul; mas dentro d'elles agitava
se a vida activa nas pequenas vmas proximas 
ao mar e nos engenhos, que já attingiam a mais 
de uma centena, povoados de milhares de 
escravos negros e indios. Além d'esses nucleos, 
havia as aldeias e casas de jesuítas, quasi 
duzentas, onde se agrupavam numerosos pro
selytos, sobre tudo columins ou crianças, sob a 
protecção dos padres. Em Pernambuco, S. 
Vicente e Bahia havia aulas de latim e de casos 
de consciencia, e por toda a parte aulas de lêr. 
A vida era de " festa e prazeres " diz Auchieta. 

A' melancolia dos primeiros tempos succedia, 
senão a alegria, ao menos a jovialidade que dá 
a existencia facU, quando não trunquilla. E 
havia muitas razões para. a transformação do 
antigo sentimento. 

A vida civil da mãe patria resentia-se de 
profundas modificações sob o novo clima. Ao 
codigo draconiano das Ordenações que a tudo 
punia com a morte e o degredo, succedeu, como 
já dissemos, interpretação mais liberal e talvez 
de tolerancia excessiva. Golpeiando a lei, dizia 
o pratico Thomé de Souza que as Ordenações 
haviam sido feitas quando ainda o Brasil não 
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existia. E a instituição das capitanias não era 
um golpe contra a lei mental? O exemplo vinha, 
pois, do alto. 

Com as capitanias, retrocedeu-se ao feuda
lismo, que a realeza na metropole havia ferido 
de morte, é certo; mas ao menos com ellas, 
guardou-se a joia mais valiosa da corôa. 

Hntre todas as leis novas, a que entretanto 
caracteriza esse período é a que para segu
rança da terra organizava as milicias conforme 
veremos adiante; grande acto de previsão, 
fundado nas flibusterias constantes que infes
tavam a costa e que veio facilitar a defeza do 
paiz na lucta contra os francezes e hoIIan
dezes. 
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c Militaria» . 

A organização da defeza fôra sem duvida o grande 
e primeiro trabalhe do governo unitario e geral; seria 
impossivel estendeI-a por todo o immenso litoral da 
região portugueza na America, sem o concurso de es
quadra numerosa; mas não se limitou nem por issQ. 
aos unicos pontos do povoamento onde pozera pé ~ 
colono. Foi o tempo de Duarte da Costa e Men de Sá, 
aquene em que o indio foi duramente combatido e vic
timado; matanças de grandes hordas foram feitas, II: 

que não faltava II: surpreza nocturna e o incendio das 
aldeias construidas de palha; á menor provocação do 
indio, respo~dia o colono com as suas terriveis - en
tradas - expedições militares que penetravam o interior 
do paiz, lev~ndo a escrividão e a morte. 

Ordenara o rei que cada don:ttario tivesse 
em sua capitania, com a polvora necessaria, pelo 
menos dois falcões, seis berços, seis meios ber
ços, vinte arcabuzes ou espingardas, vinte bes
tas, outras vinte lanças ou chuços, quarenta 
espadas e outros tantos gibões d'armas, dos 
que se usavam (acolchoados de algodão para 
amortecer o tiro das frechas). 
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Aos senhores de engenho e fazendas, obri
gava a quatro terços de espingarda, vinte espa
das, dez lanças ou chuços e vinte gibões; todos 
os outros moradores deveriam ter ao menos 
uma arma, e não a tendo « tratariam de obtcl
a dentro de um anno ». 

O desrespeito d'essa lei importaria incursão 
em graves penas. Foi essa a primeira milícia 
nacional, primeiro grito de alarme contra a in
vasão estrangeira. O futuro dirá se efficaz; mas 
d'este momento em diante a surpl'cza não tem 
mais razão de ser. Jú cada um recebera sua 
senha; as capitanias guardam de reserva a por
ção util dc suas forças prestadas ao primeiro 
embate. 

Não se poderia exigir d'esse corpo quasi sem 
homogeneidade e sem coordenação de movi
mentos outra resistencia, nem melhor capaci
dade de reacção. A organização das milicias 
era, pois, sem duvida, o primeiro signal de sen
sibilidade da nossa vida externa. Os orgãos da 
nossa peripheria aguçam-se para a defeza : tl'Ín
cheiras, fOl'tins e artilharia grossa guarnecem 
varios pontos do litoral, na Bahia, S. Vicente, 
Pernambuco. Montões de granadas, de pregos e 
pelouros, deseançam entre as setteiras d' onde 
espiam os guardas vigilantes. Ao lado dos pre
sidios agrupam-se centenas de choças de inclios, 
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engajados para o serviço, e d'ellas se formam 
lentamente novos nucleos de povoamento. 

É que o Brasil é já a terra da fortuna facii, 
e do peregrino poderá dizer a sentença do 
Bispo de Leiria: I' Vá degredado para o Bra
sil, d'onde voltará rico e honrado. II 

O costume do resgate em que por uma faca 
ou um pente obtinham-se escravos e papagaios, 
abria agora margem ás grandes lavouras do 
assucar e do algodão que as pesadas urcas 
levavam além do Atlantico. 

Fôra injusto o labéo atirado por Vespucio á 
nosso terra, que vae agora ser disputada pelos 
dominadores do oceano. 

Em qualquer caso, fosse contra os indios ou 
contra o estrangeiro, o estado de guerra se foi 
pouco a pouco tornando permanente. 

A arte da guerra som'eu as modificações que 
impunham.as circumstancias do novo meio e o 

I 

gráo de civilazação do inimigo. 
Contra o indio, os processos tornaram-se 

naturalmente mais barbaras. A politica do co
lono começava por explorar a situação de dis
cordia sempre usual entre os morzzbi.x:abas, e 
tomava o partido de uns contra os outros; esse 
recurso brutal, ainda o utilizou nos tempos 
modernos o Brazil independente alliando-se a 
Urquiza e aFlores. Na lucta contra os Índios os 
principaes auxiliares dos portuguezes eram 
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egualmente índios. Na Bahia logo ao principio 
verificou-se que os tupinambás do leste (da ci·· 
dade) eram inimigos de todos os outros de Pa
raguassú. Para abater os Tanwios no sul o 
colono serviu-se do odio tradicional que contra 
elles tinham os temimimós. Dissensões taes 
davam-se dentro das tribus e as dilaceravam, e 
era sempre d'esse corrupto estrume que germi
nava a victoria. dos conquistadores. 

A habilidade consistia em utH mas deshu
manamente fomentar essa intriga continua entre 
os selvagens. 

Não havia lugar aqui para se constituirem 
exercitos ao modo dos da peninsula. Desde 
logo a cavallaria, aliás já desacreditada na Eu
ropa, foi banida pela quasi rareza dos animaes. 
A infanteria, dividida em terços (regimentos), 
não luctava em formaturas especíaes, e as suas 
armas eram poucos e pesados arcabuzes, que 
só no seculo seguinte são aligeirados na fórma 
de mosquetes, e no resto piques e chuços, mais 
a espada. No tempo de Gabriel Soares podiam
se recrutar {( 4.000 pretos de Guiné e 6.000 in
dios frecheiros. » O canhão de pequeno calibre, 
o falcão, é mais proprio da guerra naval. 

Armas novas, ás vezes trazem os europeus, 
como as espingardas de dois canos usadas por 
alguns francezes no Maranhão (161ft). 
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N as guerras navaes tambem se introduziram 
modificações importantes. A mais curiosa d' ellas 
foi a organização de terriveis esquadrilhas de 
canoas, extremamente moveis, invenção do sel
vagem, utilizada com exito. Com taes esquadri
lhas é que se dicidiu a tomada do forte de Ville
gagnon e' da ilha de Pal'anapuan (I. do 
Governador), e com ellas faziam guerras de 
perfidia os indios de Itaparica e Seregipe, no 
reconcavo. 

- Salvador Corrêa de Sá, o primeiro go
vernador do Rio, tomou com uma esquadrilha 
de canoas, em Cabo Frio, uma náu franceza de 
duzentos toneis. 

Essas esquadrilhas operam com exito á noite, 
porque, quasi sem vulto, só são percebidas pelo 
inimigo tardiamente; e, numerosas como os 
manipulos das legiões antigas, é muito difficil 
infligir-lhes perda total. 

Na guerra de grande estylo, como a dos 
hollandezes, pouco poderiam servir . 

. A marinha que servia ao Brasil, ao principio 
compunha-se, como a esquadra que trouxe 
Thomé de Souza, de nâos, caravelas e bergan
tins; as náos arqueiavam sempre para cima de 
cem toneladas, e as caravelas, cincoenta. 
Foi Portugal que impoz ao mundo a nova 
tactica naval de combater com artilharia, e 

8 
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O novo apparelho de velame complicado. 
N a guerra hollandeza utilizaram-se os typos 

em uso na Europa, e, nesse tempo, a galé de 
grandes dimensões, a nave de 25 pés de altura 
e 30 no lugar dos castellos, dc grande belleza 
pelo apparelho dos mastros de velas triangula
res e plataformas de dcfeza no tope d'elles; o 
galeão que, como o bergantin, são antes navios 
da paz, e de mercad.oria e transporte; a cara
vela de popa qlladrada e dois castellos, de ve
lame quadrangular em vante. O uso do pêz ou 
alcatrão e os morrões accesos para o incendio 
das náos inimigas, canhões roqueiros carrega
dos de pregos, pedras e pelouros e outras espe
cies antigas, bombardas, falconetes, formavam 
o material de combate. 

O que de ordinario sobrevinha a essas náos 
de linha, quando em alto mar, era a dispersão, 
porque era quasi impossivel g'overnal-as com 
attenção a essas náos quasi scm quilha no ac
ceso da pugna. São frequentes por isso as 
acções indecisas ou falhas no oceano, como foi 
a de Adrião Patrid entre Bahia e Pernam
buco. 

O salario dos soldados era insignificante; no 
tempo dos hollandezes e na milicia organizada 
por Men de Sá no Rio de Janeiro, ganhavam 
tres vintens por dia, mas só os pobres; porque 
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O serviço militar é dever publico. A's armas 
offensivas juntavam o uso do gibão, couraça de 
panno cheio de algodão em rama, para amorte
cer as frechadas do indio. 

Nas entradas contra os indios do sertão, 
iam mamelucos faladores da lingua, soldados 
portuguezes e indios armados de frecha. O lin
gua falava aos sertanejos da fartura do peixe e 
de outras vantagens _da vida na costa - se elles 
não annuiam em descer, estava travada a guerra 
e feitos escravos os que se podiam apanhar. 
Essa barbaridade confrangia todos os sentimen
tos humanos, mas, como diz Fr. Vicente do 
Salvador, « quebravam os prégadores os pulpi
tos, mas era como se prégassem no deserto; » 

A lei tolerava e consentia que o colono 
fizesse o resgate de indios, isto é, comprasse 
aos caciques victoriosos os prisioneiros de 
guerra, os quaes, segundo os costumes d'essa 
gente, eram, como vencidos, eondemnados á 
morte. O colono, porém, préviamente fomen
tava a guerra ou a fazia elle proprio. 

Na arte da fortificação das cidades, no que 
era essencial ainda a necessidade impoz os pro
cessos rudimentares já conhecidos, a caiçara de 
páos, as jllçaras ou cercas de espinhos ou as 
trincheiras de taipas, como logo se fez na fun
dação da Bahia. Os primeiros fortes que se 
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construiram, insignificantes, não podiam resis
tir a embate serio. 

Só no seculo XVII, com o exemplo da 
grande guerra dos hollandezes, é que se cuidou 
da fortificação moderna em baluartes, com bas
tiões apropriados para a defeza obliqua; o 
flanqueiamento das linhas e o cruzamento do.s 
fogos são os dois excellentes principios intro
duzidos nessas obras de defeza. Tambem foi o 
exemplo da guerra hollandeza que obrigou o 
governo portuguez em 1668 a reformar as anti
gas e inuteis fortificações do Rio de Janeiro. 

2 

A França Antarctica. 

Nicolau Durand de Villegagnon, cavalheiro 
da ordem de Malta, por experieneia pessoal de 
suas viagens, sabia que de grande interesse para 
a França fora organizar a posse do Rio de J a
neiro, já iniciada por innumeros francezes. 
Poderia favoreceI-o o rei de França, pois entre 
este paiz e Portugal já havia uma guerra surda 
de reclamações e protestos contra os piratas; 
bretões e normandos que salteiavam Guiné e o 
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Brasil. Vinham ainda em seu auxilio os interes
ses dos armadores, do commercio marítimo, 
do páo brasil e da pimenta e outros productos 
da flora e fauna dos tropicos; e ainda por ul
timo a necessidade de grande alcance politico c 
moral de contribuir para a paz publica, abrindo 
aos calvinistas francezes perseguidos na patria, 
um asylo e refugio sob o céo americano. Essa 
ultima razão interessou o almirante Coligny, que 
gozava de grande favor junto ao rei Henrique II, 
que concedeu a Villegagnon dois navios de 
guerra e um pequeno transporte para a expe
dição. Aventureiros, colonos e calvinistas, logo 
que o bando se espalhou, acorreram a engros
sar a expcdicão e nella embarcaram ao todo 
uns seiscentos no Havre; ao partir, uma grande 
tempestade fel-a arribar a Dieppc, onde grande 
parte dos embarcados acharam melhor c mais 
seguro ficar em terra. Velejára emfim a pequena 
esquadra atravez do oceano, e, após viagem 
tempestuosa, aportou ao Rio em Novembro 
de 1555. A principio quiz fixar-se a colonia em 
um pequeno ilheo (Ratier, ilha da Lage) na em
bocadura da bahia. Por impropria, transferiu-a 
d'ahi para a ilha de Seregipe (hoje Villegagnon), 
onde se firmou definitivamente. Entrincheirou
se nos pequenos montes que havia nessa ilha e 
que foram arrasados dois seculos depois, quando 

8. 
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a nivelaram; e ahi construiu o forte chamad\j 
de Coligrzy, em honra do seu protector. Eram 
uns oitenta os colonos. Mas não viveram em 
paz por muito tempo. A austeridade de cos
tumes de Villegagnon era uma barreira aos ins
tinctos sensuaes dos seus companheiros, que 
viam nesse asylo americano apenas uma occa
sião de escaparem aos deveres da civilização. 
Logo formou-se uma conspiração contra o chefe, 
capitaneada por 11m d'aquelles interpretes que 
já se tinha:n barbarizado ao contacto do gentio. 
Castigou-os duramente Villegagnon, fazendo-os 
enforcar, ou executar militarmente ou perdo
ando-os á troca de trabalhos forçados. Infeliz
mente, porém, escapára ao castigo o culpado 
principal, o interprete, que desde então pro
curara por todos os meios fazer levantar a re
volta dos indios contra os colonos. 

No anno seguinte, a feitoria franceza recebeu 
um grande numero de colonos, cerca de 300, que 
vieram com a esquadra de Bois-Ie-Comte, so
brinho de Villegagnon; então espalharam-se 
pela ilha Pararzapuan e pela margem occidental 
da bahia, onde logo se formaram grandes plan
tações uteis e florescentes. A ellas se aggrc
gavam e pediam alliança os índios, os quaes 
Villegagnon attraía pela liberalidade e por não 
fazer distincção entr'e elles e os brancos, senão 
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que estes lhe pareciam mais corrompidos e cri
minosos. 

Foi talvez a discordia sectnl'ia o estorvo 
d'essa colonização tão sabiamente iniciada. A 
França Antarclica devia ser o asylo do protes
tantismo francez; mas é ua natureza do protes
tantismo, sobreludo naquelle tempo de paixão 
pelo livre exame, o dividir-se em dissidencias e 
dissensõcs pessoaes, sendo cada um auctori
dade bastante em materia de fé. Os padres cal
vinistas que vieram na expedição de reforço de 
Bois-le-Comte logo acharam que Villegagnon 
não professava a doutrina vcrdadeira e não 
entendia o sentido vcrdadeiro do christianismo. 
Richier, CharlÍcr, João de Lery, theologos de 
Gcnebra, vinham reproduzir no Novo ·Mundo as 
rixas religiosas do velho. Villegagnon, que 
amava sobretudo a disciplina militar, em que 
se fez marinheiro, e quc pedira ministros « para 
eatechizar os selvagens », não possuia talvez 
convicções profundas, e sob o pcso de taes irri
tações extemporaneas sentiu-se secretamente 
convencido de que era melhoI' voltar ao catho
licismo. Não o fez declaradamente, porque já 
cra grande a sua rcsponsabilidade. É certo que 
na Europa o calvinismo, dc todas as seitas refor
mistas, foi a mais fanatica e intolerante, sobre
tudo no gOYCl'llO, e d'isso davam aqui exemplo 
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os theologos chegados, com grande escandalo e 
desordem. Depois de varias escaramuças, Ville
gagnon fel-os embarcar para a Europa, não sem 
recommendal-os secreta e barbaramente á 
policia catholica, que então dominava a 
França. Aportaram todavia os miseros a uma 
povoação protestante do litoral francez onde 
não foram perseguidos, e tornaram na Europa 
conhecido Villegagnon pelo epitheto de Caim 
da America. 

Tambem voltou Villegagnon á Europa (1559), 
mas com o projecto de adquirir meios e recursos 
para conquistar o Brasil aos portuguezes. A 
occasião já não era mais favoravel; as preoccu
pações de França eram outras c tormentosas; 
sem a protecção de Henrique II, que havia falle
cido, e sem o auxilio e autes com a má reputa
ção que lhe prepararam os calvinistas, nada 
conseguiu, e abandonou os seus projectos, nunca 
mais voltando á Ameriea. 

Ficou assim a colonia franceza do Rio entre
gue ao acaso e ao seu proprio destino. 
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3 

Caracter de Villegagnon 

Lustre da marinha franceza, homem de energia e 
illustração notaveis, foi entretanto o heroe da maUo
grada França Antarctica, victima das maiores injurias 
dos seus contemporaneos. Os calvinistas, attraidos ao 
seio da sua tyrannia na America, pozeram-lhe o infame 
epitheto de Caim, para significar qne assassinou os 
seus irmãos. Muitos historiadores resuscitaram e revi
goraram ainda mais as razões que o malsinaram, mas 
sem verdadeira critica nem exame. 

A verdade provavel é que Villegagnon appellara para 
os calvinistas como para a população mais disposta a 
emigrar, e podia fazel-o com sinceridade, sendo 
naquelle tempo um dos proselytos da Reforma. Mas o 
seu espirito interiormente vacillava; elle não conhecia 
perfeitamente a doutrina genuina, como o affirmaram 
os theologos de Genebra que vieram aggregar-se ao 
aventureiro. Verdade mais geral é qne toda a França 
hesitava: o protestantismo era uma questão genna
JÚca e exercia seu influxo sobre a França, onde o ele
mento germanico tem a sua parte; mas a França no 
fundo é latina, e a solução da fé para eUa veio afinal 
ser o que devia ser, o catholicismo. Se a França, toda 
a nação, hesitou, vacillou e definiu-se, egual sorte tive
ram os seus filhos. Muitos d'elles aceitaram e repelli
ram a noya fé. e de tal modo que se tornou proverbial 
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a rcconversão com a phrase de mófa - voltar ao 
L'gypto - isto é, ao seio do catholieismo. Pouco mais 
tarde, um dos maiores reis da França, Henrique IV, 
vaeillava entre a reforma e o catholicismo, que afinal 
triumphou. Como, pois, estranhar em Villegagnon essa 
contradicção propria da época? Nelle, homem de disci
plina e de governo, commandante de aventureiros e 
soldados, em breve se fez a convicção de que o [ivre
exame conduzia á destruição da obcdiencia e da subor
dinação. Na sua colonia os theologos lhe discutiam os 
pareceres e avisos e a sisania logo se manifestára. A 
contradicção das suas opiniões explica-se pela versati
lidade e fluctuação das idéas do tempo. Os dois chro
nistas da França Antarctica são um exemplo : Thevet, 
catholico, e J. de Lery, calvinista, sobre idcllticos suc
cessos têm opiniões diametralmcnte oppostas. Que espe
rar-se, pois, de semelhante estado d'alma? 

Ao contrario, todos os indiffercntes ao fanatismo 
reformista fazem grandes elogios a Villegagnon, sobre
tudo da qualidade que mais lhe negam: a piedade 
humana e a liberalidade. Villegagnon, de resto, era um 
espirito pratico; elle pedia aos theologos de Genebra a 
catechese, base da alliança do indio, e ao demais o des
envolvimento da cultura e das plantações já iniciadas 
na terra; os theologos, porém, vieram para transfor
mar a ilha de Coligny numa pequena Bizancio, com as 
suas multiplas questões sobre a eucharistia, d'ondc 
conluios e intrigas do seu sanguinolento evangelho. 

Basta para justificar a honorabilidade de Villega
gnon quem como eUe conhecia a responsabilidade do 
governo colonial e era seu adversario : Men de Sá, que 
o exalta e nobilita aos olhos da posteridade, dando-o 
como um homem puro e philantropo. 
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4 

Men de Sá 

Expulsão dos francezes do Rio de Janeiro 

Já desde o tempo de Duarte da Costa existia, 
sob o mando de Villegagnon, a colonia de pro
testantes da ilha de Seregipe, na bahia do Rio 
de Janeiro, onde, attraindo o gentio, faziam 
lucrativ8 commercio. 

As difficuldades em que se via Duarte da 
Costa, as dissensões com o bispo, a guerra dos 
indigenas em varias capitanias, juntas á falta dc 
maiores recursos, collocaram-no em completa 
inacção. O egoismo do governador amplificava 
ainda esses contratempos. A camara da Babia 
pedia ao rei pelas chagas de Chl'isto que viesse 
novo governador. 

Foi nomeado Ilen de Sá, homem experi
mentado, sabio em « letras legaes » e irmão do 
celebre poeta Sá ne Miranda. Meu de Sá gover
nou 15 annos, de 1557 a 1572; era um homem 
de costumes rigidos e de gTaude fé. A confiança 
de que gozava junto ao rei 'lava-lhe ainda maior 
prestigio que aos seus atuecessores, e clle veio 
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para governar o Brasil pelo tempo que quizcsse. 
Foi seu primeiro cuidado atalhar as muitas 
demandas, o jogo e os abusos que encontrou na 
colonia ; dominar os gentios rebeldes pela força 
e aos mansos converteI-os e agrupaI-os em al
deias dirigidas pelos jesuítas. 

Chegado um reforço de náos que pedira para 
Portugal, resolveu expellir os francezes forti
ficados no Rio, o que logo fez, investindo a 
bahia, derrotando-os, fazendo cem prisioneiros e 
logo depois demolindo e inutilizando as forti
ficações de Seregipe. 

Esta victoria, porém, fóra inutil, porque a 
maior parte dos vencidos haviam-se debandado 
pelas terras e internado na floresta, de modo 
que apenas Men de Sá se retirára, de novo os 
francezes voltaram ao litoral. 

Tornava-se indispensavel fundar ahi uma 
cidade, nucleo de resistencia contra os piratas. 

Fundou-a Estaeio de Sá, sobrinho do gover
nador, junto ao Pão de Assucar, na Praia 
vermelha, onde se fortificou, construindo algu
mas trincheiras; é o que dizem quasi todos os 
historiadores. Mas uma testemunha ocular, o 
bispo D. Pedro Leitão, que acompanhou Men 
de Sá, diz que Estaeio de Sá em 1563 estabe
leceu uma povoação na ilha da Carioca, onde 
esteve combatendo e sustentando guerras. 
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A nova povoação era apenas um mesquinho 
acampamento militar, d'onde Estacio de Sá co
meçou a escaramuçar os francezes e indios que 
principalmente occupavam a ilha Paranápuan 
(mais tarde do Governador), e o litoral de 
oeste até o rio Carioca. Essas guerrilhas, po
rém, nada traziam de definitivo e eram occa
sião de muitas perdas inuteis de ambas as 
partes (1565-66), inclusive a de Estacio de Sá, 
que foi morto num assalto a um forte de fran
cezes e Índios. D'esse estado de cousas teve 
noticia Men de Sá, que embarcou na Bahia na 
esquadra de Christovão de Barros e, reunindo 
refor(lo de gente e canôas em S. Vicente, 
aproou para o Rio de Janeiro. Então a guerra, 
com o numero dos combatentes, tomou aspecto 
mais rude; investindo contra os francezes, 
tomou-lhes Men de Sá as posições de Uruçlz
mirim (praia do Flamengo) e Paranápuan (ilha 
do Governador); aqui a victoria foi completa, 
mas não sem a perda de muitos bravos. Tam
bem foi ella manchada pelo fanatismo e cruel, 
dade dos vencedores, que fizeram garrotear 
alguns vencidos colonistas que escaparam á 
carnificina da batalha (1567). 

Não tiveram os portuguezes o prazer de 
aprisionar a Villegagnon; suppunham-n'o no 
Rio de Janeiro, mas já havia, muitos annos 

I RIBEIRO. I H. BRASIL (superior). 
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antes, abandonado, e para sempre, a colonia. 
A' victoria dos portuguezes seguiu-se a trans

ferencia (ou antes a verdadeira fundação da 
cidade) para o morro de S. Januario (hoje do 
Castello). Ahi foi fundada com as cerimonias 
usuaes a capital da nova capitania e traçada 
na ondulosa esplanada do morro a praça onde 
ficariam as casas do governo e um forte. Não 
tardou que a belleza do sitio e a excellencia da 
terra attraÍsse os povoadores; crescendo, der
ramou-se a cidade pela encosta abaixo até á 
planicie. Foi primeiro governador d'ella Sal
vador Corrêa de Sá, sobrinho do heróe que 
eonquistou a terra aos francezes. 

5 

Guerra de religião. 

Pela primeira vez no Brasil repercutiu, no combate 
de Uruçumirim c Paranáplzan, o exemplo insolito d'es
sas guerras de religião que abalaram a lústoria euro
péa do scculo XVI. Não havia a America ainda 
conhecido esse flagello do antigo mundo. O que 
aecendia o furor do soldado lusitano era menos o en
thusiasmo patriotico que o mau zelo, o odio fanatico e 
ignorante; o principal al vo era tripudiar sanguinolen-
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tamente sobre a heresia reformista que ousava alçar o 
collo no occidente. Para isso não pouco contribuira o 
fervor dos jesuítas, que foram o nervo principal d' essa 
guerra e os primeiros que se interessaram em desligar 
os tamoios da alliança, ao vêr d'elles, corruptora dos 
protestantes. A summa de todo esse esforço, que se 
deve a Anchieta, foi o armisticio de lperoy, que dentro 
em pouco se inutilizou por si mesmo, porque não era 
proprio do selvagem a scienda ou constancia dos 
compromissos diplomaticos (I). Isso ainda mais redo
brou o zelo do apostolado catholico, que tiuha grande 
interesse nessa guerra que se podéra dizer sua e que 
devia ser o exterminio dos huguenotes. Foram as infor
mações de Anchieta, passando á Bahia para receber 
ordens sacras, que por fim ,-enceram a Men de Sá. 
Tudo se foi preparando para dar-se á matança o carac
ter de um grande holocausto pela fé. Escolheu-se o 
dia de S. Sebastião, que era o nome do rei e da cidade 
nascente, para, ao sol do glorioso martyr, realizar-se a 
hecatombe. Logo numa das primeiras escaramuças, no 
mar, espalha-se a lenda de um milagre como os de Ou
rique e Aljubarrota. S. Sebastião, trepassado de settas 
de ouro fulgurantes, apparece no ardor da refrega, 
entre nuvens de pó, animando os guerreiros. O mesmo 
fanatismo que inicia a lucta termina-a lium seu cortej o 
de iniquidades. Quando cessaram os pelouros e as 

(I) Suppunha Anchieta nos indios, dos quacs obtivera a pro
messa da paz, a memoria que elle p1'oprio tinha quando, ficando 
sosinho entre aquelJes por dois mezes, em retens, ahi mesmo, pa
ra cortar pensamentos impuãicos. escreveu o seu poema consa· 
grado á Virgem. Tambcm o tralado de Iperoy foi escripto nó!· 
areia, mas já sem a memoria ingente que o podesse revocar á 
vida. 
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bombardas, começou a sangue frio a execução dos ven
cidos. Nem um só tamoio escapou com vida, e os fran
cezes que não acharam a morte, na hora do exterminio, 
foram pendurados em páos para escarmento ... , diz Si
mão de Vasconcellos, um dos apologistas d'esta car
nificina. 

Annos antes, o germen d'esse fervor contra a heresia 
apparecera, quando, vindo dos francezes em S. Vicente, 
andára por lá um sabio hellenista, letrado de grande 
labia, falando sinistramente ácerca das imagens san
tas, das bullas e indulgencias (João de Bolés). Ao 
sabeI-o, o provincial Luiz da Gram, saeprecipitadamente 
de Piratininga para acudir a tempo .. aoprinc.ipio d'esta 
peste que tinha já infeccionado as povoações mariti
mas ... Violentamente, é preso o herege e remettidopara 
a Bahia. Esse infeliz, em 1567, quando já vencidos e 
exterminados os francezes no Rio, para ahi foi remet
tido afim de ser justiçado {( por ventura no lugar onde 
começara a semear as suas heresias .. , 

Foi o ultimo echo da guerra, repercutido quando já 
o olvido se fazia sobre ella. Não justificam essa mons
truosidade a legislação e os costumes do tempo, como 
o pretendem alguns. O programma do Brasil era já o 
povoamento e por isso aqui se fechavam os olhos so
bre o L. 5.· das Ordenações e os reclamos da Inquisi
ção. Sem embargo, os tentaculos do polvo europeu ás 
vezes attigiam o ultramar. 

No momento da execução de Bolés, a impericia do 
algoz, que lhe atormentava a agonia, fez que José de 
Anchieta auxiliasse o condeInnado a morrer. Acto de 
fina caridade, diz o chronista, e tanto maior, dizemos 
nós, quanto elle tem sido invocado contra a santidade 
do apostolo, 
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É innegavel a execução de um cal vÍllÍsta no 
Rio. Mas contesta-se que fôra João de Bolés 
ou João de Cointha, senhor de Bolés, fidalgo 
francez, e que é o Monsieur Heitor, da relação 
de João de Lery. Este Bolés parece que da 
Bahia foi mandado a Lisboa, ao rei cardeal ou 
ao tribunal do Santo Omeio e d'ahi degredado 
para a lndia, e perdem-se ahi as noticias d'este 
personagem Parece, pois, que se prendiam 
numa só personalidade as historias de dois 
hereges, victimados ao certo cá e lá ou pelo 
degredo ou pela execução. A identidade de J. 
Cointha e J. Boulez ou Bolés foi estabelecida 
de modo definitivo pelo Dr. Ramiz GaIvão. -
Rep., do Inst., t. 47, II. 

Os documentos que eonstam do voI. XYII 
dos Annaes da Bibl. lVac. parecem indicar que 
Bolés acompanhou a Meu de Sá na expedição 
de 1560 e não toi supplieiado no Rio de Janeiro. 

6 

Pretençõcs dos francezcs. 

A França equinoccial e Estado do Maranhã o 

" Por não sei que descuido, diz Fr. Vicente do Sal
vador, esteve esta terra por povoar I) e esse descuido 
prolongou-se demasiadamente até que, de vagabundos 
que eram, os flibusteiros francezes se fixaram de Cabo 
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Frio ao Rio de Janeiro. Causa pasmo que esse trecho, 
o mais magnifico da Capitania de S. Vicente, não fosse 
aproveitado pelos descobridores: é qne provavelmente 
não era conhecido quando repartido o paiz pelas capi
tanias. É muito duvidoso que a homens navegantes 
impressionasse melhor o Paraíba do Sul, Macaé e Ca
nanéa do que o incomparavel golfo de Guanabara. 

Não seria talvez desarrazoado suppõr que o Rio de 
Janeiro é um descobrimento francez, ainda que nos fal
tem provas. Os portuguezes nunca denominavam os 
logares pelas datas, e, se não nos enganamos, Rio de 
Janeiro seria o unico exemplo; ao contrario, esse sys
terna de nominação não é raro entre os francczes. O 
costume IDoderníssimo de designar logares por nomes 
de datas nós o tornamos d' esse povo. 

Não passa isto de conjectura, Qlas é sabido que 
para os primeiros colonizadores passou essa bahia 
despel'cebida, pois não podia ser desamparada c aban
donada pela de llheos, Porto Seguro, Espirito Santo, etc., 
o que só se póde explicar por ignoraneia absoluta 
d'esseponto da costa; mais tarde, homens como Thomé 
de Souza tomavam-se de admiração diante d'este so
berbo golfo, que ainda em 1552 considerava um rio: 
" Mando o dibuxo d'elle a V. A., escrevia ao rei: mas 
tudo é graç-a o que d'elle se póde dizer, senão pinte o 
que quizer como deseje um rio - isso tem este de Ja
neiro. Parece-me que se deve fazer alli uma povoação 
honrada e boa >l. Villegagnon compara-a na bellezaao 
lago de Genebra, levado pelo influxo que o faz amar o 
berço do calvinismo. 

Os piratas normandos e bretões que continuamente 
hostilizavam o dominio dos portuguezes e lhes assalta
vam as náos da Indiae da America e quasi suscitaram 
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a guerra entre os dois paizes, exerciam o comrucrcio 
com o indigena desde os primeiros annos da desco
berta. Por varias vezes encontraram-se com os portu
guezes, com sorte varia no combate; mas, de ordinario 
denotados, buscaram no 3.· decennio do seeulo os 
pontos do litoral onde os portuguezes não se haviam 
lixado; evitaram a Balda, Olinda, S. Vicente e occu
param de preferencia o norte do Atlantieo, e, a leste, 
Cabo Frio e o lUo de Janeiro. Desde cedo, wn
forme já indicamos, aqui e alli, os índios tomaram () 
partido dos Mairs (francezes) contra os Perós (portu
guezes), como a uns e outros lhes chamavam. Ahi os 
seus agentes, commerciaes c interpretes, juntos a 011-

t1'Os aventureiros, se mesclaram á população nativa a 
ponto de aceitarem d'elles os costumes mais barbaros, 
como a anthropophagia, se é certo o testemunho dos 
contemporaneos. Essa população de francezes e mame
lucos francos fornecia uma base excellente para o esta
belecimento solido de Ullla França Antarctica. 

Se quizessemos levatar a questão (e a previsão do 
futuro nos recommenda talvez que não a taxemos de 
puramente academica), a questão de prioridade na civi
lização d'este trecho da terra, nada haveria a 0Ppôl' de 
fundamental ás pretenções francezas, Foram elles talvez 
os descobridores, e com certeza foram os primeiros 
d'entre os homens civilizados que ahi se estabeleceram. 
Não se lhes poderia oppôr, como aos espanhoes, ores· 
peito da linha de marcação, que era um accôrdo apenas 
entre os dois paizes da península, aos quaes ambos o 
papa espauhol Alexandre, por uma sentença arbitral, 
entregava tranquillamente o dominio temporal do pla
neta. 

Durante largo tempo accossados nas terras de 
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norte e sul, os indios do Rio formaram uma confedera
ção de Cabo Frio até S. Vicente, em defeza da terra 
natal; foi a maior que jámais os indios fizeram no Bra
sil, e a fama monstruosa de Curiabebe, o chefe que se 
gabava de cursar-lhe nas veias o sangue de cinco mil 
inLnigos devorados cm combate, atemorizava os por
tuguezes; os primeiros, idearam as esquadrilhas de 
canoas, leves e rapidas, cheias de guerreiros, com as 
quaes varias vezes abordavam á noite os grandes na
vios artilhados dos europeus, e criaram assim uma 
tactica terrhel, inteiramente nova, e que foi mais tarde 
utilizada pelos conquistadores. Por isso estava esse 
trato de terra entregue ao selvagem e evitado dos por
tuguezes. Os francezes lograram depois conquistai-o, 
não sem grandes ,;oncessões, ao indigena, com os 
quaes, segundo o testemunho de Men de Sá, Villega
gnon " levava muito difIerente ordem que nós levamos; 
era libcral em extremo com elles e fazia· lhes muita 

justiça. " 
No periodo que vae da guerra franceza á guerra 

hollandeza decorre meio seculo de actividade, em que 
a colonia, sem embargo de outras aggressões externas 
regulou a questão dos índios; esta, porém, só ganhou 
mais tarde verdadeira solução, e por isso não convém, 
sacrificando a chronulogia, estudai-a neste momento 
que é apenas o .:io seu primordio. 

Graves successos da historia portugueza 
vieram modificar a situação do Brasil. O joven 
rei D. Sebastião, numa guerra temeraria e im
prudente em Africa, dcsappareceu na batalha 
de Alcacer-Kibir, onde foi sacrificada a ftõr da 
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nobreza de Portugal (1578); succedeu-Ihe no 
throno o tio, o cardeal D. Henrique, velho sem 
forças e já perto da morte, que foi d'ahi a um 
anno. Varios foram os pretendentes á eorôa, e 
pelo direito e pela força, d'ella se apossou Phi
lippe II da Espanha. 

Esta grande mutação na metropole transfor
mou os destinos da colonia. 

As cousas foram reguladas de modo que o 
Brasil, como Portugal, continuava a ser gover
nado por funccionarios portuguezes; mas não 
era menos certo que passára a ser colonia da 
Espanha, entregue assim ás vicissitudes e des
tinos da nação espanhola. D' este modo é que 
grangeamos a inveja universal que excitava no 
mundo o gigantesco imperio espanhol e com 
ella a inimizade da Hollanda. 

N o Brasil, a administração, depois de Men 
de Sá, foi dividida por dois governadores geraes, 
um tendo a sua jurisdicção de Porto Seguro 
para o norte, com a sé de na Balda (Luiz de 
Brito); outro regendo as capitanias do Sul, 
com séde no Rio de Janeiro (Antonio de Sa
lema) 1572. Ess..a divisão provou mal, e logo se 
restaurou o governo uno e geral com um unico 
governador na Bahia, Lourenço da Veiga 
(1577). 

Só nos seculos seguintes vae a questão das 

9· 
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minas determinar a existencia do governo in
dependente no su:l. 

N os tempos da dominaQão espanhola esten
deram-se os limites da colonização e povoamen
to, que então eram em Itamaracá, para mais 
além, pela conquista da Paraíba (1584) e do Rio 
Grande do Norte (1597). Ainda em 1610 funda
ram o ponto dc Fortaleza (Ceará) e mais tarde 
Camocim. Esses movimentos para o Norte fo
ram inseguros e lentos, e tinham em mira 
pouco a pouco approximaram-se, como senti
neHas avanQadas, do Maranhão, onde se haviam 
estabelecido os francezes e de modo que care
cia habilidade ou força para expeUil-os. 

Desenganados da Frànça Antarctica, mas 
não do Brasil, cujo dominio portuguez jámais 
reconheceram, intentaram os francezes fundar 
a França equinoccial. 

Sabe-se que ahi estavam desde 1594; dois 
armadores de Dieppe, Jacques Riffault e Carlos 
des Vaux, fixaram-se na ilha do Maranhão e 
apoiaram-se no gentio, como o tinham feito 
seus compatriotas no Sul. Jacques Riffault já 
anteriormente havia estabelecido relações de 
commercio e aInizade com os tupinambás ahi 
governados por um morubixaba, de nome Ovi
rapire, e conseguira na cõrte de Henrique IV le
vantar um vasto plano de domínio no Mara-
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nhão; obteve a protecção da corôll., que enxer
gava nesse estabelecimento de iniciativa pri
vada o ensejo de dominio no futuro. Oito annus 
mais tarde (1612, e já então reinava, em nome 
de Luiz XIII, Maria de Medieis, viuva do rei, 
que fôra assassinado em 1610), nova espedic;ão 
de gente, sob o commando de La Ravardiere, 
aggregou-se á primeira e conjunctamente fun
daram a cidade de S. Luiz, em honra de 
Luiz XIII. 

Daniel de la Touche, senhor de la Ravar
diêre, Nicoláo de Harley e Francisco, senhor 
de Rassily, socios da empreza, todos homens 
de consideração e protegidos da rainha regente, 
traziam por divisa o emblema de um navio go
vernado por mão feminina : Tanti dux fmmina 
facti. A colonia era misturada de catholicos. 
que predominavam, e protestantes; com aquel
les veio o capuchinho Claude d' Abbeville, que 
foi o historiador da grande aventura. Tres 
eram os navios da expedição La Ré{fente. lA 
Charlotte e La Sainte Anne; estiveram alguns 
dias em Fernando de Noronha e d'ahi levaram 
alguns portuguezes e indios desamparados. 

Foi por essa razão, e em vista dos progres
sos da colonia franceza nesse momento (1613) 
e poucos mezes depois, que Jeronymo de Albu
querque se approximou dos invasores, fun· 
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dando o forte extremo de Camocim. O 2;over 
nador do Brasil Gaspar de Souza, fixou-se cm 
Olinda, para melhor prover ás necessidades 
da lueta que antevia proxima. Os advC'rsarios 
entreolhavam-se indecisos, mas o encontro era 
já inevitavel. J. de Albuquerque, tomando a 
iniciativa, no anno seguinte, saltou com 500 ho
mens em Guaxenduba e d'ahi conseguiu derro
tar os francezes, que acharam mais prudente 
assignar a paz. 

Houve entretanto grande cortezia entre os 
contendores, que em verdade não se fiavam 
muito dos recursos proprios. Francezes e por
tuguezes combinaram em enviar mensageiros 
ás côrtes de Espanha e França para com maior 
auctoridade resolver a quem caberia a posse 
litigiosa da terra. 

A paz, porém, foi violada por Alexandre de 
Moura, de patente maior que Jeronymo de 
Albuquerque, o qual, chegando com grandes 
soccorros de gente e de armas, deu combate 
aos francezes, obrigou-os com victoria facillima 
a capitular, mas não abusou d'ella. Os fran
cezes retiraram-se socegadamente para a patria, 
apenas deixando como tropheu dos vencedores 
a artilharia. 

Occupou-se assim o portode S.Luiz(r614-r5) 
e a consequencia d' essa guerra foi o acto de 
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preVlsao do governo mandando fundar e colo
nizar o Pará (1616) por Caldeira Castello llranco, 
que levou artilharia, cento e cincoenta homcns 
e cntre estes Charles de Vaux. 

o novo Estado do Maranhão (Ceará, 
Piauhy, Maranhão e Pará) data de 1621 e foi 
creado independente cm seguida a mo
tins originados na primeira colonização e na 
difficuldade da nayegação entre o extremo 
norte e a capital do Brasil. 

" O primeiro goyernador nomeado para o 
Pará·Maranhão (diz o P. Raf. Galanti) como 
Estado independente uo resto do Brasil, foi o 
espanhol D. Diogo de Carcome ou Careamo. 
Segundo Berredo, mspensaram-no aseu pedido, 
em attenção á sua edade já muito avançada; 
Frei Vicente, porém, affirma ter fallecido em 
Lisboaemquanto se detinha para obter seus des
pachos. Otfereceram então este cargo a D. Fran
cisco de Moura, que acabava de recolher
se do governo das ilhas de Cabo Verbe. Exo
neraram-no, todavia, em vista de suas exorbi
tantes exigencias, conferindo este governo a 
Francisco Coelho de Carvalho, fidalgo da Casa 
Heal. Nomeado a 23 de Setembro de 1623, e 
despachado a 25 de Março de 1624 com ordem 
de tocar em Pernambuco, saiu immediat.a
mente do Tejo, trazendo em dois navios um 
soccorro de soldados e munições. A pedido de 
.Mathias de Albuquerque, capitão-mór de Per
nambuco, deteve-se em Olinda para, em càso 
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de necessidade, ajudar a repellir a invasão 
hollandeza. 

Vieram com o novo governador numerosas 
familias destinadas ao Maranhão; Manoel de 
Souza d'Eça, provido no logar de capitão-mór 
do Grão·Pará, Jacome Raymundo de Noronha, 
com o despacho de provedor-mór' da Fazenda 
real do Maranhão, e o P. Fr. Christovam de 
Lisboa, religioso capucho de S. Antonio, com 
o emprego de Primeiro Custodio da sua religião 
naquellas conquistas, e bem assim com o de 
commissario do Santo Offieio e visitador eccle
siastico. 

Considerando Fr. Christovam que a demora 
do governador em Pernambuco não podia ser 
breve, seguiu sem perda de tempo para o Ama
zonas a 12 de Julho de 1624. Partiram com elle 
dezeseis missionarios da mesma ordem, dois 
carmelitas e algumas familias dos que tinham 
vindo do reino, tudo a bordo de um barco de 
coberta. Deixando, a instaueias de Martin Soa
res Moreno, dois de seus religiosos no presidio 
do Ceará, continuou a viagem, entrando na ci
dade de S. Luiz a cinco de Agosto do mesmo 

uno. " 
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7 

Expansão geographica do Brasil. 

A e.'\:pansão geographica da colonia portu
gueza pelo litoral estendeu-se de Itamaracá até 
ao Amazonas, em trinta e dois annos, desde 1584 
- conquista da Paraíba - até 1616 - occupa
ção do Pará; toda essa enorme região estava 
desde o descobrimento inteiramente abando
nada, apezal' das mallogradas tentativas de colo
nizaI-a logo ao tempo das capitanias heredita
rias. O Brasil attingia assim, em I6I6, pelo 
litoral do Norte, o seu meridiano extremo, que 
era o da Unha da demarcação. 

É verdade que fomos ainda além d'essa 
linha, conquistando o Amazonas, mas esse me
ridiano resultava de um accórdo com a Es
panha (tratado do Tordezilhas) e Portugal e 
Espanha eram uma e unica nação nesse tempo. 

As fases d'esta progressão para o Norte 
podem ser resumidas. Em 1589, ClU'istovão de 
Barros inicia a colonização de Sergipe, ao passo 
que de Pernambuco o movimento para o sul se 
propaga com o eatabelecimento do allemão Ltnz 
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em Alagoas, e ambos os movimentos se inte
gram no baixo S. Francisco. Em 1584 Diogo 
Flores, por mar, e Fructuoso Barbosa, por 
terra, colonizam o Paraíba e é fundada Fili
péa, em honra ao monarca espanhol, movi
mento que se completou mais tarde até o Rio 
Grande do Norte, com Feliciano Coelho, Manoel 
de Mascarenhas e Jeronymo de Albuquerque, 
sendo então fundado o forte dos Reis Magos. 
Em 1603 um parente de F. Barbosa chega até 
o Jaguaribe, mas imprudentemente, escravi
zando taba/aras e petiguares, comprometteu a 
marcha pacifica da empreza por algum tempo. 
Só em 1613 conseguem Jeronymo de Albuquer
que e Martin Soares Moreno (Ceará), por mar, 
approximar-se do Maranhão (onde já estavam 
estabelecidos os francezes) entre os riscos é as 
traições dos tupinambás. A marcha da expedi
ção foi feita com toda a prudencia, indo alguma 
força por terra e fortificando os passos da re
tirada possivel. Da guerra, tratámos no capi
tulo anterior. 

Depois de fundado o Estado do JJaranhão, 
a colonização, attingindo o seu extremo, torceu 
para a bacia amazonica. Pedro Teixeira, em 
1638-39, subiu o grande rio até o Napo e vol
tou ao Pará. 

o conhecimento do interior do paiz, ao norte, 
continuava entretanto muito limitado. Muitas 
expedivões de resgate do indio, de certo, se 
tinham feito pelo sertão, mas não tinham pro-
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duzido O povoamento d'elle, e antes o despo
voamento pela emigração dos índios persegui
dos. Logo no principio, no Maranhão se veri
ficou que mais valia carregar os assucarcs por 
terra até Pernambuco, pela difficuldade da na
vegação; o estado independente, relacionado a 
Lisboa, resolveu essa difficuldade. Outras en
tradas foram feitas em busca de minas. A de 
Gabriel Soares, o celebre chronista, penetrou 
mais de cem leguas, rumo do S. Francisco, fun
dando, a meio caminho e no ponto terminal, 
fortins com guarnição; expedição mallograda 
(1591). Os Paulistas, de inicialiva propria, orga
nizados em caravanas militares ou bandeiras, 
penetram pelo interior das terras do sul; uma 
d'ellas nessa época é de 1602, desde S. Paulo 
ás cabeceiras do S. Francisco, de que temos o 
roteiro de Glimmer (aplzd Marcgraf). Esses mo
'vimentos, que caracterizam o seculo XVII, se
rão estudados mais tarde; - por agora, entre
tanto, convém apenas notar que a penetração 
pratica e definitiva do interior do Brasil nos 
começos do novo secuio estava reduzida apenas, 
no norte, ao curso inferior dos rios, do Paraíúa 
do Sul ao rio Goyana em Pernambuco, numa 
fai.1Ca mais ou menos de dez a vinte leguas, que 
é a zona da agricultura da canna de assucar e 
do algodão. 
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A zona da criação, que se desenvolve no sc
cuIo XVII, vem augmentar extraordinariamente 
essa profundidade, ao norte, abrindo caminhos 
pelo centro e em opposição aos rios que cor
rem para leste e servem á zona a~ricola. 

A zona das minas, ao 'mI, que tambem se 
desenvolve no mesmo seculo, torna conhecido 
o interior das terras meridionaes intertro
picas. 

No extremo sul (do Paraná ao Rio Grande), 
o conhecimento do interior excepcionalmente 
precede o do litoral, pela frequencia dos cami
nhos e do commercio das missões, e porque, 
estando fóra (de Laguna para o sul) do meri
diano de Tordezilhas, os portnguezes o não co
lonizaram e os espanhóes, ricos de terra em 
demasia, não passavam qnasi aquem do Prata. 
Os jesuitas e os guaranis foram desde a desco
berta os instrumentos de ligação d' essas terras 
(Uruguai, Paraguai e Paraná) que a politica se
parava e dividia. 

A synthese e os principios geraes que se 
tiram d' esses factos é que a colonização peri
pherica do Brasil dependeu da necessidade do 
territorio continuo: só depois de S. Vicente e 
Espirito-Santo coloniza-se o Rio; de Bahia e 
Pernambuco, colonizam-se Sergipe e Ala
g6as; foi preciso a colonia do Sacramento no 
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Prata para colonizar o trecho de Laguna ao 
Rio Grande do Sul. 

Ás vezes um dos termos d·esta sél'ie é o es
trangeiro. O jrancez localizado no l\'laranhão 
impelle o portuguez (cujo limite de occupação 
effectiva era a Paraíba) a occupar o Cear:t. 

- O outro principio geral relativo á coloni
zação interna e povoamento depende exclusi
vamente da condição industrial : emquanto o 
Brasil é agricola a penetração pelo interior é a 
minima; é a maxima com a criação de gado e 
a descoberta das minas, industrias ou produc
tos do intimo sertão. 

- O tcrceiro é que, excluido o mar, caminho 
de todas as civilizações, o grande caminho da 
civilização brasileira é o rio de S. Francisco; 
é nas suas cabeceiras que pairam as grandes 
bandeiras, e d'ahi se expande e ondula o im
pulso das minas; é no seu curso mcdio e infe
rior que se expande e propaga o implllso da 
criação, os dois m1\,,,-imos factores do povoa
mento. As suas ondulações extremas desde 
s. Paulo (ligado a Minas) até o Piauí (ligado a 
Pernambuco) abraçam o que hoje se poderia 
chamar o Brasil brasileiro. O extremo norte, a 
Amazonia, é em excesso illdiatico; o extremo 
sul (Rio Grande) é demasiado platino: ambos 
esses extremos estão fóra ainda hoje do seu 
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influxo original; revolucionam-se quando tudo 
está em paz ou prosperam no meio da miseria 
univel·sal. 

8 

o verdadeiro antecedente da invasão 
bolIandeza. 

Em geral explica-se a aggressão dos hollandezes ao 
Brasil pela guerra que sustentaram por setenta annos 
contra a poderosa Espanha, defendendo a sua inde
pendencia e liberdade religiosa contra os reis espa
nhoes, campeões do catholicismo. Mas essa explicação 
satisfactoria em parte dos successos, é insufficientc 
para compreendeI-os no todo. 

A historia universal não se compõe apenas de dados 
politicos. O mesmo destino que a posição maritima á 
beira do litoral europeu assegurava a Portugal, cabe
ria agora á Hollanda, possuindo ainda maiores rique
zas hydl'aulicas e um instincto de commereio por egual 
intelligente e desenvolvido. 

A aggressão holIandeza, como a franceza e ingleza, 
explica-se antes por um principio superior, que nesse 
tempo foi a consequencia dos descobrimentos do oriente 
e do occidente, e esse principio era a Iucta do lirre 
commercio contra o monopolio. Portuguezes e espa
nhoes pretenderam haver aberto o oriente fechado pe
los turcos e o occidente ao mundo, mas em verdade um 
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e outro ponto do quadrante estavam fechados para o 
resto dos homens. Foi justamente nessa lucta, em que 
faziam o papel de piratas ou corsarios, que francezes, 
inglezes e sobretudo hollandczes, começaram a formar 
esse immenso poder naval, essa snpremacia marítima, 
que acabou por se substituir á dos seus rivaes. O com
mercio lirre foi a obra do individualismo, das em prezas 
privadas: os governos europeus por impotencia reco
nheciam o monopolio iberico, o que não os impedia de 
auxiliar secretamente as tentativas contra aquelJe pri
vilegio. 

Um rei francez dizia com espirito nunca ter lido a 
verba testamentaria em qne Adão legava o mundo aos 
espanhoes e portuguezes. E era para todos uma novi
dade em direito fazer-se do descobrimento de cami
nhos maritimos o signal da propriedade. 

A lucta contra os francezes e inglezes não traz rom
pimento official com Portugal e a Espanha; tão pouco 
seria capaz de trazel-a a da Hollanda. Já havia muitos 
anuos, antes da guerra transoceanica entre Hollanda e 
Brasil, que a bandeira de piratas hollandezes foi vista 
nas costas do Brasil. Em 1587 e em 1595 piratas hoUan
dezes em tres náos associam-se a Lancaster para a pi
lhagem de Pernambuco; ainda e~ 1604 sete navios hol
landezes forçam o porto da Bahia, al,risionam um navio 
ricamente carregado e incendeiam outro. Leis preve
nindo a defeza dos portos e ordenando que as mios de 
commercio fossem comboiadas em fortes eS'IlIadras, 
não impediam que os hollandezes chegassem a apri
sionar em 1616 vinte e oito, e em 1623 setenta náos do 
commercio brasileiro. 

Todos esses factos se deram ainda quando se não 
pensava em invasão e apropriação do Brasil. 
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Certamente era Ja a Hollanda (como o era toda a 
Europa) inimiga da Espanha. Mas era a (f politica oce
&nica " do seculo XVII, de que foram elles os mestres 
os rouliers de la mer, que os impellia a roubar o sce
ptro peninsular, que por sua vez haviam de em breve 
ceder aos inglezes. 

Foi, portauto, o monopolio a principal razão da 
guerra, e não talvez a posse da territoria, idéa sug'ge
rida mais tarde como um meio de garantir o commer
cio colonial. Era guerra que a civilisação reclamava. 
Cóm pequenas alterações, assistimos ainda hoje, nos 
dias que correm, ao desenvolvimento do mesmo drama 
que se origina das rivalidades economicas, mas que 
eUas sós não explicam. 

Os francezes foram aqui successivamente vencidos, 
recuando no rumo de norte da França Antarctica (Rio) 
para outros pontos momentaneos, Cabo Frio, Rio Real 
(Sergipe), Paraíha do norte, Maranhão (onde se fixaram 
por algum tempo com a França equinoccial) e afinal, 
expellidos de todo o Brasil, fixaram-se além dos nossos 
limites, na Guiana. 

Os inglezes nunca se entregaram a maior empreza 
que a de fugitivas pilhagens, como a de Thomas Ca
vendish, que assaltou e incendiou Santos, 1591; James 
Lancaster que, com o hollandez João Vanner, se apo
derou, por um mez, de Olinda, 1595. 

A Inglaterra, ainda combalida pela guerra civil de 
York e Lancaster, que lhe esgotou as for/;as, ensaia 
apenas a sua expansão, que será no tempo de Crom
well; então não terá que abater a Iberia, já abatida, 
senão a Hollanda. A distribuição do mundo caberá á 
Inglaterra. A America !icará protegida, em todo o se
eulo que finda, pelo presligio das idéas revolucionarias 
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e da republica, prestigio e sympathia que não cessa
ram, sem embargo da decepção secular das vergonho
sas republicas americanas. 

No caso nosso, no seeulo XVII, contribuia para essa 
exacerbação universal do commercio contra o monopo
lio a situação incommoda do estrangeiro no Brasil. No 
tempo dos portuguezes podiam os estrangeiros domici
liar-se na colonia sob certas limitações e com licença 
do governo; mas Filipe II, nas leis de 1600, renovadas 
em 1627, fechou quasi o Brasil aos estrangeiros, prohi
bindolhes a agricultura, o trabalho privado, e muitos 
receberam ordem de repatriação ou de exílio. 

Com isso o commercio europeu sofTria; as indus
trias e manufacturas, que só as havia em Flandres e na 
Hansea europea, não achavam em que empregar os 
seus capitaes, nem onde haver livremente a materia 
prima ou trocar os principaes productos. Ao contrario, 
o monopolio espanhol, apoiado por um despoti~mo po
deroso e tão poderoso quanto inepto ou mesquinho, 
exultava. 

Por isso mesmo urna das condições da paz de Haya 
é a garantia de livre commercio no Brasil para os Hol
landezes e mais tarde tambem para os inglezes. 

O poder hollandez, onde mais tarde se firmou, foi 
muito mais liberal. Entretanto não e"teve livre de toda 
a queixa. Logo na Bahia (Relação verdadeira descripta 
por official da armada espanhola da recuperação) um 
francez se apresenta allegando que não" pelejaria con
tra a Espanha, porque os hollandezes quando o trouxe
ram lhe disseram que iam povoar terra e que todos os 
inglezes e francezes se queriam vir, mas não o podiam 
-pelas muitas guardas que lhes tinham postas; e que ao 
que sabiam se queria vir, o enforcavam logo .•. 
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A historia de Pernambuco, em certo periodo, reduz 
essa allegação a pura calumnia. 

A fraqueza ..lo governo, provocando a 
ameaça externa, além dos motivos já existen
tes para a represalia, inquietava ainda mais o 
colono. Nesse tempo o povo vivia em sobre
salto, em continuos alarmes, esperando um dia 
ou outro, do lado do mar, os mensageiros da 
morte e da desolação. Cada navio que apon
tava no horizonte punha a população alvoro
çada, que accorria ás praias para verificar ou 
desenganar-se do eterno pesadelo. 

Sobretudo na Bahia esse temor era exces
sivo e toda a gente contava com uma invasão 
proxima. O proprio governo morosanlente se 
apparelhava, formando milicias e organizando 
a resistencia. 

Por tardar a catastrophe, foram todos per
dendo o temor d'ella, substituído agora pela 
zombaria dos incredulos. 

9 

Invasão. Perda e restauração da Babia 
(t624-t62ã). 

A Hollanda em guerra com a Espanha havia 
assignado uma tregoa de doze annos cm J609' 
Um anno antes de expirado o armistício, em 
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1621, organizou-se naquella republica uma com
panhia com grandes cabedaes para o fim de, 
com esquadras, arrancar á Espanha os thesou
ros que cursavam o mar, coalhado de galeões 
que vinham do Mexico, Perú e das Indias e 
egualmente conquistar algumas terras proprias 
para o commercio. 

Foi assim fundada em 1621 a Companhia 
das Indias Occidentaes, sob o modelo de outra 
que a precedera (a das Indias Orientaes) e que 
já havia logrado no extremo oriente um exito 
seguro. A zona de acção da nova companhia 
era o mar atlantico, da Africa a toda a Ame
rica; dirigia-a um Conselho dos Dezenoçe, entre 
armadores e negociantes interessados nessa 
empreza levantada com um capital de quasi 
20.000.000 de florins; com o correr do tempo, 
de 1623 a 1636, pôde armar oitocentos navios, 
apresar quinhentos e dividir extraordinarios 
lucros. 

A primeira esquadra que tinha em mira a 
Il.ggressão ao Brasil era de vinte e tres navios e 
tres iates conduzindo mil e setecentos solda
dos, além de mil e seiscentos marinheiros da 
tripulação e quinhentas bocas de fogo; o almi
rante foi Jacob Willekens; o vice-almirante. 
Pieter Pieterszoon Heyn; o commandante das 
tropas e futuro governador dos paizes que se 

10 
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conquistassem, Joan van Dorth. Os navios 
foram aos poucos zarpando da Hollanda 
vieram reunir-se em Março de 1624 em Cabo 
Verde, e d' ahi tomaram o rumo da Bahia de 
Todos os Santos. Não lograram chegar unidos, 
e Joan Dorth só entrou na Bahia quando esta 
já estava em poder dos seus companheiros. 

Diogo de Mendonça Furtado, governador 
geral, recebera de Lisboa e Madrid avisos da 
projectada invasão hollandeza; a noticia espa
lhou-se pelas cidades brasileiras, que logo cui
daram, como podiam, da defeza; na capital (a 
Bahia) o governador chamou ás armas os 
homens e patriotas, improvisou milicias novas, 
como a dos descalços (assim chamada porque 
não tinham uniformes nem sapatos), guarneceu 
as fortalezas e insuflou o enthusiasmo que a 
occasião reclamava; a boa consciencia do dever 
que se ia cumprir, derramou grande alegria no 
povo; houve casamentos e reconciliações. Os 
patriotas, porém, esperavam em vão. Corriam 
os dias e o inimigo não vinha; pouco a pouco 
arrefeceu o ardor, e todos voltaram aos nego
cios e ao cuidado das lavouras abandonadas. 
A paz do trabalho rural, emfim, suffocou o 
alarido da guerra; os campos repovoaram-se 
com os seus lavradores e a cidade dormiu tran
quilla. Subitamente, aos alvõres do dia 9 de 
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Maio appareceu á barra a esquadra inimiga, 
numerosa, com as suas flammulas vermelhas. 
O alvoroço foi grande na cidade imbelle e des
prevenida, que aprestava fraca de fez a contra os 
canhões dos navios que em frente d'ella des
pejavam a artilharia. 

Insufficientes, fóra de postos ou dispersos, 
a resistencia resultou inutil. Logo no dia se
guinte, Albert Schouten, na falta de Joan van 
Dorth, commandou as tropas de desembarque, 
que se realizou no pontal de Santo Antonio, 
venceu algumas resistencias esparsas no meio 
do terror panico dos habitantes que fugiam, e 
prendeu o governador, que ficara em palacio e 
que logo foi posto em uma dasnáos. 

Joan van Dorth chegou no dia seguinte, to
mou conta do governo, reputando-se estabele
cido com segurança o dominio hollandez no 
Brasil. Aprezaram no porto trinta náos carre
gadas e outras embarcações que foram entra.ndo, 
pelos dias seguintes, na ignorancia dos aconte
cimentos; em uma d'ellas vinha Sarmiento de 
Sotomayor, governador de Potosi, com grandes 
riquezas. Foi, pelos conquistadores, procla
mada a liberdade de religião e a do corpo aos 
escravos que aceitassem o jugo dos invasores. 

Entretanto, passado o terror do primeiro 
momento, ia-se organizando no interior da. 
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Bahia um exercito para' resistir ao inimigo, que 
deste logo ficou encurralado na cidade. Mathias 
de Albuquerque, governador de Pernambuco, 
achou-se designado nas vias de successão para 
substituir a Diogo Mendonça Furtado; em
quanto, porém, era esperado, foi escolhido para 
dirigir a administração e a guerra o bispo 
D. Marcos Teixeira, que poucos dias antes 
havia aconselhado aos patriotas que voltassem 
aos trabalhos da paz, julgando illusoria a vinda 
da esquadra. Dom Marcos prestou grandes ser
viços á reacção que se organizava; deu o com
mando das forças aos chefes Lourenço Caval
canti e Antonio Carlos de Barros, e, vestindo 
habito de penitente, exhortou a coragem dos 
nossos, pegou em armas, deixou crescer a 
barba; capitão-mór, como era, da defeza, com 
seu exemplo e ardideza pôz em sitio a cidade 
do Salvador, e já tinha arregimentado cerca de 
dois mil homens; mas esse esforço guerreiro 
era superior ás suas forças e á sua alma paci
fica, que logo se desprendeu do corpo em Ou
tubro do mesmo anno. 

Já a este tempo havia chegado para com
mandar as forças bahianas o capitão-mór da 
Paraíba Francisco Nunes Marinho, que fôra 
mandado com soccorros de Pernambuco por 
Mathias de Albuquerque, e, ainda no fim do 
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mesmo anno de 1624, D. Francisco de Moura, 
natural do Brasil, (e soldado que fôra na guerra 
de Flandres), chegou da Europa, despachado 
com o titulo de capitão-mór do reconcavo, 
para tomar o commando das tropas na 
Bahia, e effectivamente nelle substituiu a Ma
rinho. 

Entre os hollandezes, ou confianQa ou des
leixo, as cousas não iam bem; a maior parte da 
esquadra retirou-se; os mais entendidos dos 
seus homens pereceram; Joan van Dorth, vic
tima de emboscada, morrera a golpes de espa
da em um combate corpo a corpo com o capitão 
Francisco Padilha; Albert Schout, seu succes
sor, morreu pouco depois; 'Villem Schout, 
ir'mão d'este, chamado a substituil-o, entregue 
ao vicio da embriaguez, deshonrou-se por actos 
que aggravaram a indisciplina no exercito hol
landez. As guerrilhas, agora mais audazes e 
felizes, punham em sobresalto o inimigo inse
guro e exasperado. 

Afinal, á noticia da perda da Bahia, orga
niza-se na Espanha a esquadra da restauraQão. 
D'ella vinha por chefe D. Fradique de Toledo 
Ozorio, que a 29 de MarQo de 1625 appareceu 
diante da Bahia, e, pondo-se logo em commu
nicação com o exercito de terra, e reforçando-o 
com as tropas de desembarque que trazia, oc-

10. 
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cupou a barra, e completou assim o cerco da 
cidade. 

A noticia da perda da Bahia causou grande 
excitação em Madrid; foi considerada uma 
mostra do « castigo de Deus » e por isso se 
fizeram muitas preces nas igrejas. Entretanto, 
só oito mezes depois partiu a esquadra liber
tadora. 

Os hollandezes, sobresaltados com tão 
grande perigo, demittiram Willem Schout; 
mas Joan Ernst Kijff, que o substituia no com
mando das tropas, resistiu apenas um mez, e 
capitulou a 30 de Abril, « entregando a cidade 
com todo a artilharia, armas, munições, navios, 
dinheiro e preciosidades e o mais que houvesse 
naquella e nestes, e com garantia da sua volta 
para Hollanda com as suas tropas em navios 
para esse fim concedidos, havendo finalmente 
mutua restituição de prisioneiros .• 

No dia 1° de Maio de 1625 as bandeiras es
panhola e portugueza tremularam na cidade 
restaurada, e tres semanas depois uma esqua
dra de trinta e quatro navios hollandezes, de 
Bondewiyn Hendrikszoon, retardados pelas • 
tempestades, appareceu, trazendo já inutil soo
corro, e, não se animando á lucta, retiI'01iI.-se. 
Estava restaurada a Bahia. 
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Na lueta da restauração (e quasi ninguem 
morreu no llltimo episodio), figuram persona
gens importantes; o sargento mór San Felice 
(que é mais tarde o Conde de Bagnuolo), Jero
nymo de Albuquerque Maranhão, já conhecido. 

Na Hollanda, os hollandezes vencidos na 
Bahia proclamaram a clemencia e humanidade 
de Dom Fradique, o que lhes valeu a ira e odio 
dos compatriotas. Em 1627 nova esquadra com 
Piet Heyn andou pilhando o porto e reconcavo 
da Bahia impunemente, tomando naus e em
barcações e zombando dos fortes cujas bate
rias afrontava. 

- Na esquadra de Dom Fradique servia 
Dom Francisco de Portugal, o poeta dos Divi
nos 8 hwmIRolJ verS08. 

tO 

Invasão de Pernambuco. Guerra da liber

tação (1630-1649) 

I 

Foi o governo espanhol avisado de que os 
honandezes com grande esquadra pretendiam 
invadir e conquistar Pernambuco. Essa capita
nia pertencia. a Mathias de Albuquerque, que 
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então na Europa recebeu o ridiculo auxilio de 3 
caravelas e 2"} soldados. 

A esquadra formidavel de 1.200 bocas de 
fogo e "}.200 homens, effectivamente levou 
quasi todo o anno de 1629 a reunir as suas uni
dades, para mais de cincoenta navios, em S. 
Vicente. Em 14 de Fevereiro appareceu em 
frente de Olinda, a grande armada comman
dada por Loncq; no Recife, os naturaes, por 
falta de defeza, obstruiram a enseada do porto, 
submergindo velhos navios. As tropas honan
dezas desembarcaram um pouco ao norte, no 
Pau Amarello, sob o mando de 'Veerdenburgh, 
e pouco depois tomavam Olinda, onde Salva
dor Azevedo tentou desesperada resistencia 
com um punhado de soldados, e logo depois 
saltaram impetuosamente sobre o Recife, então 
abandonado da população, que fugira para o 
interior. Antes de deixar a capital, Mathias de 
Albuquerque incendiou os tl'apiches, para evi
tar que uma preza avaliada em quatro milhões 
de cruzados caísse nas mãos das invasores. 

Succedeu aqui o mesmo que na Bahia. Or
ganizaram-se emboscadas e guerrilhas com sol
dados e patriotas que se entrincheiraram a meio 
caminho, entre Olinda e Recife, no lugar que 
foi chamado o Arraial do Bom Jesus. A impor
tancia d'este nucleo de reacção, ainda que exa-
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gerada pelos chronistas, foi todavia de alguma 
significação, por que inquietava fortemente 011 

hollandezes e, d'ahi, com coragem inaudita, os 
pernambucanos por vezes assaltaram as forta
lezas do Recife e bateram-se em refregas me mo
raveis. Mathias de Albuquerque tirou d'esses 
recursos grande audaeia de planos; organizou 
milieias novas e ligeiras, armou companhias de 
emboscadas, que isolaram o vencedor e obri
garam-no a abandonar Olinda, que antes incen
diara, e a concentrar-se no Recife, a cujo es
treito territorio se limitaram durante dois annos 
de lucta para dilataI-o. Mas a lucta era, por 
desigual, precaria. 

Em breve, a popula<;ão percebeu que era 
duvidosa por improficua a conveniencia de hos
tilizar as autoridades hollandezas em proveito 
das portuguezas, muito mais despoticas e 
crueis. 

Por esse tempo, partiu do Tejo para soc
correr a colonia a esquadra de D. Antonio de 
Oquendo, que chegou á Bahia em Julho de 
1631 e partiu em Setembro para desembarcar 
tropas de refor<;o ao norte de Pernambuco, 
mais ou menos na altura do cabo de Santo Agos
tinho; intento que não logrou realizar porque 
alguns dias depois, ainda nos mares da Bahia, 
a 12 de Setembro, travou renláda lucta com a 
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esquadra hollandeza de Adrião Pater. A frota 
espanhola era de cincoenta e tres navios; a do 
almirante batavo, apenas de dezeseis; a acç.io 
foi terrivel, o ataque á capitanea fez com que na 
lucta atracassem cinco náos de uma e outra 
parte, que ficaram jungidas, lavradas de incen
dio. 

Adrião Pater, não querendo salvar a vida 
entregando-se aos espanhóes, deixou-se morrer., 
e os navios separaram-se, ficando a batalha in
decisa. Uma lenda de origem portugueza ou es
panhola se formou que attribuiu a Pater o der
radeiro gesto de enrolar-se na bandeira da 
patria e atirar-se ás ondas dizendo : fi: O oceano 
éo unico tumulo digno de um almirante bataço. » 

D'elle disse tambem D. Francisco ManoeI, o 
grande escriptor que combatera ao lado de 
Oquendo : e: Perdeu antes a vida que a victo
ria. » 

Portuguezes em grande numero, já não ha
vendo esperanças mais, aceitaram o commer
cio dos hollandezes, que sabiam bem intencio
nados. O brasileiro Calabar, grande conhece
dor do lugar, passou-se para as tropas inimi
gas; tem sido o seu nome por isso malsinadQ 
porque, a esta personalidade emprestaram um 
prestigio sobrehumano de fazer voltar a fortuna 
para o lado dos que, aliás, sempre desde o 
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começo a tiveram. Os hollandezes que já ti
nham nas suas fileiras muitos brasileiros e in
dios, dentro em pouco, embora inquietados 
pelas emboscadas, foram batendo os portu
guezes e em successivas conquistas alargaram 
o dominio para o norte até o forte dos Reis 
Magos (R. G. do Norte) e para o sul até Porto 
Calvo e afinal o rio de S. Francisco. Dnrára 
cinco annos (1630-1635) a conquista. 

Em Abril de 163~ os hollandezes tomaram 
IgulU'assú ; mais tarde, em 1634, com Sigis
mundo von Schkoppe tomaram a Paraíba; em 
1635 tinham caido todos os arraiaelJ de em
boscadas. 

Vendo-se baldo de recursos e de elementos 
de resistencia, Mathias de Albuquerque annun
ciou a sua retirada, convidando os que queriam 
ser fieis á patria e á religião a acompanharem
no. Foi um momento solemne esse em que o 
velho guerreiro vencido fazia o desesperado 
appello aos habitantes da terra; a sua voz, 
que a emoção dos successos tornára extranha
mente eloquente, teve grande repercussão; uma 
grande turba de velhos e moços, mulheres e 
crianças, commovidos pela noticia do exodo, 
seguiram o chefe derrotado, arrostando as pri
vações e os perigos da longa marcha por terra 
agora suspeita; iam nesse sequito muitas fami-
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lias ricas com os seus escravos, gado e animaes 
domesticos, apoz uma vanguarda de indios que 
iam clareiando os caminhos. Seguiram para o 
sul atravez de florestas, com as continuas sur
prezas da fome, da sêde e da guerra, até as 
Alagoas. Ahi, em Porto Calvo, numa embos
cada, venceram o chefe hollandez Picard, que 
se rendeu, entregando, dos seus trezentos sol
dados, mais da metade, que era de brasileiros; 
entre estes, estava Calabar e, como é proprio 
da fraqueza humana, vingaram-se dos seus de
sastres talvez com a alegria de vêl-o expiar no 
patíbulo o preço da infamia. Disseminaram-se 
ahi e perderam-se. 

No mesmo anno, uma esquadra espanhola 
desembarcava nas Alagoas 1.700 homens sob o 
mando de D. Luiz de Rojas y Borjas, que vinha 
render a Mathias de Albuquerque. Logo na pri
meira batalha, arriscada contra o parecer de 
Bagnuolo, foram derrotados por Artichofski, 
na ~Mata redonda (1636), morrendo nella o ge
neral espanhol. O resto das tropas ficou com ° 
Conde de Bagnuolo, e então voltou-se de novo, 
por falta de exercito regular, ao systema dc 
guerrtlhas, em que se fizeram heroes o indio 
Camarão, o negro Henrique Dias e o branco 
Vidal de Negreiros. 
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II 

Era então o governo hollandez em Pernam
buco dirigido por um principe, Mauricio de 
Nassau, o modelo da justiça, da tolerancia, da 
liberdade e do talento politico e militar. As 
guerrilhas foram pouco a pouco enfraquecendo 
e Nassan conseguiu pacificar o territorio até o 
extremo do rio de S. Francisco, onde fundou o 
forte de Mauricio (Penedo). Bagnuolo retrog:a, 
dou até ás terras da Bahia. Pelo mar, os hollan
dezes fizeram represalias, atacando a Bahi'a e o 
reeoncavo, e com o almirante Huijgens destro
çaram apoz varios embates, na altura da Pa
raíba, uma esquadra espanhola de oitenta náos, 
de D. Fernando de Mascarenhas, Conde da 
Torre, que logrou escapar e chegar á Bahia, só, 
numa pequena caravela. 

Pouco depois chegava ao Bra"il a noticia da 
restauração de Portugal, que sacudira o jugo 
espanhol e acclamára rei D. João IV; gover
nava o Brasil o :Marqnez de Montalvão. Este 
grande acontecimento devia ser prenuncio da 
paz, porque a Hollanda dizia guerreiar a Es
panha e não os portuguezes. Não era, porém, 
motivo para que entregasse as conquistas feitas 

I, RIBEIRO, - H. BRASIL (superior). II 
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com sacrificio de vidas e de dinheiro. Entre
tanto, para tratar da questão, celebrou-se um 
armisticio por alguns annos. 

Os hollandezes aproveitaram-se d'esse armis
ticio com pouca lisura, estendendo mais os seus 
dominios até o Maranhão pelo lado norte, e até 
o rio Sergipe pelo lado do sul; porventura pen
savam elles, como pensava o mundo, que a in
dependencia portugueza era precaria e succum
biria ao primeiro embate com a Espanha. 

Pouca lisura tambem houve por parte do 
governo portuguez; porque em todos os actos 
officiaes reconhecia o dominio da Hollanda no 
Brasil e ao mesmo tempo auxiliava secreta
mente e animava a revolta dos brasileiros con
tra aquelle dominio, sem se descuidar de negal
o em publico. Assim foi pouco a pouco se 
formando a resistencia; no Maranhão alguns 
portuguezes se revoltam e pegam em armas 
(1642). Vidal de Negreiros parte para Pernam
buco (1644) e d'ahi, sob pretexto e licença de 
visitar a familia na Paraíba, faz o percurso pelo 
interior, incitando as populações á revolta e 
chamando a seu partido, entre outros, o opu
lento fazendeiro João Fernandes Vieira, que se 
tornou a alma da guerra da libertação. o « Go
vernador da Liberdade ~ como empl:alicamcme 
foi appellidado. 
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A insurreição foi preparada, e, havendo 
d'ella denuncia, rompeu antes do dia marcado 
(que era o de S. João), a I3 de Junho de 1645. 

Esse movimento era favorecido pelo estado 
de espirito dos colonos. Viveram excellente
mente sob o governo de Mauricio de N assau ; 
depois que este, porém, se retirára desgostoso 
dos negocios, o governo caíu nas mãos de hol
landezes inhabeis, intolerantes e ávidos, que 
faziam grande mal ao paiz e creavam muitos 
descontentes. 

A insurreição pernambucana abriu uma sé
rie de luctas por espaço de nove annos; aos 
seus homens, que se diziam os independentes, 
reuniram-se os famosos e já provados guerri
lheiros Camarão, H. Dias e outros. Reconsti
tuiu-se um1VoIJo Arraial do Bom Jesus. Depois 
de um sem numero de escaramuças e combates 
parciaes, assumiu o mando das tropas o gene
ral Francisco Barreto de Menezes, que as foi 
armando com as munições aqui P, alli tomadas 
aos inimigos em mnltiplos recontros; afinal, 
trava-se a primeira batalha dos Guararapes (19 
de Ahril, 1648) onde foram mais de quatro mil 
hollandezes batidos pela metade em numero de 
brasileiros, que occupavam urna estreita passa
gem. O ~eneral Segismundo Schkoppe retirou
se ferido. 
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o sitio do Recife obrigou os hollandezes a 
uma nova sortida com o coronel Van den Brin
cke, que amanheceu o dia 19 de Fevereiro OCC11-

')ando o alto dos Guararapes, ycndo o exercito 
t,ernambucano a dominar egualmente uma 
altura fronteira. Ao meio dia começou a bata
lha que durou até a noite; o commandante hol
landez morreu na acção e o seu exercito, derro
tado, perdeu muitos prisioneiros e toda a 
ar til h aria (J{)'í"~)). 

Essa victoria não decidiu dos acontecimen
tos futuros. Hollanda, preoccupada com a sua 
guerra contra a Inglaterra, abandonou as con
quistas do Brazil aos seus proprios destinos. 

Com quanto victoriosos, os pernambucanos 
não cogitavam ainda de apossar-se do Recife; 
mas continuaram a lucLa com grande felicidade 
em outros pontos, até que, cinco annos depois, 
em 1654, os hollandezes abatidos cederam e 
capitularam, assignando o accôrdo da campina 
Taborda, pelo qual abandonavam o paiz e as 
arlUas e se concedia a amnistia aos porLugue
zes e a todos os que viviam sob a jurisdiccão 
hollandeza. 

A victoria, mais apparente que real, foi 
obra exclusiva dos patriotas. O governo por
tuguez não poude prevalecer-se d' ella para im
pôr condições, o que era impossivel, pois a 
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Hollanda conservava ainda a supremacia no 
Indostão e no Atlantico, com as suas poderosas 
frotas. 

O tratado de paz com a Hollanda só foi as
signado em Haya em 1661, sendo rei de Por
tugal Affonso VI; por elle a lIollanda vendia 
caro as suas conquistas, ohtida a restituição da 
artilharia, garantia de liberdade religiosa e 
favores ao comulercio hollandez e cinco rni
lhões de cruzados de indemnização. 

Em geral os nossos historiadores falam do 
sentimento nacional aproposito d'esta guerra. 
A verdade é que indios e brasileiros tanto 
estavam divididamentc do lalo dos portu
guczes como dos hollandezes. Quando Picard 
capitula em Porto Calvo, entrega dos seus tre
zentos homens apenas a metade que eram 
brasileiros e entre estes o Calabar. Na segunda 
batalha dos Guaral'apes os indios do lado dos 
hollandezes, Pero Poty, parente do Camarão, 
agora dito autonomista. Os successos poste
riores fizeram d'este Poty e do Calabar doi:,; 
traidores ... 

Perdem todo o interesse para a historia os 
nomes dos governadores que pouco ou qllasi 
nada adiantam á vida da colonia. Alguns hão 
de ser mencionados a proposito dos aconteci
mentes coevos. 

Mencionamos aqui: Lourenço da Veiga 
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(15:18-81), Manoel Telles Barreto (1583-8:1), 

D. Francisco de Souza (1592-1602), Diogo Bo
telho (160:1-10), D. Diogo de Menezes, conde da 
Ericeira (1610 - do norte), D. Luiz de Souza 
(1616-:W), Diogo de Mendonça Furtado (1624, 

hollandezes na Bahia), Diogo de Oliveira, 
Pedro da Silva Duro, D. Fernando Masca
renhas, D. Jorge de Mascarenhas, marquez de 
Montalvão e Antonio Telles da Silva (nestes 
cinco governos, guerra hollandeza em Pernam
buco). 

11 

Verzuimd BrazieI (I). 

A época do Brasil hollandez foi realmente grande e 
sumptuosa. Não só foi grande por serem os nossos 
mares, pela primeira e ultima vez, o theatro da lucta 
de esquadras gigantescas e das grandes acções navaes 
que nesse seculo fizeram a primeira distribuição do 
mundo, como principalmente pelo exemplo de cultura 
liberal e de civilização que a nossa terra jámais co
nhecera. 

(1) Esta expressão Verzuimd Braziel (a Brasil desamparado .) 
foi creada pelo poeta nacional hollandez "an Haren e tornou-se 
proverhial para exprimir a avarenta desidia com que, li troca de 
cinco milhões de cruzados (paz de Haya), o go"crno de Hollanda 
entregara a colonia fundada por Nassau. 
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Então soava a ho.'a da decadencia espanhola e 
começava a fulgir a alva ephemera da Hollanda, que 
precedeu o sol da Inglaterra. Eram as victorias no 
oceano que decidiam os destinos do mundo. 

Vindo governar o Brasil,o conde de Nassau trazia o 
proposito de crear além do Oceano uma patria livre. O 
paiz pareceu-lhe « um dos mais bellos do mundo " 
assim o disse na primeira carta que d'aqui escreveu. 
Soldado glorioso da guena dos trinta anuos e espirito 
esclarecido, filho espiritual das universidades de Her
born, Basilea e Genebra. onde se zelava a tradição do 
humanismo, elle considerava seu primeiro cuidado 
manter a mais larga tolerancia religiosa. Os catholicos 
brasileiros têm plena liberdade do culto; as procissões, 
como no outro tempo, com exquisito esplendor per
correm as ruas do Recife. E com egual pompa, celebram 
os judeus o sabbath. Muitos d'esses judeus eram portu
guezes que a inquisição tendo varrido do solo nativo, 
se refugiaram na Hollanda; e agora passavam os mares 
em busca da terra onde, sob um céo livre, soava a 
língua amada que não esqueceram no exílio. 

A aversão dos brasileiros foi desapparecendo e 
mudou-se afinal em agradecida sympathia. Os homens 
mais eminentes da terra e os mais humildes achegaram
se ao principe que os protegia a todos, reparando os 
males e as injustiças da guerra. Entre esses achavam
se João Fernandes Vieira, que será mais tarde a alma 
da insurreição, e Fr. Manoel do Salvador, um dos com
meusaes do principe. Ninguem se lembrou de reagir 
contra o invasor que enuobrecia e cumulava de bene
ficios a terra conquistada; e ficava já longe, no olvido, 
a retirada de Mathias de Albuquerque com todos os 
que " seguiram a patria e a religião dos maiores ~ ; 
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antes, já o ouvido se havia atreito ao hymno patriotico 
/t Wilhelmus van Nassauwen ", que nas grandes occa
siões estrugia os ares. 

Tambem sorriu a liberdade para aquelles negros 
que, se abandonavam a resistencia portugueza, eram 
logo recebidos na Nova Hollanda como homens livres. 
Na constituição. semi-obscura das capitanias, brilhava 
Pernambuco como a primeira estrella. 

Um dos cuidados do principe foi embellezar a ci
dade, cuja população crescia já com rapidez, e mais 
ainda com a demolição de Olinda. Um artista da escola 
hollandeza, Pie ter Post, deu os planos dos novos tra
balhos de Mauritzstadt (a cidade Mauricia). Creou-se o 
bairro na ilha de Antonio Vaz; ahi plantaram centenas 
de palmeiras, laranjeiras e granadilhas, transportadas 
já adultas e em todo o viço, ao redor do novo e soberbo 
Sans-souci (Vrijburg), palacio esplelldido que Nassau 
construira ás suas expensas e que custou seiscentos 
mil florins, com seus bellos torreões de vigia sobre o 
mar. Sumptuosa ponte ligava as duas partes da cidade, 
e ainda outra foi lançada para o continente, onde le
vantou o seu palacio de Verão, o Schoonzigt (Boa 
Vista). 

A essas grandezas sumptuarias juntaram-se outras 
opulencias da cultura; artes e letras floresceram sob o 
seu governo. "Uma multidão de artistas, diz De Crane, 
pintores, architectos, esculptores e mecanicos haviam-no 
acompan hadoao Brasil ou para lá foram a chamado 
seu. " Era I!eu medico o celebre naturalista de Leyde, 
Piso. Com a recommendação de João de Laet veio outro 
naturalista. Marcgraf. Ambos estes sabios foram os 
primeiros que fizeram explorações scientificas regulares 
da nossa na tureza e tornaram conhecida a terra da 
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promissão no dizer dos botanicos. Fez construir um 
observatorio astronomico na ilha de Antonio Vaz. Franz 
Post, o pintor, de certo foi o primeiro cuja palheta tra
duziu a paisagem e o céo do Brasil. 

Com egual fulgor brilhava o regimen de liberdade 
quc implantámo Pela primeira vez sob o nosso céo 
reunem-se assembléas deliberativas, onde cidadãos 
eminentes têm a palavra e a iniciativa do conselho. 
Muitos dos brasileiros toman nella parte conspicua. 

A lingua hollandeza, como a nossa, tornara-se então 
familiar e commum e era ouvida na cidade e nos cam
pos. Casamentos não raros, apezar da diflerença 
de religião, se faziam entre brasileiras e hollandezes. 
E a concordia parecia abençoar a união dos dois 
povos. 

Dentro em pouco, esse periodo de ouro sumiu-se. 
Exasperado e desgostoso pela avareza e cupida ga
nancia da Companhia das Indias, que suspeitava em 
Mauricio a intenção (talvez não de todo infundada) de 
crear um reino independente - o principe se demittiu 
da direcção da nova colonia e voltou para a Europa. 
Mais tarde, e para obstar ao desastre que essa retirada 
invocára, de novo o chamam; mas impoz então 
condiçlJes a que a cubiça servil dos mercadores não 
podia submetter-se. 

D'ahi data a ruina do Brasil hollandez. O governo 
passou a mãos inhabeis e agrestes de tres ávidos mer
cieiros que inauguraram o regimen da intolerancia, do 
arbitrio e das vexações pecuniarias. Fazendo da admi
nistração um mero emprehendimento mercantil, provo
caram a antipathia dos naturaes e acordaram o desejo 
já so~itado da revolta. Aquelles proprios brasileiros e 
portuguezes que viviam contentes sob o jugo paternal 

rI. 
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de Mauricio, são agora os primeiros que hasteiam o 
pendão da rebeldia. 

O sentimento moral e, como soe sempre ser, todas 
as vir~udcs do caracter abatem-se na indifferença dos 
especuladores. Volta o tempo das eleva\'ôes de homens 
leigos e de corruptos funccionarios, o ardor da fortuna 
rapida e da licença outr'ora reprimida da plebe. 

Agora, como antes de Nassau e como nas antigas 
capitanias portuguezas, o principio é que áquem da 
linha equatorial não existem mais crimes puni, eis 
(I'ulgatllm iI/ter deteriores: uUra aequinoctialem non 
peccari, diz BarlLeus). 

Para cumulo de infortunio, sobrevem nesse momento 
uma crise monetaria, que, se em outros tempos poderia 
ser solvida com prudencia, agora não poderia termais 
solução; os senhores de engenho, endividados pelos 
dinheiros e compras de escravos importados pela com
panhia, encontraram no novo Governo a pressão e 
ameaça de duras penas judiciaes. Pegaram, pois, em 
armas e assim nasceu a insurreição pernambncana. 

A avidez da Companhia das Indias havia perdido o 
Brasil. Á hansea mercenaria e bolsista faltava o senti
mento politico delicado dos interesses moraes; faltava
lhe o Imperio. 

Caberá, pois, ao Brasil hollandez, esquecido e des
amparado, o epitheto que lhe deu o poeta: Verzuimd 
Braziel! 



SYNOPSE 

Os fl'::mcezes - 1. Men de Sá, terceiro governador 
(1557-1572). 

1. A guerra contra os francezes estabelecidos na 
Guanabara. Fundação da cidade do Rio de Janeiro 
(1567). Estacio de Sá e Salvador Corrêade Sá. 

2. Os francezes no Maranhão. Jacques Ritfault 
e La Ravardiere. Campanha de Jeronymo de Albu
querque (1614). Capitulação dos francezes (1615). 

Colono do Ceará, Maranhão e Pará (1616). 
Maranhão - Criação do Estado do Maranhão (do 

Ceará ao Pará) separado do Brasil (1621). Primeiro 
governador do estado: Francisco Coelho de Car
valho. 

Os hollandezes - A) A conquista e a restauração 
da Bahia (1624-1625). 

O governador Furtado de Mendonça e o bispo 
D. Marcos Teixeira. Desembarque deAlbert Schoutt 
(1624). A defeza no reconcalJo. A esquadra liberta
dora de D. Fradique de Toledo Ozorio (1625). 

B) Invasão de Pernambuco, 1630. 

Oquendo e Pater, 1631. Deserção de Calabar, 
1632. Retirada de M. de Albuquerque, 1635. Governo 
de Nassau, 1637-1644. Batalhas dos Guararapes, 
1648-1649. Capitulação do Taborda, 1654_ Tratado 
da paz da Haya, 1661. 
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Synchronismos 

Monarchia portugueza 
D, João lU - 1521-1557. 
D. Sebastião (e D. Catha

rina d'Austria) 
1557-1578. 

Cardeal D. Henrique 
1578-1580. 

Dominio espanhol - 1580-

1640. 
Filipe II - 1581-1598. 
Filipe III - 15g8-16:.H. 
Filipe IV - 16:,u-1665; até 

1640. 
Restauração - 1640-
D. João IV - 1640-1656. 
Alfonso VI - 1656-1668. 
D. Pedro II - 1668-1:;;06. 

D. João V - 17°7-1:;;50. 

França 
Casa Orleans-AngouUme 

- 1498-1589' 
Francisco 1-1515-1547' 
Henrique li - 154:;;-1559. 
Francisco II - 1559-1560. 
Carlos IX - 1560-15:;;4. 
Henrique III - 1574-1589. 
Ca.~a de Bourbon - (158g-

1792 ). 

Henrique IV - 1589-1610_ 
Luiz XIII (e Maria de Me 

dicis) - 1610-1643. 
Luiz XIV - 1643-1715. 
GuerradelIollanda e Espa

nha - 1568-1648. 
Tratado de 'Vestphalia -

1648. 



IV 

'" A FORMAÇAO DO BRASIL 

.4.) HISTORIA COMMUM 

o jesuita, o criador e o paulista ban
deirante são os fautores da grandeza 
territorial. Os j esuitas congregam e 
aldeiam os indios nas margens dos 
grandes rios do Amazonas c Paraná; 
os criadores desvendam o sertão do 
norte e os paulistas todo o centro e 
oeste até Goyaz e Mato-Grosso .. 





1 

A administração. 

Em todo o curso da historia da colonia, até 
o tempo de Pombal, a administração não brilha 
de certo com grande esplendor, e antes se 
eelipsa e desappareee, quando no meio d'ella 
o destino colloca uma personalidade da esta
tura do principe de Nassau. 

Os administradores do Brasil portuguez, 
conforme as qualidades proprías da raça, são 
antes reaccionarios (o que os faz ás vezes 
parecer liuerrimos) do que conservadores, e, 
em caso raro, liberaes; confundem a auctori
dade com o despotismo, como os governados 
a liberdade com o espirito faccioso. Alguns 
são notaveis pelo talento militar, bravura e 
coragem, quasi todos medíocres pelo espirito 
politico. 

Em qualquer caso, o grande merecimento 
d'elles é a escola de severa honradez em que 
foram educados e de que dão fnlgurante mas 
inntil exemplo aos seus inferiores. 

Os subalternos, os capitães-móres dascomar
cas e outros officiaes secundaríos distinguem
se pela venalidade e corrupção dos processos 
com que governam o povo. 

Não era este o caso dos governos geraes. 
As proprias leis que regem a sua conducta 
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são escrupulosas e inflexiveis e conformes ao 
bem commum. 

Não podia o Governador crear officios ou 
empregos novos, meios certos de corrupção; e 
as promoções estavam reguladas de ante-mão 
com grandes minucias; não podiam lançar nos 
bens, se fosscm á praça, e a todos os otflciaes 
e ás cam aras era dado o direito de relatar o 
que quizessem, inda na faIta de queixas « por
que cra necessario (diz uma provisão) que esta 
liberdade existisse .; não podia pôr preço ao 
frete de navios, ete. Todos aquelles que tinham 
o officio de juizes não podiam contractar casa
mento nOli dominios da sua jurisdicção. 

Por outra parte, essa demasia de escrupulos 
talvez tolhesse a largueza de meios de que 
podiam lançar mão os governadores em bene
ficio da terra. A sua administração é mesquinha 
de iniciativa e balda ue recursos; os seus orde
nados e honorarios não correspondem á hono
rabilidade da posição, e muitos u'elles, assim 
como os antigos donatarios, aqui arruinam a 
fortuna, as forças, o bem estar. 

A administração una com Thomé de Souza 
(1548) foi logo scindida em duas, em 1572, com 
Luiz de Brito e Almeida, com séde na Bahia, e 
Antonio de Salcma, no Rio. 

O limite entre os dois governos era Porto
Seguro. Cinco annos depois, 1577, voltava-se 
á união dos dois governos, que se enfeixaram 
nas mãos do ainda governador no Norte, Luiz 
de Brito e Almeida. 

Começa ahi nova série de Governadores 



A FORMAÇÃO DO BRASIL 197 

Geraes, Luiz de Brito (157/-78), Lourenço da 
Veiga (1578-81), D. Antonio Barreiros (provi
sorio, 1581-83), Manoel Telles Barreto (1583-87), 
D. Antonio Barreiros (novamente provisorio, 
1537-91, por não tomar posse Francisco Giral
des que veio mas resignou o cargo), D. Fran
cisco de Souza (1592-1602), Diogo Botelho (1602' 
1607)' 

Renova-se a scisão em 1607, com D. Diogo 
de Menezes (Conde da Ericeira), no norte, e D. 
Francisco de Souza (no . sul) superintendente 
das minas. A medida estava relacionada com 
os boatos de minas descobertas ao sul do paiz; 
á imitação do Conselho da lndia, da Espanha 
se havia ordenado outro Conselho em Lisboa 
desde 1604 para tratar das questões coloniaes. 

Comtudo, esta separação entre os governos 
do Norte e do Sul dura apenas 8 annos. Em 
1617 reuniam-se em um só governo geral com 
D. Luiz de Souza, filho d'aquelle superinten
dente das minas (1617-1620). 

Nova divisão se impõe agora, mas com 
causa racional, e foi a da creação do Estado 
independente do Maranhão (com u Pará e Ceará) 
em 1621. 

A série dos governadores continúa depois 
de D. Luiz de Souza, com Diogo de Mendonça 
Furtado (16::14, tomada da Bahia) e succcs
sores. 

Não é nada brilhante esta lista de adminis
tradores, nem exprimem saber politico as divi
sões e uniões do governo. 

Essas vacillações tinham origem na difficul-
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dade real que offerecia o governo de paiz tão 
vasto e onde reclamos tão diflcrentes ás vezes 
não podiam ser satisfeitos pela mesma medida. 
A difficuldade tornou-se ainda maior com a 
colonização do extremo norte, nos começos do 
seculo XVII; então a corôa resolveu reunir o 
Brasil antigo sob o mesmo governo uno, sepa
rando, porém, o Estado do Maranhão (do Ceará 
ao Amazonas), que passaria a obedecer á 
metropole (1621), como já vimos. 

Esta separação do extremo norte tinha outro 
motivo material, e era a difficuldade de nave
gação do contorno da costa de norte para leste, 
que detinha os navios por longo tempo, pela 
natureza contraria das correntes e dos ventos: 
Este problema, aliás, só no seculo actual foi 
resolvido pela navegação a vapor. 

Quasi todas essas hesitações datam do 
dominio espanhol, que não deixára de pertur
bar a unidade do governo portuguez, ainda 
que a Espanha, durante a annexação, deixasse 
aos portuguezes o cuidado de se governarem 
e de governarem as suas eolonias. 

O systema de divisões e subdivisões era o 
mesmo praticado no Mexico e Perú e Rio da 
Prata pelo Governo de Espanha. 

O grande trabalho dos governadores é a 
solução de dois problemas capitaes: a questão 
dos indios, cuja liberdade convinha ao reifavo
recer, e a questão da defeza contra os inimigos 
externos, mais temerosa e cheia de perigos. A 
primeira, entretanto, é que aecende discordias 
constantes na colonia, sobretudo entre colonos 
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e jesuitas, e as quaes não raro affectam o pres
tigio da administração, como succedeu por 
mais de uma vez, Nas questões externas, só 
cm 1750 começa francamente a acção diploma
tica com o antigo litigio das fronteiras, antes 
d'isso entregues ao systema de guerras, usur
pações por occupação e represalias, 

Não podiam mesmo as negociações diplo
maticas iniciar-se mais cedo, Quando cessou 
pela reforma,o prestigio do Papa sobre os povos, 
começou a halbuciar a doutrina do internacio
nalismo com Grotius no seculo XVII e s6 no 
seculo seguinte é que por toda a parte a diplo
macia se organiza, na fórma e pelos processos 
que desde entúo conhecemos, Aindll em 1679, 
no tempo de Pedro 11, um accôrdo para resti
tuição da colonia do Sacramento foi estabele
cido por arhitrio do papa Innocencio XI. 

Ao passo que a corôa vae adquirindo por 
compra e indemnização ou tomando á viva força 
as capitanias feudaes das mãos dos seus dona
tarios, os governadores do Brasil vão pouco a 
l'ouco, como veremos opportunamente, creando 
Capitanias reaes ou d'E'l-Rei, formadas dos 
territorios novos conquistadus aos indios: 
estas ficam sob a jurísdicção do Governador 
geral. 

Paulatinamente a corôa vae assim des
truindo os senhorios feudaes e os privilegios e 
latilundios creados por D, João III. 

Desde a restauração, o Brasil passa a vice
reino; o (Jice-reinado é uma categoria politica 
sem significação pratica, dadiva excepcional a 
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um ou outro dos fidalgos portuguezes. (I) O pri
meiro vice-rei é D. Jorge de Mascarenhas, mar
quez de MontaI vão, 1640. Esse titulo não é, 
pois, habitual dos governadores; é dado ape
uas a alguns d'elles (Conde de Obidos, D. 
Vasco de Mascarenhas,:;)o vice-rei 1657-63, D. 
Pedro Antonio de Noronha, Marquez de Angeja, 
I/II-I4, terceiro vice-rei, etc.) e nem o titulo 
trazia significação de especial auctoridade, pois 
de todos os governadores do Brasil o que maio
res poderes exerceu foi o Conde de Bobadella 
(Gomes Freire de Andrade) que nunca teve o 
titulo de vice-rei. Na sua morte (1763), a séde 
do governo geral passou para o Rio de Janeiro, 
desde então capital da colonia e do paiz. 

A legislação da colonia acompanha as suas 
vicissitudes, e novas leis aggregam-se ás anti
gas. Ás leis manuelinas juntam-se as philip
pinas do tempo da annexação, e d'esse tempo 
data egualmente o Codígo das minas; todas as 
leis dametropole são áquem do Atlantico inter
pretadas com maior brandura a principio, 
porque o Brasil é de si uma estação penal, e 
depois em todo o rigor quando" ha quasi tantos 
brancos aqui como no reino >I. As leis sobre 
os índios (de que em outra parte tratamos) são 
liberaes. Os escravos negros, porém, nunca 
tiveram a seu favor senão a philantropia dos 
brancos. 

(I) Desde enlão exislem na casa real porlugueza tambem os 
Principes do Brasil, sendo o primeiro D. Teodosio, filho do 
duque de Bragança, D. João IV, e depois outros principes, dos 
quaeô chegaram a rei D. João, o V, e D. José I. 



Á. FORMAÇÃO DO BRASIL ~OI 

o terror de todos os administrados são os 
governadores subalternos, capitães-móres, que 
se impõem pela força. o abuso e o arbitrio, no 
que tinham perfeitos auxiliares nos mestrell das 
ordenanças, agentes ferozes do recrutamento, 
com cujos processos barbaros, á sombra da 
lei, faziam extorsões e exerciam infames vin
ganças. 

No que respeita á religião, sob o regimen 
do padroado, o clero constituiu sempre uma 
classe de funccionarios do Estado, e nos ulti
mos tempos da colonia exerceu gl'ande influcn· 
cio. politica, não sem prejuizo da disciplina da 
egreja; mas era esse influxo naturalissimo, pois 
no clero estava provavelmente a classe mais 
culta e liberal do tempo e dos elltudos supe
riores, os seminarios eram os unicos que exis
tiam no paiz. 

Do bispo primaz I da Bahia dependiam os 
demais b~spos do Brasil (e desde 1676 até li 
Independeneia, os de Loanda e S. Thomé, na 
Africa); o Estado do Maranhão com o valIe do 
Amazonas e os seus bispos estavam, porém, 
sob a jurisdicção do arcebispo de Lisboa. 

O primeiro arcebispo (Bahia) é Dom Gaspar 
Barata de Mendonça, 1677. 

A justiça era a principio administrada pelos 
juizes ordinarios e um ouvidor geral, que vinha 
de trcs em tres annos, e, quando eram graves 
os casos, se lhes juntavam o Governador e o 
Provedor-mór dos defuntos e outros letrados. 
Em 1608 foi ereado o Tribunal da Relação da 
Bahia com oito desembargadores da metropole 
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e inaugurado sob a presidencia do doutor 
Gaspar da Costa, no governo de D. Diogo de 
Menezes. O povo esperára com frieza a vinda 
dos desembargadores, mas logo se deu por 
satisfeito quando teve d'elles a experiencia da 
iuteireza no julgar e da expediencia dos nego
cios. Outras Relações no periodo colonial foram 
creadas mais tarde: a do Rio de Janeiro (1751), 
no tempo de D. José I; a de S. Luis do Mara
nhão, em 18u, e a do Recife em 18:n, ambas 
no reinado de D. João VI. 

O direito portuguez nessa larga época de 
dois seculos evolve segundo os proprios carac
teres da historia interna. O costume das córtes 
quasi se havia obliterado e com isso perderam 
as liberdades publicas; são aquellas assem
bléas reunidas uma ou outra vez no tempo da 
dominação espanhola e, por fim, no reinado de 
D. João V, desapparecem e se extinguem com 
os progressos do absolutismo real, que se torna 
a feição commum de toda a politica européa no 
seculo XVIII. 

Naquclle tempo tambem se acabaram no 
Brasil, como factores de rebeldia, os juizes do 
povo. 

A legislação portugueza formára no seeulo 
XVII a sua terceira collecção de Ordenações, as 
Philir: pinas (Filippe II), organizada por dois 
jurisconsultos, Paulo Afl'onso e Pedro Barbosa, 
e concluida por Damião de Aguiar e Jorge Ca
bedo. A '30mpilação deixava muito a desejar 
pelas contradicções que encerra e pela utiliza
ção anti-methodica das materias accrescidas 
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ás leis Manuelinas e que foram principalmente 
as leis já colligidas em Duarte Nunes de Lião. 
Os direitos subsidiarios são o romano e o 
canonico; e, na falta, as doutrinas de Accur
sio e Bartholo « praxistas velhos e já desacre
ditados Il na opinião de um jurista historiador. 
O resultado d'esta disposição (diz Coelho da 
Rocha) foi que os juizes, nas especies duvido
sas, não profundaram as leis nem recorreram 
ao seu espirito e analogia, contentando-se com 
fazer acompanhar as suas decisões de um 
longo prestito de auctores, não só jurisconsul
tos, mas até moralistas ou canonistas, o que 
na linguagem do tempo constituia a opinião 
commum. Da mesma maneira, as allegações 
dos advogados reduziam-se pela maior parte á 
accumulação tão extensa como fastidiosa de 
remissões quasi sempre copiadas e muitas 
vezes improprias. A par d'este vicio introdu
zia-se o outro de julgar pelos arestos e casos 
julgados, sem examinar escrupulosamente a 
identidade da especie, nem os motivos legaes 
da sentença que se trazia para exemplo. 

D'ahi por deante, as leis ou antes regula
mentos e cartas que nos importam em maior 
gráu são as de Pombal, relativamente ás cou
sas do Brasil. São ora leis proteccionistas da 
agricultura, principalmente de certos ramos 
novos e incipientes, e o mal inspirado protec
cionismo das Companhias de Commercio (do 
Maranhão, da Paraíba) que foram em breve 
extinctas; concessão de licenças (muito limi
tada é certo) para algumas industrias (fabricas 
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de lonas da BahIa}; a renovação do quinto do 
ouro em vez da capitação (mas monopolizando 
para a corôa o contracto dos diamantes), e o 
acto mais importante, que foi á incorporação, 
prudentemente seguida, das capitanias, que 
eram ainda feudatarias, ao imperio dominio 
da corôa. Outras leis suas foram contra-pro· 
ducentes, despoticas em grande numero e 
albumas d'ellas pelo menos abominaveis, como 
o foi, para desgraça da educação nacional e 
desamparo das raças opprimidas, a expulsão 
dos jesuítas. 

2 

A zona da criação. 

O conhecimento do interior do paiz, entre as capita
nias da Bahia e do Estado do Maranhão, foi realizado, 
graças á natureza do terreno, que é quasi uniforme na 
geognose d'essa região. O primeiro trecho do sertão é 
verdejante, cortado de rios e cheio de flôres; é o Mi
moso da linguagem sertaneja; o segundo trecho, com 
os seus sangradouros de pouca agua, forma o Agreste, 
com a rara vegetação das catingas que, por um pro
cesso de selecção, se desfolham nos mezes de sol como 
as plantas da zona fria no inverno. A terra é salitrosa 
e arida. 
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Ahi, de vez em quando, vêm as seccas, que são 
terriveis. Num ·ou noutro, a agricultura seria impossi
vel, como seria impossivel por egual a criação na 
região das florestas da Amazouia (salvo em solitarios 
ermos como o da ilha de Marajó) ou da Serra do Mar. 
Por isso em toda essa região formou-se o abastece
douro animal do Brasil antigo. Os seus nucleos de 
população conservaram melhor as tradições que o folk 
lore nacional ainda exprime nas canções populares, 
nos desafios e nos romances e lendas sertanejas; o 
typo elhuico é mais puro e superior ao do litoral de 
hoje, quasi de todo ainda ennegrecido pela escravidão 
africana. Os sertanejos são brancos e muitas vezes 
louros, mais frequentemente morenos de caheIIos rui
vos; têm virtudes cavalheirescas, o sentimento talvez 
exaggerado da honra, o que os faz frequentemente 
appellar para as armas, que todos desde a infanda 
manejam com perícia. Desconfiam da civilisação e do 
litoral, onde a hospitalidade é rara ou perfida, aonde 
só descem nas feiras e para cambiar os productos. 
D'elles é que têm origem seitas religiosas, germen de 
tumultos que, de vez em quando, ensanguentam o ser
tão. Parece que nisso, como o gado que apascentam, 
traem qualquer cousa do sangue semítico, araLe, 
tronco de religiões antigas. São descendémtes de portu· 
guezes e ilhéos que, internados desde o secuIo XVII, 
perderam o contacto permanente da civilização; e com 
essa perda aprenderam, de instincto proprio, as indus
trias essenciaes á vida. Vestem-se em geral de couro, 
da cabeça aos pés; de couro e chifre são os seus uten
silios domesticos, onde guardam liquidos e solidos; 
alimentam-se da caça, das fructas acidas proprias dos 
espinheiros do deserto e da carne, e d'efita fazem a 

ll1 
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farinha com que ajuntam o leite, substitutivo frequente 
da agua. 

A esse povo sobrio como o dos beduinos deve-se o 
conhecimento do sertão brasileiro, que ha tres seculos 
occupam. 

A principio os criadores de gado, antes de feitas as 
entradas que repelliram os indios, estabelecem-se ape
nas nos reconcavos das povoações, naturalmente por 
maior segurança dos caminhos; na Babia vão até a 
Torre d'Avilla (governo de D. Francisco de Souza), 
mas a conquista de Sergipe abriu o caminho do Sertão 
Agreste (das catingas), além de Itabaiana; d'ahi é qne 
irradia a expansão sertaneja até o Parnaíba, num 
período de oitenta a cem annos; as antigas passagens 
do Rio de S. Francisco, UraM de cima e Urubú de 
baixo, marcam as linhas d'essa radiação. 

Povoações antigas ainda restam, antigos pousos dos 
sertanejos, Geremoabo, Geru, Capim Grosso, Cabrobó, 
de ditl'erentes edades, que marcam as pegadas dos 
vaqueiros. 

Com a guerra hollandeza abriram-se ao transito 
todos os caminhos, d'antes picadas, qne os exercitos 
ou as tropas de guerrilha percorreram desde o Rio 
Real até a Paraíba. Toda a margem esquerda do baixo 
S. Francisco e a comarca do sertão de Carirys velhos, 
a região do chamado Mimoso ficou inteiramente conhe
cida de uns e outros dos belligerantes. A ligação do 
Mimoso com o Agreste, que domina o planalto do 
Ceará e Piaubi, já fôra feita no tempo da conquista do 
Maranhão, por M. de Nassau, sem falar que da zona 
mais vizinha ao litoral, entre a Paraíba e o Ceará, já 
os portuguezes, os indios e os capuchinhos haviam 
feito o trajecto por terra na expedição contra La Ravar-
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diere. Ao passo que se iam desbravando e conhecendo 
()s caminhos do sertão, por elle iam estabelecendo nesta 
parte estações de criaçãú, unica industria possivel, 
sobretudo no Agreste. Vemos, por exemplo, que já é 
importante essa industria nas cercanias de Itabaiana 
ao tempo dos Hollandezes, que as conquistaram para 
o abastecimento de carne; estende-se a criação pelo 
interior até S. Francisco, e já em 1673 Domingos Affonso, 
pl'oprietario da fazenda Sobrado, naquelle rio, invade o 
norte para fundar os seus curraes até o Piauhi, e doma 
os indios bravios, para o que se reune ao guerreiro 
paulista Domingos Jorz-e. A primeira fazenda de Do
mngos Affonso foi a de Poções de Baixo, no Rio Ca
nindé, e fundou mais trinta e duas, cuja enorme área 
disputou aos bravios Pimenteiras e Acroaz. 

Por esse passo estava vencida 8. linha das serras 
d()s Dois Irmãos, de Cariris Novos e Ibiapaba, que de 
sul a norte extremavam os dois grandes sertões do 
norte. 

Podemos, pois, considerar por completamente expIo
rad~ conhecida e utilisada até os fins do seculo XVII, 
a zona limitada pelo Paraguassú (Bahia), S. Francisco 
(Chique-Chique), Serra dos Dois Irmãos e Piauhi, e o 
mar Atlantico desde o Parnalba até a B. de Todos os 
Santos. Isto é, a zona da criação do gado. 

Do Piauhi para o norte, como do Paraguassú para 
o sul, as entradas pelo interior, ou se limitam ao tra
fego dos rios, navegando a remos, ou a ajoujos nas 
cachoeiras, ou, quando feitas por terra, não conseguem 
fixar-se em povoações senão raramente, de modo que 
o rapido povoamento do sul tem o seu lugar mais 
exacto no seeulo XVIII, que é o da expansão da histo
ria das minas. 
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Se, pois, em 1750, ao negociar-se o tratado de 
Madrid, podiamos reclamar todo o oeste da America 
do Sul até quasi o cordão da cordilheira andina, no 
sul devemol-o aos paulistas, e ao norte devemol-o aos 
religiosos, e sobretudo aos jesuitas, que encheram de 
vida com as suas missões o deserto do Amazonas até 
o Javari, e aos criadores que, vindos de todos os pon
tos, pouco a pouco foram levando o gado, a principie 
auxiliar da agricultura, para os campos interminos do 
sertão. Tambem de certo contribuiram para a nossa 
expansão a oeste, o facto de que as populações espa
nholas, aggrcmiando-se nos Andes pela riqueza das 
minas, não desciam senão raramente ás vertentes 
orientaes, onde verificaram não havia ouro, senão flo
restas e rios. 

A criaçiio não produzia o imposto e por isso deixa 
de interessar a corôa, nem sequer é mencionada nas 
historias da administração (caracter geral das historias 
escriptas), nem foi sequer, em seus lineamentos, estu
dada pelos investigadores do nosso passado; é toda
via importante, pacifica e é, ao contrario da turbulen
cia do litoral ou das aventuras das minas, o quasi 
unico aspecto tranquillo da nossa cultura; por ella 
abriram-se as communicações terrestres iniciadas pela 
conquista e conservou-se, como ainda hoje se con
serva, nas estaneias sertanejas, o verdadeiro ou o 
wúco tradicionalismo da vida nacional. 
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3 

Entradas e Bandeiras 

I 

• Entradas. 

As Entradas eram expedições feitas pelo colono á 
cata de indios para os escravizar, ou ainda á busca 1 e 
minas de metaes e pedras preciosas de que corriam 
sempre phantasticas noticias. 

É impulso inteiramente novo, ditTerente do movi
mento pastoril (ao qual precede) e tem maior analogia 
com o dos pioneiros da America do Norte. Com as 

,entradas expurga-se o territorio dos perigos das ciladas 
e mesmo da presença dos indios, e com ellas estabe
lecem-se por terra as communicações outr'ora fluviaes 
ou maritimas. 

Por isso frequentes vezes os governadores e capi
tães-móres, para aterrorizar o gentio, organizavam 
expedições pela terra interior, onde não era pequeno o 
morticinio dos selvagens. Uma d'essas expedições foi 
a de D. Francisco de Souza ao Rio Real, que fez afu
gentar os indios por mais de sessenta leguas, tal o 
terror e maldade que ia semeando pelos caminhos. Não 
gostavam muito os colonos d'este systema de guerra, 
menos por virtude e misericordia do que pelo espirito 
pratico. Nem por isso eram as entradas de iniciativa 
dos colonos menos ferozes que as outras. 

u. 
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• As guerras, diziam elles, afugentavam os 
Gentios, como se vira nesta, e nas que seu 
antecessor lhes havia feitas, com o que os fez 
afastar do mar mais de sessenta lego as ; seria 
melhor trazeI-os por paz, e por persuasão de 
Mamalucos; que por elles saberem a lingoa, e 
pelo parentesco, que com elles tinham porque 
Mamalucos chamamos mestiços, que são filhos 
de brancos e de Jndias, os trariam mais facil
mente que por armas. " 

Eis como um dos nossos antigos chronistas descreve 
essa empreza : 

(f Por comprazer aos supplicantes deu o 
Governador as licenças, que lhe pediram, para 
mandarem ao sertão descer lndios por meio 
dos Mamalucos, os quaes não iam tão confia
dos na eloquencia, que não levassem muitos 
soldados brancos e indios confederados, e ami
gos, com suas frechas, e armas com as quaes, 
quando não queriam por paz e por vontade, 
os traziam por guerra e por força : mas ordi
nariamente bastava a lingoa do parente Ma
maluco, que lhes representava a fartura do 
peixe, e mariscos do mar de que lá careciam, 
a liberdade de que haviam de gozar, a qual 
não teriam se os trouxessem por guerra. 

(f Com estes enganos, e com algumas dadi
vas de roupas e ferramentas que davam aos 
principaes, e resgates, que lhes davam pelos 
que tinham presos em cordas para os come
rem, abalavam aldêas inteiras, e em chegando 
á vista ;io mar, apartavam os filhos dos paes 
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dos irmãos e ainda ás vezes a mulher do ma
rido, levando nns o capitão Mamaluco outros, 
os soldados, outros os armadores, outros os 
que impetraram a licença; outros quem lh'a 
concedeu, e todos se serviam delles em suas 
fazendas, os irmãos e algnns os vendiam senão 
o serviço e quem os comprava, pela primeira 
culpa, ou fugida que faziam, os ferrava na 
face, dizendo que lhe custaram seu dinheiro, 
e eram seus captivos; quebravam os préga
dores os pulpitos sobre isto, mas era como 
se prégassem em deserto. 

" Entre estas entradas no sertão fez uma 
Antonio Dias Adorno, ao qual encommendou o 
governador que trabalhasse por descobrir algu
mas minas. Entrou pelo rio das Contas, que é 
da Capitania dos Ilheos, e seguindo a sua cor
rente, que vem de mui longe, rodeou grande 
parte do sertão, onde achou esmeraldas, e 
outras pedras preciosas de que trouxe as amos
tras, e o Governador as mandou ao Reino, 
onde examinadas pelos lapidarios, as acharam 
muito boas; mas nem por isso se mandou 
mais a ellas, signal que haviam lá ido mais 
buscar peças que pedras e assim trouxeram 
7.000 almas dos Gentios Topiguaens, sem 
trazerem algum mantimento, que comessem, 
em duzentas lego as, que caminharam muito 
devagar, por virem muitas mulheres, e crian
ças, e muitos velhos, e velhas, sustentando-se 
só de fructas agrestes, caça, e mel, mas isto 
em tanta abundancia que nnnca se sentio 
foine, antes, chegaram todos gordos, e valeu-
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tes; donde se collige quam fertil é aquelle ser
tão, e pelo conseguinte com quanta facilidade 
se pudera tornar em busca das pedras precio
sas já descobertas e descobrir outras. 

" Tambem mandou o mesmo Governador 
um Sebastião Alves ao rio de S. Francisco 
com officiaes, e tudo o mais necessario para 
fazer uma embarcação em que por eIle nave
gassem para descobrir algumas minas, e para 
isso escreveo a um grande principal do sertão 
chamado Porquinho, que o ajudasse com 
gente, e tudo o mais que pudesse; cUe mandou 
um vcstido de escarlata, e uma vara de meiri
nho para trazer na .mão. 

" Levou este recado um Diogo de Crasto, 
que já havia estado em sua casa, e sabia bem 
falar-lhe a lingoa, e outro grande lingoa, que 
havia sido Irmão da Companhia, chamado 
Jorge Velho. 

" Estimou muito o Porquinho vêr o caso 
que delI e fazia o Governador, e nunca jámais 
faltou em quanto os brancos o occuparam; e 
assim poz com sua ajuda o capitão a embar
cação em boa altura, e a fez em parage donde 
o rio era todo navegavel, porque dalli para 
baixo lhe ficava já a cachoeira, e o sumidouro, 
quando lhe chegou uma carta do Governador 
Lourenço da Veiga, que succedeo a Luiz de 
Brito, em que mandava que logo lhe viesse dar 
conta da fazenda de El-rey, que levara; obede
ceu o homem, e posto que depois tornou não 
achou já os seus, que se haviam mettido 
como outros de Pernambuco a descer Gentio, 



A FORMAÇÃO DO BRASIL 

como eUe tambem fez, e todos lá acabaram. 
« Nao só da Bahia, mas tambem dos llhéo~, 

e de Pernambuco, se fizeram neste tempo 
outras entradas. 

« Dos llhéos foi Luiz Alvares Espinha com 
pretexto de far.er guerra a certas aldêas dahi a 
trinta legoas, por haverem em eUas mortos 
alguns brancos, porém não se contentou com 
lhe fazer, e captivar todos aquelles aldeãos, 
Jenão que passou adiante, e desceu infinito 
Gentio. 

« De Pernambuco fõra Francisco de Caldas, 
que servio de Provedor da Fazenda, e Gasvar 
Dias de Taide com muitos soldados ao rio de 
S. Francisco, e ajudando-se do Braço de Peixe, 
que era um grande principal dos Tobajares, e 
da sua gente, que era muito esforçada, e guer
reira, entraram muitas legoas pelo sertão, ma
tando os que resistiam e captivando os mais. 

" Tornando-se depois para o mar com seu 
mil captivos determinaram pagar ao Braço 
com o levarem tambem amarrado, e todos os 
seus, porém eUe os entende o , e não deixando 
de os servir com mantimentos das suas roças, 
e caça, do mato, para aquelles, deo duzentos 
caçadores para assegurar mais a sua caça, e 
depois que os teve seguros, que nem se "igia
vam, nem lhes parecia haver para que, man
dou chamar outro principal seu parente, cha
mado Assento de Pa3saro, que viesse com os 
frecheiros da sua aldêa, e avisou os seus caça 
dores, que estavam entre os brancos, estives
sem alerta na madrugada seguinte, para que, 
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quando ouvissem o seu urro costumado, darem 
juutamente nos nossos, e lhes não escapar 
algum com vida; e assim foi que achando-os 
dormindo mui descuidados, subitamente os 
accommetteram com tanto impeto que não 
lhes deram lugar a tomar armas, nem a fugir, 
e os mataram todos; e soltos os outros Gentios 
captivos, depois que ajudaram a festejar a sua 
liberdade, comendo a carne de seus inimigos, 
para tomar vingança destas mortes, sendo 
Tobajares, e contrarios senhores, os deixaram 
tornar para onde quizeram: só escapou dos 
nossos um Mamaluco, que uma moça, irmã do 
principal Assento de Passaro, escondeo. 

" Este levou a nova aos brancos, que esta
vam no porto esperando, e depois d'elles a 
Olinda, onde foi muito sentida de todos, pran
teando as viuvas seus maridos, e os filhos seus 
paes, que alli morreram. Nem parou aqui o 
mal, senão que os homicidas, temendo-se que 
os brancos fossem' tornar vinganças destas 
mortes, sendo Tobajares, e contrarios dos Poti
s'uares, se foram metter com elles n.a Paraíba, 
e se fizeram seus amigos para os ajudarem em 
as guerras, que nos faziam" (1). 

Esta descripção dá na sua simplicidade eloquente a 
idéa d'essas terriveis caçadas humanas que se podem 
contar por milhares, e jámais cessaram de todo no 
Brasil colonial. 

(I) Fr. Vicente do Salvador, 92-91. 
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A I'espeito. de uma Entrada, em 1597, Po.r Martin de 
Sá, escreve Orville Derby : 

A narrativa de Antonio. Knivet, publicada 
Da Revista do. Instituto. Histo.rico. do. Rio. de 
Janeiro. (Vo.l. LI. 1878), dá as seguintes info.rma
ções relativas a uma entrada, eft'ectuada no. 
Goveruo. de Salvador Co.rrêa de Sá, So.b o. 
co.mmando. de seu filho. Martim Corrêa de Sá, 
ao sertão. que ho.je co.nstitue partes do.S Estado.s 
de S. Paulo e Minas Geraes. 

A expedição, co.mposta de :;00 Po.rtuguezes 
e 2.000 indios, partiu do. Rio. de Janeiro. no. dia 
14 de Outubro. de 1597, co.m o. fim de auxiliar 
0.8 iudios Guayanazes co.ntra o.S Tamo.yos. Entre 
o.S branco.s iam os Inglezes Anto.nio. Knivet e 
Henrique Barraway. Indo. embarcada até Pa
raty, o.nde se lhe ajuntaram o.utros indio.s, a 
expedição. to.mo.u caminho. de terra, chegando. 
em tres dias ao. pé da serra de Paranapiacaba, 
cuja subida levo.ll tres dias e a descida o.utro.s 
tantos. Do.US dias depois de passada a serra, 
appareceram campo.s co.m abundancia de pinhei
ro.s. Co.m qUaI'enta dias de viagem, por valles 
e mo.ntes, a expedição. alcançou um grande rio. 
chamado Paracuona, em cuja travessia gasto.u 
quatro. dias. Vinte dias depo.is de passaI-o., 
appareceu um grande mo.nte chamado. Panace 
ynawe Apacone (em o.utro. lugar chamado. 
Paraeua) cuja subida exigiu quatro. dias, Po.r 
estar muito. enfraquecido. o. pessoal. Ahi esti
veram entre o.S Pories que lhes indicaram uma 
aldeia de Tapuyas na o.utra banda do. rio., a 
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dous dias de viagem, onde podiam obter man
timentos. Gastaram uma semana para chegar 
a esta aldeia, de que os homens estavam au
sentes, em guerra contra os Tamoyos. 

Proximo havia outra tribu chamada l-Vaana
çassieus, que tambem estava em guerra com os 
Tamoyoll. Um d'estes indios guiou a expediçfio 
por entre dous montes, margeando um rio 
durante quarenta dias. 

Chegaram a uma região campestre arbori
zada de pinheiros. Viajando um mez, soffrendo 
muito de fome e molestias, chegaram a uns 
montes, entre os quaes havia um chamado 
Itapuca - serra das pedras compridas, - ('om 
pedras pretas, de mais de um metro de compri
mento, e arredondadas como se fossem pedaços 
de madeira. Houve muita difficuldade em atra
vessar esta serra mateada de jequitibás e pal
mitos. 

Seguiram-se vinte dias de viagem por uma 
região de campos pretos e seccos, quasi sem 
herva, que terminou junto a uma serra cha
mada Itawobo, " Serra de pedras verdes ". 
Com mais dous dias chegaram ás margens do 
rio Iawary, que, dizem, nasce nas montanhas 
de Potosi, no Perú. Ahi ficaram dous mezes 
por terem achado roças plantadas pelos indios, 
porém abandonadas. Depois continuaram para 
adiante até outras roças, onde demoraram seis 
mezes. Deste ponto o grosso da expedição vol
tou ao Rio de Janeiro, correndo o risco de ser 
atacada pelos Pories, Lepos, Tommenos e ou
tras tribus. 



A FORMAÇÃO no BRASIL 

KlIivet e mais doze companheiros, ficando 
no sertão, construiram uma canôa e, descendo 
o rio Iawmy durante uma semana, encontra
ram uma pequena aldeia abandonada, onde 
acharam linhas de pesca tendo pepitas de ouro 
amurrauas, bem como pedras coloridas, verdes, 
vermelhas, aZllCS e brancas_ Tomaram o ouro e 
as pedras preciosas como demonstração de que 
não estavam longe de Potosi. Deixando o rio 
caminharam por terra, em rumo de sudoéste, 
passando lIma grande montanha para entrar 
numa região de terra secea, pardaeenta, cheia 
de collinas, penhascos e cabeceiras de peque
nos rios. Ahi acharam pepitas de ouro do 
tamanho de avelãs e muito ouro em pó. Em 
seguida passaram uma região mais plana e 
bella, em que viajaram por dez dias com os 
olhos ollhscados pelo reflexo da luz de lIma 
grande montanha reluzente, em frente. Che
gando ao pé d'esta montanha tiveram de 
acompanhai-a durante vinte dias á procura de 
uma travessia, até que afinal encontraram um 
rio que passava por baixo da montanha. Ahi 
construiram uma balsa e metter:un-se pelo rio 
abaixo, entrando um dia de mUllhã e saindo 
lima outra manhã, mas sem saber se passaram 
mais de um dia nesta medonha travessia. No 
outro lado da montanha encontraram jndios 
que se deram como inimigos dos Portug'uezes 
e amigos dos Franrezes e por isso mataram e 
comeram os doze Portuguezes, poupando a 
vída dc Knivet que se apresentou como Francez, 

Estes índios eram Tamoyos que, dous mezes 

RlIlEIRO. - li. BRASIL ~superior). 13 
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depois, abriram guerra com os Tamominos que 
em breve foram forç::\dos a deixar a região. 
Quatro mezes depois da victoria so1>l'e os 
Tamominos rebentou outra guerra com os 
Topinaques que tinham-se estabelecido numa 
montanha proxima chamada Tamauua, ou 
" Montanha de ouro II. Estes fugiram e foram 
seguidos até á margem de um grande rio cha· 
mado frlorgege, onde se abandonou a cam
panha. Oito mezes depois Knivet induziu os 
indios a procurarem o litoral na região do rio 
dos Patos, onde assegurou que haviam de 
encontrar os seus amigos Francezes. Puzeram
se em marcha e, depois de muitas montanhas 
e rios, encontraram uma beBa região arenosa 
em que viajaram por vinte dias, caminhand,) 
para o norte com receio de encontar os II",;· 
panhócs ou os índios amigos d'elles. N"cst(· 
rumo do norte approximaram-se da região da 
tribu das Amazonas, que os indios chamaram 
Jlandiocusyanas, e para não entrar em guerra 
com esta volveram outra vez para o sul. Depois 
chegaram ás cabeceiras do rio dos Patos, onde 
acharam canoas de cascas em que desceram 
oito dias saindo numa bella bahia donde viram 
o mar. Ahi encontraram os indios Carijós, que 
depois de uma derrota pediram o auxilio dos 
Portuguezes de S. Vicente que, vindo sob o 
commando de Martin de Sá, capturaram outra 
vez o fujão Knivet. 

Num capitulo, tratando especialmente dos 
indios, que vêm no original inglez e falta na 
traducção publicada pelo Instituto Historico 
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(por ter sido omittido na traducção hollandeza, 
donde esta foi tirada), Knivet dá mais algumas 
informações sobre esta expedição. Sem preci
zar a data, diz que teve lugar uns cinco ou seis 
annos depois de sua captura pelos Portuguezes 
do Rio de Janeiro, e que esteve nove mezes no 
sertão com Martin de Sá e onze mezes entre os 
indios. Além de Paraeuase encontram os indios 
lVolopaque, que empregam ouro nas suas 
linhas de pescar no rio Pará, oitenta leguas 
adiante do rio Paraeua, sendo o metal encon
trado na terra preta chamada Taiaquara, de 
uma montanha secca chamada Etepararange. 
Na aldeia, na margem do rio Iawary, donde 
Martin de Sá voltou, foram encontradas pepitas 
de ouro, pedaços de crystal e pedras coloridas 
de azul. 

Na viagem no sertão, depois da volta da 
expedição, Knivet e os seus companheiros pas
saram muitas montanhas, onde encontraram 
tanto ouro que se convenceram que estavam 
na província do Perú e na visinhança de Cusco. 
Depois de dous mezes, chegaram á grande 
montanha de crystal onde se deu () incidente 
da passagem do rio encanado e () encontro 
com os Tamoyos. A marcha para () !!lar com 
estes foi através da provincia de Tunll'lall, que 
é toda arenosa. Depois de passada esta região 
chegaram a um grande rio que corr .. de Tucu
man para o Chile, onde se occuparam durante 
quatro dias em fazer canoas, por estar o rio 

cheio de jacarés. 
No outro lado do rio havia uma montanha 
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chamada Ci de todos os metaes II que tinha sido 
visitada por Hespanhóes e Portuguezes e onde 
Pedro de Charamento tinha fincado uma grande 
cruz com o nome do Rei da Hespanha que 
Knivet substituiu pelo da Rainha da Inglaterra. 
Ahi tambem havia uma pequena igreja com 
imagens. Julgaram estar em territorio hespa
nhol do Rio da Prata e dahi tomaram caminho 
para o mar. 

A narrativa de Knivet, acima resumida nos 
seus pontos geographicos, refere-se a uma 
entrada aos sertões dos actuaes Estados de 
S. Paulo e Minas Geraes, que precedeu por 
algnns annos ás famosas bandeiras paulistas, 
nesta mesma região, das quaes 11. primeira de 
que a historia tem conservado noticia data de 
1002. 

Tomando-'1 ao pé da letra e achando incri
veis certos t!etalhes, como a entraà,;· no terri
torio de Tucuu,an, a passagem de um rio sub
terraneo, ete., os historiadores a têm posto de 
lado como obra de pura fantasia. Lembrando, 
porém, que conforme o costume do tempo todo 
o territorio hespanhol era conhecido pelos 
nomes dos primeiros e mais conhecidos esta
belecimentos (v. g. Perú, Potosi, Tucuman; e 
assim, o proprio Knivet, num capitulo que não 
figura na traducção do Instituto Historico, 
descreve a provincia de Tucuman como come
çando a vinte leguas da povoação de Buenos
Aires e limitando com o Brasil), e que qualquer 
trecho afunilado de um rio era descripto como 
subterraneo (até mesmo depois d'esta época o 



A FORMAÇÃO DO BRASIL 221 

cafion do San-Francisco abaixo de Paulo 
Arronso era descripto e figurado nos mappas 
como um sumidouro) estes motivos de duvida 
desapparecem e a narrativa póde ser aceit;l 
como essencialmente veridica. Nas regiões que 
podem ser identificadas com certeza, elIa é de 
uma minudencia e precisão de detalhes topo
graphicos pouco usuaes nos documentos da 
época. 

Aceitando a narrativa como presumivel
mente verídica, seria interessante decifral-a e 
identiticar nos mappas de hoje o itinerario de 
Knivet. Para isto é necessario um conheci
mento dos detalhes topographicos do territorio 
sul-mineiro, que o autor d'estas linhas não 
possue, e o fim principal do presente escripto 
é provocar estudos e suggestões a este respeito, 
da parte dos habitantes e bons conhecedores 
d'esta região. 

A primeira pRrle do itineral'io não orrerece 
dirficuldade, e já o traductor da versão do 
Instituto llistorico, o illustre Dr. José lIygino, 
a identilicou com admiravel perspicacia. 

Entrando por Paraty a expedição galgou a 
serra do mar para ganhar os t:ümpos de Cunha, 
passou o rio l'araílmna e as montanhas a oeste 
d'este rio, para alcançar as margens do Pa
raíba, presumivelmente na região de Taubaté, 
ou, melhor, na parte larga e relativamente 
plana do seu valIe entre S. José dos Campos 
e Pindamonhangaba. Neste trecho os detalhes 
topographicos - subida de uma serra, descida 
para o valle de um rio caudaloso, sulJida de 
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segunda serra e descida para segundo valle 
com trechos planos - são admiravelmente 
exactos de modo a criar uma forte presumpção 
que as difficuldades de interpretação do S~ 
gundo trecho da narrativa provêm da nossa 
ignorallcia e não da falta de veracidadf' do 
autor. 

Para a identificação do itlnerario, além do 
Paraíba até a aldeia dos Tamoyos, temos os 
Ecg'uintes detalhes topographicos : 

1. - Subida de uma grande serra ao longo 
ue um rio tributario do Parahyba e entre dous 
montes. 

II. - Uma região de campos com pinheiros. 
III. - Uma serra chamada Itapuca caracte

rizada por pedras compridas e arredondadas, 
como se fossem pedaços de madeiras, e por 
mattas como palmitos e jequitibás. 

IV. - Campos seccos e pretos de vegetação 
escassa. 

V. - Uma serra chamada ItaofIJo caracteri
zada por pedras verdes. 

VI. - Um rio llavegavel chamado Iawary 
(Javar)"?) 

YII. - Um trecho anrifero d'este rio. 
VIII. - Uma grande serra em rumo de 

sudoeste do rio segnida por campos seccos e 
pardacentos, na região de cabeceiras (divisor 
de aguas). 

IX. - Região de campos, tendo á vista uma 
serra reluzente cortada por um rio afunilado. 

Parecem sufficielltes estes dades para um 
bom conhecedor da região identificar com 
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approximação satisfactoria O itinerario. ComG 
ensaio, e para provocar discussão por parte 
dos mais entendidos, oll'ereço o seguinte eslJoç(. 
do que me parece mais provavel. 

A serra além do Paraíua deve ser a Man
tiqueira, podendo-se presumir que o valle na 
encosta por onde a expedição subiu, fosse o do 
Buquira ou o do Pit'acuama, pelo qual se 
ganham actualmente os Campos do Jordão. 
Qualquer dos dous dá accesso á região do 
Alto Sapucahy, caracterizada por campos com 
pinheiros, e tendo adiante a região aurifera de 
S. Gonçalo, Campanha, etc., onde cerca de 
cem annos mais tarde o Padre João de Faria, 
de Taubaté, descobriu ouro e pedras coloridas. 
O rio lawary seria então o rio Sapucahy ou o 
rio verde. 

Os característicos bem frisantes das duas 
serras - a de pedras compridas e a de pedras 
"Verdes, atravessadas neste trecho, devem bas
tar para a sua identificação positiva e, uma 
"Vez feito isto, deve ser facU identificar lambem 
as outras fciçües topographicas mencionadas, a 
saber, os campos seccos e pretos, a serra com 
campos seccos e pardacento., em região de 
cabeceiras, e os campos margeando uma serra 
reluzente, cortada por um rio afunilado. Quanto 
a esta ultima, parece quasi certo que fosse a 
serra na região do eh amado " Funil do Sapu
cahy ", ou a do trecho correspondente ao Rio 
Grande, sendo tambem possivel que fosse na 
bacia do rio Mogy Guassú ou Pardo. Ao que 
parece podemos tomar como certo que todo 
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este trecho do itillerario estavb. comprehendido 
na oacia do Rio Grande (inclusive a do Sapu
cahy! e que se não estendia, a oeste, além do 
meridiano da serra da Canastra. Com o con
curso aqui solicitado dos conhecedores da 
topographia detalhada do Sul de Minas, deve 
ser possivel fixar com precisão absoluta a séde 
da aldeia dos Tamoyos. 

Uma vez estabelecido este ponto, a identifi
cação, em traços gemes, da segunda parte do 
itinerario, que partindo d'elle foi terminar nas 
costas de Santa Calharina, não deve ser dimci!. 

As referencias ao territorio do Amazonas, 
Potosi e TUCU~lIall podem ser lançadas á conta 
te nebulosidad{~s IEPographicas de época to

mando como quasl "erto que o itinerario se 
desenvolvera Ui) territol'Ío a leste do Paraná, 
no sertão dos Estados de São Paulo, Paraná e 
Santa Catharina. 

Neste sertão haveriam forçosamente a cru
zar caminhos diversas vezes atravessados pelos 
lIespanhóes entre o litoral e o Paraguay e fre
(IUcntados pelos jesuitas lia catechese da parte 
occidcntal d'esta região. 

Assim, o enconlro de uma cruz e capella de 
origem hespanhola era muito natural, e a refe
rencia a Pedro de Charamento (Sarmielllo?) 
dará talvez a chave para a identificação de um 
ponto importante do itinerario. )) 
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II 

« Bandeiras. , 

As Bandeiras organizadas para a exploração das 
terras tinham constituição especial, que só tornavam 
comprchensivel o genio e a pertinacia dos aventureiros 
que as compunham. 

Como nas caravanas do deserto africano, a pri
meira virtude dos bandeirantes é a resignação, que é 
quasi fatalista, e a sobriedade levada ao extremo. Os 
que partem não sabem se voltam e não pensam mais 
em voltar aos lares, o que frequentes vezes suecede. As 
provisões que levam apenas bastam para o primeiro 
percurso da jornada; d'ahi por diante, entregue á ven
tura, tudo é enigmatico e desconhecido. 

Só a formação de uma raça inteiramente acclimada 
ao sol e ao céo do Brasil, como era a dos paulistas, 
poderia preparar tamanhos resultados. 

No intimo das terras marcham como se navegassem 
atravez dos mares, com a orientação da bussola e das 
noites eonsteIladas; aqui e aUi seguem f) curso dos rios 
ou os vadeiam. Recolhem por toda parte as legendas e 
historias dos indios que falam de outros paizes dis· 
tantes e de caminhos ainda não trilhados pela civiliza
ção. Se é preciso descer um grande curso d'agua não 
contam o tempo; aboletam-se e acampam na margem, 
abatem arvores gigantescas, de cujos troncos e ás 
vezes dos cortices formam esquadrilhas de canõas, car
comendo-os a fogo. 

Quando se julgam promptos, logo embarcam nu-

13. 
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merosos no meio do alarido de todas as vozes, com a 
mesma animação ruidosa do primeiro dia. Quando. a 
alimentação e as munições se esgotam ou a terra lhes 
nega a caça ou os vegetaes reparadores, não desani
mam; acampam de novo, queimam a vegetação bravia 
em longos tratos de terra e fazem a roça onde semeiam 
os cereaes. Esse acampamento dura até a colheita, que 
é sobre tudo de milho, por mais prompta e rapida, e 
nesse meio tempo, ernquanto o milharal cresce, toda a 
terra circumvizinha, num raio de muitas leguas, fica 
conhecida. 

Nessas bandeiras vemos figurar toda a gente, ho
mens de todas as qualificações, indios de todas as 
tribus, mulheres, padres e crianças e grande numero 
de animaes domesticos, cães, gallinhas, carneiros, fóra 
as bestas de carga. É uma cidade que viaja com os 
seus senhores e seus governados, neHa não faltam as 
rixas e dilferenças, mas o alvo principal e a esperança 
conunum os põe de accordo e harmonia. Dc caminho, 
as crueldades que praticam são inauditas, os sacrifi
cios que exigem são terriliilissimos; os indios perdi· 
dos na floresta se lhes agregam para mio succumbir 
ante a caudal que passa e que tudo subverte. 

Como sempre succede, nessas congruencias ficticias 
que a ambição diabolica reune e argamassa, esb 
mesma as desune pela imaginação e realização de cri
mes monstruosos. Os envenenamentos, os perfidos 
homicidios, todas as insidias são postas em pratica, 
como prévio sacrificio, que a sang-renta posse do tlLe
souro antecipadamente reclama. 

Muitas d'estas bandeiras orientam-se pelas santas 
cruzes, piedosos e soturnos symbolos dos naufragios 
moraes por esses invios caminhos. 
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Nada as detem, nem os desílladeiros e p!'ecipicios, 
nem a sêde ou a fome, nem as com moções da natureza 
ou as fadigas do espirilo, nem a guerra ou as ciladas 
da terra desconhecida. No tempo do resgate ainda 
tinham um termo essas expedições, que era o dos pri
meiros rios navegados. Na época do oiro não conhece
ram mais limites; avassalaram o deserto por cente
na['es de leguas desde o Tieté a Santa Cruz de la Sierra, 
da serra do mar atlantico até onde se avistam os perfis 
da cordilheira andina. 

A geographia phantastica que emprestavam ao 
Brasil no seculo da descoberta, imaginando-o cheio de 
maravilhas insolitas no seu interior obscuro, com o 
El-dorado, as jazidas de esmeraldas, as arvores de 
saúão e de vidros com os seus gigantes de quinze pés 
(os corugueanas), os animaes monstruosos e terriveis, 
que eram guardas naturaes de ignotos thesouros, devia 
necessariamente excitar o desejo de aventuras analogas 
áquellas que a fama universal consagrára com os con
quistadores do planalto peruviano. 

" Era crença em voga, diz o doutor Theo
dor o !':lampaio, entre os colonos, haver um qué 

de mysterioso impedindo o dt~scobrirnenlo das 
riquezas do sertão e que a lli·.·rte era o casligo 
illeyitavel do indiscreto que ousava revdar
lhes o segredo. » Frei Vicente do Salvador nos 
transmitte essa crendice popular, talvez origi
nada dos repetidos insuccessos com que se 
coroaram as primeiras tentativas. 

De certo, uma talou qual desdita agouren
t;tva os mais bem combinados tentmuellS. 

Aleixo Garcia lião lográra tOl'lllll' da sua 
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jornada táo arrojada, que por muitos se con
siderou fabulosa. Pero Lobo perecera trucidado 
nas margens do Paraná em 1531 com toda a 
sua numerosa comitiva. A expedição de que 
fez parte o padre Aspilcueta Navarro em 1552 
não teve exito. A galé do eommando de Miguel 
Henrique, que Thomé de Souza enviara a 
explorar o rio S. Francisco, nunca mais tornára. 
Sebastião Tourinho, se logrou vêr a serra das 
Esmeraldas, não trouxe provas cabaes d'ellas. 
Antonio Dias Adorno, percorrendo os mesmos 
sertões, náo Logrou melhor fortuna. SebasLiáo 
Alvares, nos sertões de S. Francisco; Luiz 
Alves de Espinha, nos dos llhéos; Francisco 
de Caldas, em Pernambuco; Diogo Martins 
Cáo, por alcunha o Mata-Negros, e Marcos de 
Azevedo, no Espirito Santo, representam outros 
tantos insllccessos. 

Todavia, o secuLo XVI, que findava sem 
poder revelar os thesouros do sertáo, não 
Lega va ao novo seelll" uma sementeira de des
crenças ou de rlf>sanimo, como cra facil de 
prever de tão repetidos infortunios. As peso 
quizas redobram. 

João Coelho de Souza, antes de 1580, levára 
tr'es annos a percorrer os sertões das caheceiras 
do Paraguassú, e morrera em tão ingrata jor
nada, em sitio ignorado, legando a Gabriol 
Soares, seu irmão, o capital não de ouro, que 
o não logrou descobrir, mas de experiencia 
para novas e mais arrojadas tentativas do 
descobrimento. 

Gabriel Soares, de posse dos roteiros que 
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lhe deviam desvendar a e!le os segredos das 
minas que o irmão não Iográra explorar, parte 
para a Europa, vae á Côrte de CastelIa, soli
cita favores, promette compensaI-os com valio
sos descobrimentos, consegue mercês e bene
ficios, obtem, por fim, que lhe mandem dar 
urmas, munições e gente e regressa ao Brasil. 

Não foi, com tudo, mais afortunado o inclito 
auctor do Roteiro do Brasil. Gabriel Soares, 
chegando á Thlhia, depois de haver naufragado 
nas costas de Sergipe, retira-se para o seu 
engenho, á margem do rio Jaguaripe, a reunir 
gente, e toma socios para a empreza, que se 
lhe atigurava auspiciosa. Parte, emfim, pene
trando nos sertões do Paraguassú pela vereda 
do mesmo Jaguaripe, cujo valIe remonta até 
proximo das cabeceiras; passa pela serra do 
Guarerú, onde está hoje a povoação da Pedra 
Dmnca e ahi levanta uma casa forte; segue a 
ali'avessar o Paraguassú abaixo do logar onde 
se fundou mais tarde a povoação de João 
Amaro e ahi proxilllO levanta outra casa forte; 
envereda para o noroeste entranhando-se nas 
catingas ao oriente da serra do Orobó. Faz 
outra casa forte no meio d'estes sertões entre 
os Payayás e prosegue rumo do noroeste, 
aLravessando o rio de Jacuipe e attillgilldo as 
cabeceiras do ltapicurú, proximo do logar 
onde, depois, se fundou Jacobina. Explora as 
serras circumvizinhas, descobre indicios de 
ouro e prata no Pedra Furada, e, d'ahi, gal
gando a Chapada, penetra nas campinas altas 
do "alle superior do rio do Salitre e por elIas 
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vue até o =Vlorro du Chapéo, cujos sertôes põe
;;,~ a percorrer em todos os sentidos, quando a 
morte o colheu a elle e a mór part,> da sua 
comitiva em sitio que ficou até ho.ie ignorado. 

Dos despojos da mallof;rada empreza tleou 
para a Historia a vaga tradição que os annos 
cn:~Talldeceram e transfiguraram na mais 
fatllosa lenda de nossa his,orla : as minas de 
prata. Melchior Dias Moréa, destemido serta
nista das margens do Rio Real, apparece, 
então, após oito annos de continuadas pes
quizas pelos mesmos sertões, eom esse lendario 
descobrimento, cujo segredo a ningueIll jámais 
transmittiu. Solidtaçôes, rogos, ameaças, pri-
1;('CS, nada o demoveu da resolução que tomál'a 
uc não deixar passar a extrallhos a gloria, as 
honras e bencJidos que para si pedira em troco 
(Je seu seg-redo, uma fieção talvez, uma ehi
mel'a, mas quem sabe tambem se núo um 
segredo verdadeiro, que valia as mercês que a 
Côrte lhe negára ? 

E assim passaram á posteridade, como um 
enigma indecifrado, essas lIlÍrUlS de prata de 
Roberto Dias (nome de um dos succe>'sUI'es de 
Melchior); minas mais potentes qUt~ as do 
proprio Potosi, mais rleas que as de fcrro de 
Bilháo, c eom as quaes se poderiam calçar 
touas as ruas de Madl'id, segundo o asse.e· 
rava o mallograuo aventureiro. 

Era a prata o melaI de estimação mai:, 
COJllIl1urn nestes tempos. A Arncrica, uepois da 
('oaquista do MC'xico e do Peru, tinha-a ,<,pa
lliuuo allUudanterneute por todt. a pUl'k, 
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Alterosos galeões conduziam para a Europa 
todos os annos riquissimos thesouros. Estavam 
no auge da sua producção as minas de prata de 
Potosi, descobertas em J542 no Alto Perú, e de 
que o Brasil se separava apenas por uma 
linha imaginaria. 

D'ahi a crença geralmente espalhada de que 
a America Portugueza tambem possuia muita 
prata; e então pelos seus sertões se procu
ravam vestigios d'eUa. Do ouro quasi que se 
não falava. As chronicas e escriptos do tempo, 
como contos imaginosos do povo, da yam á 

prata maior valia. Toda de prata era a encan
tada cidade de Manóa, cujos reflexos á noite 
simulavam no céo a via lactea. Tambcm de 
prata são as minas que ficaram para sempre 
um segredo do obstinado aventureiro descen
dente do Caramurú. 

De prata são ainda as se1'ras resplandes
ccntes dos sertões de Porto Seguro, e que se 
tomaram lendarios com o nome de Itáberá
bussü,. 

Eis como o historiador Ganái:HO nos conta 
a ol'Ígem d'essa famosa legenda: 

!t A esta Capitania de Porto S('guro, diz o 
citado hi>:itoriador, chegaram certos indios do 
scrtão a dar novas de umas pedras verdes, que 
Lavia numa serra muitas leguas pela terra 
dC'ntro, e traziam algumas d'ellas por amos
tras, as quues eram esmeraldas, mas não de 
muito preço; e os mesmos iudios diziam que 
tl'aquellas havia muitas e que esta sena era 
Ilmilo forlllosa e resplandescente, .. I) Esta serra 
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resplandesccnte que o gentio em sua língua 
dizia ltáberaba-oçu, e que a corruptela em labios 
portuguezes transformou em Taberaboçil (I) e 
mais geralmente em Sabaráboçil, vae ser por 
todo o seculo seguinte o alvo das mais arro
jadas expedições sertanejas conduzidas de 
S. Paulo em direcção ao valle do S, Francisco, 
das quaes não poucas vararam os sertões em 
busca de Porto Seguro ou do Espirito Santo, 
d' onde lhes vinha a longinqua tradição da 
serra das Esmeraldas. 

A lenda de Sabaráboçil vae ter larga reper
cussão entre os mamelucos de S. Paulo. 

Começa aqui esse lIeriodo das pesquizas 
sertanejas, de que a expedição de 1602, do 
cOJnmando de Nicoláo Barreto, é uma das 
primeiras e mais memoraveis, mas cujos feitos 
só se salvaram para a Historia nas notas de 
viagem de um aventureiro estrangeiro. Começa 
essc periodo das cxpedições longinquas para 
descerem in<lios para as lavouras ou para bus
carem minas, cujos thesouros .só um seculo 
depois de porfiadas tentativas se desvcndam. 
L!m seculo inteiro a bater os sertões atraz de 
uma chin,er·a ... (2). 

A handcira dc GlhllnlCI', de que temos um ro
teiro em latim conservado nél obra de Piso e Markgríl'a 
seria de certo uma das primeiras organizadas e levada, 

(I) lIlollSCllhor l'izarro nas suas Memorias escre'-ell ainda 
TabaraboçrÍ. 

(2) Dr. Theodoro Sampaio_ Memoria lida no Instituto Historico 
de S. Paulo. 
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a elfeito no tempo em que fôra nomeado Governador 
geral D. Francisco de Souza e o fôra com a recommen
dação da Côrte de investigar as minas que se diziam 
existir no Brasil. l~ provavel que fosse elle quem pro
movesse essa expedição que teve logar em 1602 ; sabe
se de outra parte que em 1599 o gov~rnador geral 
esteve em S. Paulo e ahi teve noticia do que corria 
acerca da serra de Sabarabusstl (Saboroason de Mark
gralf) e suas minas de prata. D'ella fez parte um 
hollandez, \Vilhelm Glimmer, que vivia em São Vicente 
e cerca de oitenta portuguezes. A bandeira seguiu peJas 
margens de Tieté, tomou o Paraiba depois de descer 
te mufla(uen 6 este, transpoz a serra da l\lantiqueira, e, 

depois de cortar varios rios, attingiu a região vizinha 
do Alto S. Francisco (1). Gastaram·se nove mezes nessa 
expedição, que foi de todo infructifera. 

Não era pouco, porem, haver-se já desvendado, 
com esta e outras aventuras que se seguiram, devidas 
ao g'enio paulista, o segredo do sertão meridional, e 
em que vem afinal o descobrimento das minas COlll

pensar os sacrificios anteriores. 
- Ouro! foi afinal a exclamação desejada. 

- Quaes os itinerarios mais seguidos nessas 
multiplas tentativas de penctr'açau do interior 
do Brazil ? 

O nosso historiador Capistrano de 
Abreu reSllme o comIllUIll d'essas direcções 

(1) Fundado na semelhança e ás vezes identidade do roteiro de 
Glimmer com o de l'aes Leme e Fernão Dias (quasi um seculo 
vo.,tcrlor), o dr. O. Dcrby reconslituiu o itillcrario como deixamos 
indicado, 
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com as seguintes palavras que devem ser 
lidas diante do mappa do paiz : 

« Á parte gcographica das expedições cor
responde mais ou menos o seguinte schema : 
Os bandeirantes deixando o Tieté alcançaram 
o Paraíba do Sul pela garg'anta de S. Miguel, 
desceram-n'o até Guapacaré, actual Lorena, e 
d'alli passaram a Mantiqueira, approximada
mente por onde hoje a ::ranspõe a E. F. Rio e 
Minas. Viajando em rumo de Jundiahy e Mogy, 
deixaram á esquerda o salto do Urupungá, 
chegaram pelo l'aranaíba a Goyaz. De Soro
caba partia a liuha de penetração que levava 
ao trecho superior dos aftluentes orientaes do 
Paraná e do Uruguay. Pelos rios que desem
bocam entre os saltos do U rubupungá e Guayrá, 
transferiram-se da bacia do Paraná para a do 
Paraguay. chegaram a Cuyabá e a Matto
Grosso. Com o tempo a linha do Paraíba ligou 
o planalto do Paraná ao do S. Francisco e do 
Parnaíba ; as de Goyaz e Matto-Grosso ligaram 
o planalto amazonico ao rio-mar pelo Madeira, 
pelo Tapajós e pelo Tocantins. " 
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4 

A escravidão vermelha. 

Depois que em 1615 os portuguezes expel
liram os francezes da ilha do Maranhão, consi
derou-se indispensavel crear uma forte posição 
no Rio das Amazonas; pois desde quando 
Francisco Orellana no anno de 1541 descera 
esse rio, muitos e varios boatos se espalharam 
da gramle população e das riquezas em ouro 
das terras adjacentes, e os hollandezes deram 
mostras de pretender conquistaI-as. 

Foi Francisco Caldeira mandado do Ma
ranhão nos ultimos dias do anno de 1615, e, 
na provavel convicção de que no goljo de Goa
jará estava a margem meridional do Amazonas, 
ulli fundou no anno seguinLe a cidade do Pará. 
Os occupadores acharam em florestas extensis
simas muitas tribus de iudios que se assigna
lavam por costumes brandos e pareciam favo
raveis ao desenvolvimento da colonização. 

As mulheres indias, em cruzamento com os 
brancos, deram origem a numerosa prole de 
cllribocas (conforme cliziam ellas) ou nwme-
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Incas (segundo a expressão portugueza), que 
vieram a ser os maiorcs pcrseguidores da raça 
aborígene. 

N aquclle tcmpo deviam os illcolas primitivos 
representar o logar elos, ainda ral'OS, CSCI'avos 
ncgros na agricultura e em outl'OS trabalhos 
corporaes; c conseguintemente procuravam os 
novos colonos estabeleccr-se c fixar-se no meio 
dos indios, o que lhes assegurava f.cI'viço certo, 
pela astucia ou pela força. O systema dc reduzir 
os índios a escravos, quanelo combatidos e fcitos 
prisioneiros em combate, ou quando se acos
tavam aos brancos, foi tão antigo no Brazil 
quanto os primeiros estabclecimentos dos por
tuguezes nas terras de S. Paulo. Em vcrdadc 
haviam os reis de Portugal reconhecido a libcr
eladc dos índios, e principalmente foi por D. Se
bastião no anuo de 15)0 e por D. Filippe II llll 
anno de 1605 determinado em lei, que sómente 
os antropophagos e os prisioneiros em guerra 
declarada pelo governo deveriam ser conside
rados escravos, c todos os demais gente livre. 
não devendo ser constrangida a trabalho algum 
contra a vontade; mas os colonos continua
ram sempre na sna caça de escravos, e sa
Liam apresentar a escravidão dos indios como 
cousa propicia e até necessaria aos interesses 
dacoôra, de modo que D. Filippe III, depois 
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de haver feito uma lei de abolição da escravidüo 
dos indigenas, revogou-a no annode I6II, de
clarando não só perdida a liberdade d'aquelles 
Índios aprisionados nas condições já mencio
nadas, mas até auctorizando os colonos a 
comprar aos indios os prisioneiros d'estes e 
aconselhando a creaçüo de colonias correccio
naes sob a inspecção dos brancos. 

Consoante essas determinações legaes, en
trou para os estabelecimentos portuguezes 
grande multidão de indios. A ambição de fazer 
fortuna com o trafico levou os mais empre
hendedores dos colonos ao curso superior dos 
rios do Estado do Gram-Pará, e contribuiu 
em verdade, por esse modo, para o conheci
mento geographico do paiz. 

Assim, emprehendeu Ilanoel Pires no 
anno de 1565 e 1567 duas viagens, uma até 
á embocadura do IUo Negro, a onira no nltimo 
rio por elle acima; e ao tempo que d'ahi trazia 
mais de mil indios para o Pari tomou posse 
de toda aquella região para a coroa portn
gneza. Log'o em seguüla foi posto na embo
cadura do Rio Negro um destacamf'nto de 
soldados encarregados de apoiar naquellas 
terras o commercio de escravos (Destaca
mento do Resgate) e mais tar'de lançou os 
fundamcutos da Villa da Barra do Rio Negro, 
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cuja fortificação se fez sob o governo de Antonio 
d'Albuquerque Coelho no anno de 1671. 

D'aquella região foram arrastados os Jurll
pixanas ou Jurlzunas (rostos negros), raças 
varias, aparentadas entre si, que se distinguem 
por uma mancha escura do rosto (Malha) de 
tatuagem, e ainda hoje em dia em que o seu 
numero mui significativamente diminuiu, são 
preferidos a outros como romeiros e bons tra
balhadores. Quão consideravel fõra o numero 
de indios do sertão, que eram trazidos rio 
abaixo, póde-se avaliar do facto que d'uma feita 
mais de mil d'esses desgraçados foram expostos 
á venda no Pará. 

Muitas vezes não oeeultavam os caçadores 
de gente a sua crueldade, e outra vez a colo
riam por um perve-rso plano (que já havia agas
tado ao Padre Acunna) e que consistia em 
levantar crnzes nas vizinhanças das aldeias 
indígenas, e, se essas não se achavam mais de
pois de algum tempo, consideravam-no offensa 
ao christianismo, servindo-se d'esse pretexto 
para a insidiosa guerra. Successivamente foram 
aqui e alli, como pontos de apoio do infame 
comme:rcio, no sertão, e pelas margens do rio 
construidos fortes ou fazendas isoladas, e o 
trafico vermelho organizou-se de maneira seme
lhante ao do negro na Africa. Onde, porém, os 
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indios se contrapunham a esses começos de 
hostilidade, por astucia ou pela força, ahi ter
rivel e sanguinolenta matança se punha por 
obra em guerras de exterminio. 

O reverendo Antonio Vieira, o jesuita 
voluntarioso, que tão convencida e eloquente
mente defendeu o direito de humanidade dos 
indios, estimava na sua exposição ao H.ei, cm 
dous milhões o numero total dos indigenas do 
Estado do Gram Pará e Maranhão (que incluia 
a esse tempo tambem o Ceará e o Piauhi), e 
affirmava que os portuguezes nos primeiros 
quarenta annos da conquista d'aquellas regiões 
haviam destruido quatrocentas aldeias de in
dios. 

Ainda que a primeira d'essas affirmativas 
pareça muito exaggerada, pois André de Bar
ros, outro escriptor jesuita, posteriormente 
avaliava a população indiana apenas em duzen
tos mil, deve-se entretanto aceitar com segu
rança absoluta que aquelle terrivel e genera
lizado systema da escravização indiana golpeou 
de profundas e ainda hoje sensíveis feridas a 
prosperidade do Estado do Pará. 

Mais se enraizavam os interesses dos colo
nos portuguezes nesse trafico e mais viva contra 
elle era a reacção dos jesuítas; seus esforços 
generosos succumbiam, porém, ante as incli-
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nações hostis da burguezia e das outras corpo
rações religiosas. 

Tamanho era aquelle interesse que, quan
do, após a Restauração de Portugal, el-rei 
D. João IV, no anno de 1652, quiz de novo 
instituir a liberdade dos indios, os governa
dores do Maranhão e do Pará se viram coagidos 
A modificar aquella lei liberal, tolhidos pelo 
levante do povo. Foram expulsos da terra os 
jesuitas, e á frente até d'elles Vieira (1661), 
porque combatiam a caça humana illegal que, 
após essa expulsão, ~ontinuou com maior viva
cidade. 

Por terem nella vantagem os maiores poten
tados da terra, que eram justamcnte membros 
da camara, foi patrocinada sob a auctoridade 
municipal a entrada dos índios de commcrcio, 
dados por prisioneiros de guerra (Indios de 
resgate), até o anno dc 1679, em que foi reno
vada a prohibição do trafico vermelho, os 
jcsuitas de novo repostos, c a ellcs entl'egue a 
administração e a cura dos incHas, - medidas 
que francamente sempre eram altamente repro
vadas pelo povo e mesmo pelas outras ordens 
religiosas. 

D'ahi data para os indigenas um periodo 
favoravel, pois os jesuítas fundaram nume
rosas aldeias onde muitas tribus de indios eram 
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reunidas; procuraram ganhaI-os pela bran
dura, civilizaI-os e fazel-os occupar-se conve
nientemente com a lavoura dos generos ali
menticios e artigos de commercio, - e lá 
achavam os índios asylo contra a barbaria 
dos seus perseguidores. Começou-se d'ahi por 
diante a tratal- os melhor e a tel-os em maior 
estima. Viviam os indios entre os jesuítas sob 
a condição de tutelados, ao que muito se pres
tava a sua indolencia. Em meia liberdade, e 
ainda proximos das matas d'onde os tiraram 
e não coagidos pela civilização das cidades. 
viviam commodamente assim em grandes agru
pamentos e preferiam de muito essa morada ás 
dos brancos. Era-lhes permittido em parte do 
anno saír'em fóra das aldeias; pelos trabalhos 
que faziam, com ex\'cpção dos que cumpriam 
para augmentar as provisões da communidade, 
eram pagos em objectos de casa, uteis ou neces
sados, ou em vestidos. Eram ensinados na 
reli~ião christã e instruidos no pensamento de 
certos deveres para eom o Estado. 

Indisputavelmente era essa a condição mais 
favoravel aos indios, tanto para elles proprios 
como para os interesses do Estado, que de 
tempos a tempos, por intermedio dos padres, 
\!lS requisitava para os ter nos trabalhos publi
COS, na remagem, nas pescas, etc. Tambem 

14 
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outras ordens religiosas, principalmente a dos 
Carmelitas, tomaram parte por egual modo na 
civilização dos indios, e todas se enriqueceram 
pela diligencia d' elles; pois que sob a ins
pecção dos missionarios colhiam os preciosos 
productos naturaes da terra que vinham desem
barcar nos conventos. 

Os jesuitas tinham grande numero de Mis
sões taes, ao longo da costa da terra firme, na 
ilha de Marajó e no interior pelo rio Amazonas 
até o extremo limite da região portugueza, no 
Rio Javary. A situação das aldeias foi de flores
cimento até a extincção da ordem dos jesuitas, 
por cuja causa no anno de 17:59 foram do Pará 
e Maranhão não menos de II2 jesuitas depor
tados para a Europa. De La Condamine que, 
pouco antes, no anno de 1741, visitou as mis
sões ao longo do Amazonas, descreve-as como 
abastadas e mais prosperas que as espanholas 
de Mainas. Os institutos jesuiticos passaram 
então a outras ordens religiosas. No anno 
de 1718, segundo Berredo (Annaes, p. 322) 
existiam dezenove aldeias dos jesuitas, quinze 
dos capuchinhos, doze dos carmelitas e cinco 
dos Mercenarios. 

Pombal, transviado talvez por informações 
falsas ou por arraigado odio contra os jesuitas, 
pela extemporanea expulsão d'esses, deu, sob 
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mais de um aspecto, sensivel golpe nas impor
tantes colonias de Portugal, e, no que diz 
respeito aos indios, sem duvida alguma, prepa
rou-lhes a ruina civil e aquella triste e irreme
diavel condição em que hoje em dia vemos a 
raça vermelha nessas terras. 

5 

A escravidão negra. 

A escravidão negra começou com os desco
brimentos portuguezes na Africa. Foi um por
tuguez, Gilianes, o primeiro que aprisionou nas 
Canarias alguns homens, que escravizou e 
trouxe a vendeI-os na Europa; o principe Hen
rique, extranhando essa crueza, mandou que (l 

aventureiro os restituisse á patria d'onde foram 
roubados. A ousadia do pirata, porém, foi logo 
despertando a cubiça de outros; a lugubrc 
aventura encontrou defensores e foi logo lar
gamente imitada. Em 1442, Antão Gonçalves 
aprisionou varios mouros da Costa do Ouro, e 
só os restitui.u e resgatou a troca de escravos 
negros, em numero de dez, os primeiros que 
lavraram o solo europeu. 
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Começou assim o infame commercio. Muitos 
theologos e doutores justificavam essa maldade 
que parecia-lhes, estava no jure gentium con
tra os barbaros ou era o castigo predestinado 
á raça de Cham e um beneficio feito á mul
tidão h-religiosa e perdida para a fé e para a 
civilização. Desde logo, quando descoberta a 
America, foram nella em 1501 introduzidos os 
escravos negros, a pedido de Nicoláo Ovando 
de Hispaniola. A experiencia demostrou quanto 
se devia preferir o negro activo e submisso ao 
indio indomavel e indolente. Os proprios theo
logos, defendendo com Las Casas a liberdade 
dos indios, ao mesmo tempo eram indifferentes 
ou aconselhavam a escravidão africana. 

No Brasil, o escravo negro foi introduzido 
ao tempo dos primeiros estabelecimentos. A 
escravidão vermelha precedeu de certo á negra; 
e d'aquella já se fala em 1531, quando Martin 
Affonso concedeu a Pero de Góes permissão de 
levar para a Europa dezesete escravos indios; 
mas desde cedo na Capitania de S. Vicente e 
em Pernambuco são escravos negros que tra
balham na agricultura da canna. Deve datar 
pelo menos do anno de 1532. Nesse tempo os 
escravos indios custavam quatro mil réis cada 
um, e era facil capturaI-os; mas morriam em 
grande numero, e fugiam ou eram difficeis de 
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conter, os demais. Os índios eram máos agri
cultores. Como escravos, serviam melhor de 
canoeiros, soldados e agentes da industria 
extractiva. Por isso foram sempre caçados, 
apezar da lei, no extremo norte ou no sertão 
do sul. Na zona maritima oriental era prefe
rivel o escravo negro. De resto, os índios 
tinham seus defensores nos jesuítas e no pro
prio governo (l'el-rei; as rcstricções que cer
ceavam a escravização do indigena tornavam a 
propriedade litigiosa e, pois, sem grande valor. 

A escravidão africana tornou-se a principal 
e, na verdade, a mais util; com ella se insti
tuiram as lavouras do assucar e os vergeis c 
pomares das Pl'imeiras povoações. 

De todos os povoa o que em mais larga 
escala exercia o trafico dos escravos era o por
tuguez. Uma grande parte da Africa caíra em 
seu dominio. Varios pontos da costa do conti
nente negro, e sobretudo as ilhas do mar de 
Guiné, Fernando PÓ, Anno Bom, S. Thomé, 
Ilha do Principe e mais as terras de Angola, 
Ben1uela, Moçambique, estavam sujeitas ao 
governo portuguez, que ahi creára vassalos ou 
alliados entre os principes negros, e monopo
lizava o dominio d'essas regiões, que eram 
o entreposto do commercio interior, d'onde 
lambem vinham os escravos. Entre S. Filippe 

I~. 
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de Benguela, dependencia da Angola e resi
dencia da auctoridade militar e de um ouvidor, 
e as terras de sudoeste e leste dos presidios de 
Caconda, Ambaca, Canjango, etc., estabele
ciam-se portuguezes que lavraram plantações 
para alimento dos negros que escravizavam, e 
ainda faziam mais o commercio do marfim e 
outros productos. D'essas fazendas, aqui e alli 
dispersas, foram ousados aventureiros pene
trando até a contra-costa oriental ; o fructo 
d'essa travessia era a captura dos grandes 
negros, de compleição fortissima e pelle escura, 
os Cácimbos, os Xexys (Gêges) e os Xingas 
ou Gingas, que. embarcados em S. Filippe de 
Benguela ou em Novo Redondo, vinham para 
qualquer destino da America, 

Egualmente entretinham os portuguezes de 
Loanda (que haviam organizado em colonia), 
gTande commercio com o interior, d'onde 
desciam os escravos da Angola, isto é, ahi 
embarcados, em geral oriundos das nações dos 
Ausazes, Bembas, Gingas e Tembas, os quaes 
(excepto os primeiros) já conheciam a lingua 
portugueza e eram doceis e de boa indole. Na 
região do Norte (Congo e Zaire) não tinham 
vassalagem os portuguezes; mas os navios 
negreiros penetravam no golfo de Cabinda, 
onde, ancorados, recebiam os escravos d'essas 
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terras; esses são conhecidos no Brasil com o 
nome de Gongos ou Gabindas e pertencem a 
nações pela estatura e corpulencia inferiores 
aos outros mencionados; são preferidos para o 
serviço domestico. 

Do lado oriental, da contra-costa o trafico é 
ainda muito importante; os escravos são leva
dos até Moçambique, onde embarcam. Esses 
pretos são conhecidos com o nome de Mos
sam biques a são da nação Macuas e Angicos; 
adaptam-se difficilmente ao serviço no Brasil 
e a mortandade d'elles é grande. 

Em tempos mais antigos para as capitanias 
do Norte, Pernambuco e Maranhão, vinham 
negros das ilhas de Cabo Verde, de Cacheu e 
Dissáo; mas esse commercio foi diminuindo, e 
cessou depois que, nos logares nativos, tor
nados livres e escasseiando o numero viveram 
sob a protecção da corôa . 

• Os mais conhecidos dos negros no Brasil, 
diz Varnhagen, eram os provindos de Guiné 
(em cujo numero se comprehendiam berberes, 
jalofos, felupos, mandingas) do Congo. de 
Moçambique e da Costa de Mina d'onde eram 
o maior numero dos que entravam na Bahia, 
que ficava fronteira e de mui facil navegação; 
motivo por que nesta cidade tantos escravos 
aprendiam menos o portuguez, entendendo-se 
uns com outros em magó (lingua Yoruba). 
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Taes eram as fonles da escravatura. Mas o 
que excede ao poder de qualquer imaginação é 
a narrativa hedionda d'esse commercio, os cri
mes e as atrocidades que nelle se commettiam. 

A escravidão para as nações negras era a 
pena de quasi todos os delictos; o pae podia 
vender os filhos, o juiz (o sO('a) podia condem
nar qualquer á escravidão; o rei podia escra
vizar os vassalos e a guerra podia escravizar a 
todos. D'esse principio barbaro (cuja execução 
facilitavam ou procuravam originar) aprovei
tavam-se os traficantes comprando e resgatando 
a impia propriedade. Desde logo a cubiça dos 
pacs, o arbitrio dos reis e dos SOí'as, e o direito 
da guerra convulsionou como un terremoto 
todo o sertão negro; as familias se desmem
bram, a rixas se multiplicam, as guerras se 
ateiam, a caça humana se institue; o resgate 
dos negreiros é apenas o triste epilogo das 
grandes conflagrações, cujo rastilho elles acceu
diam de longe na foz deserta dos rios ou á 
beira do Oceano. 

Com isso se desculpavam dizendo ser a escra
vidão mais um negocio africano, do que d'elles 
traficantes. 

As infelizes victimas do arbitrio e da cobiça 
negra trocam-se pelas missangas de vidro, pelo 
panno da Costa riscado, principalmente pela 
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-cachaça e pelos facões de aço, e tudo era 
estrume que d'ahi a pouco havia de multiplicar 
a colheita proxima, Os orgãos d'esse trafico 
são os Funidores; ás vezes lhes dão o lugubre 
appellido de Tumbeiros porque frequentemente 
mais carregam cadaveres que seres vivos. 

São os Tumbeiros que de presidio a presidio 
levam o bando de escravos, que por sordidez 
vão nús, e marcados a ferro em brasa com o 
carimbo, para o caso de fuga; ajoujam-os pelo 
pescoço com a pesada cadeia, o libambo, em 
caso de rebeldia. Muitos dos miseraveis, fame
licos e cançados, succumbem na dolorosa mar
cha e principalmente porque a allegação da 
molestia para o tumbeiro é sempre signal de 
manha ou mentira. 

Afinal, são embarcados. A corôa portugueza 
cobra por cada cabeça a siza de dezaseis cruza
dos e meio. No navio amontoam-se quatro
centos, quinhentos no porão. De dia sobem á 
coberta para o banho e para dançar, de cada 
vez uma porção de negros, e logo depois descem 
ao porão escuro, onde são guardados e vigiados. 

Esses habitos são ordenados em vista da 
hygiene e interesse privado. No porão a morta
lidade é grande; na coberta, o risco de perder 
os que se atirariam ao mar, é maior. Por isso 
instituem essas danças lugubres para arejar a 
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carniça e distender-lhes os membros que o 
torpor e a melancolia paralysam. Em 1569, 
Fr. Thomas de Mercado descrevia já as scenas 
horripilantes do trafico, o tratamento de muito 
mais crueldade que o que usam os turcos com 
os christãos captivos. 

A esse duro trato escapam as mulheres e 
crianças que, por não inspirarem suspeita, 
viajam na coberta e por isso é d'essas menor a 
mortandade. 

A bordo, a lucta é pelo ar, pelo espaço, pela 
alimentação que é nulla e corrompida pelos 
dejectos. 

Amontoados uns quasi sobre outros, sem a 
luz solar, sem roupas, sem o mais mesquinho 
conforto, é maravilha que escapem á morte. 

Uma molestia extranha, que é a saudade da 
patria, uma especie de loucura nostalgica ou 
suicidio forçado, o banzo, dizima-os pela ina
nição e fastio, ou os torna apathicos e idiotas. 
Em todos os carregamentos de escravos, na 
estreita travessia do Atlantico entre a Africa e 
o Brasil, a morte cobra um imposto exces
sivo (1). 

(I) No seculo XVI, escrevia Fr. Thomas de Mercado : uma náu 
de Cabo Verde para o Mexico levou quinhentos; após uma noite 
amanheceram mortos cento e vinte ... e antes de chegarem morre
ram quasi trezento .•. 

Com o correr do tempo as cousas pouco melhoraram. Temos 
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Um d'esses quadros phantasticos de mal
dição pinta-o com côres indeleveis o poeta dos 
escravos: 

Legiões de homens negros como a noite 
Horrendos a dançar. 

E ri-se a orchestra ironica e estridente ... 
E da ronda phantastica a serpente 

Faz doudas espiraes. 
Qual num sonho dantesco, as sombras voam ... 
Gritos, ais, maldições, preces resoam ... (I) 

Chegam afinal ao Brasil, em cujos portos 
descem e acampam no oitão dos trapiches, de 
tangas, semi-nús ou esfarrapados e alguns ago
nizantes. Se não em viagem, ás vezes ahi o mal 
de Loanda, o sarampão ou as bexigas os devas
tam. Ahi são vendidos segundo a figura e a 
compleição, para os engenhos ou para a cidade. 

Força é confessar que de to·,la essa jornada 
de horrores a escravidão no Brasil é o epilogo 

estatisticas de 1St, e outros annos. A média da mortalidade é um 
dccimo dos transportados. !\Ias ha casos excepcionaps, em qne a 
mortalidade é da metade e mais ainda (Vide Martins, Reise in Bras., 
t. 2, 66,.) 

(I) Castro Alves - fragmento dos Escrapvs. 
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desejado para os escravos. D'aqui em diante, a 
vida dos negros regulariza-se, a saúde refaz-se 
c com ella a alegria da vida e a gratidão pelos 
novos senhores, aqui melhores que os da 
Africa e os do mar. Sem duvida alguma, ainda 
muitos dos horrores e crimes resurgem no cap
tiveiro novo, e aqui e alli, não falham, entre 
senhores crueis, rigores monstruosos. 

A escravidão, porém, sempre era corrigida 
entre nós pela humanidade e pela philantropia. 
t-:e os negros não tiveram, como os indios, em 
favor d'elles, a voz omnipotente da egreja, 
tiveram ao menos o espirito christão e a cari
dade propria da nossa raça. Não foram entre
t'lnto raras as vozes dos bispos e dos padres 
jesuitas em favor da raça maldita. Já no 
seeulo XVII Vieira condemna a escravidão dos 
n~gros e repara do pulpito que cm outras ter
ras o homem commercia, semeia e colhe, as 
mulheres fiam, e aqui o commercio é o da 
carne, que os homens geram e as mulheres 
amamentam. " Commercio deshumano e dia
Lolico. » O padre Manoel Ribeiro Rocha escre
via em 1758 que - todo o commercio da 
l\ngola, Guiné e Cafraria era illegal e deveria 
~;::,r condemnado como peccado mortal contra 
a caridade e a justiça universal. - E ajuntava 
esse nosso primeiro abolicionista, que cinco 
annos de servidão deviam bastar para reinte
grar esses prisioneiros negros na liberdade. 

Desde os primeiros tempos da colonia o 
sentimento da philantropia trabalha em favor 
dos negros. Costumes bellissimos instituem-se 
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entre os senhores; como o de apadrinhar os 
remissos ou fugitivos, o que impede o castigo, 
e nenhum senhol' viola. O costume de cedcl' 
um dia ou dois (sabbado e domingo) ao traba· 
lho do negro é confirmado mais tarde po-r lci 
(Ijoo) e tambem o reconhecimento da proprie
dade privada do escravo. Outro costume é o 

de alforrias na pia, o que se fazia com uma 
esportuJa insignificante (de 58 a 50$) que nunca 
era recusada; esse habito era frequente. sobre
tudo quando as crianças t1'aziam a pelIe mais 
clara. A religião concedia-lhes uma parle no 
culto, e santos negros (S. Bcnedicto e N. S. do 
Rosario) protegiam irmandades nume1'osas de 
p1'etos. A p1'opria affinidade de raça, ent1'e os 
negros, fazia-os reunir em sociedades, onde. 
revivendo os costumes africanos, tinham reis e 
vassalos e exerciam auctoridade uns sobre os 
out1'OS, até o limite que a civilização dos bran
cos permitlia. Essas associações, que existiaIU 
no Brasil como no Haiti, toram sempre impos
siveis na America do Norte, onde o negro, 
mesmo depois de livre, vive segregado e nâo 
merece consideração social em JITáp de qual
quer natureza. 

Aqui escolhiam sempre U1U dia de testa, 
com permissão dos senhores, para celebrar a 
coroação do Rei do Congo, festa que elIes faziam 
coincidir e confundir com a catholica dos Tres 
Reis; celebravam então a chegança, com a 
simulação de navios de guerra e fortins POl'tu
guezes; e para esse apparato 08 senhore8 olfe
reciam recursos. 

I. RIBJlmo. - II. BRAIIJl. (superior). 15 



HISTORIA DO BRASIL 

A prova da nossa philantropia era demons
trada por esse regimen dos bons cosiumes_ 
Nunca tivemos, como os inglezcs e frallcezcs, 
um Codigo negro_ 

Os negros das Ordens eram bem tratados, 
arrogavam-se só escravos dos santos respecti
vos, e por isso não podiam ser vendidos. 

Nas fazendas, agrupavam-se em familias, 
senão no sentido da lei, ao menos da religião. 
Usavam o sobrenome do senhor, e eram por 
elles estimados, sobretudo quando criados 
d'eUe. Era frequente o costume de alforriar em 
testamento, de todo ou sob condição os bons 
escravos e recusar o dinheiro da alforria que o 
negro pouco a pouco ajuntava para redimir o 
captiveiro. A emancipação não era, pois, entre 
nós, como nos Estados Unidos, impedida ou 
regulada por lei; era negocio particular entre 
o senhor e o escravo, e aquelle se satisfazia 
frequentemente com a 3.' e 4.' parte do valor 
legal. Ainda mais. Os proprios negros que não 
podiam agradar aos seus donos tinham o 
direito de procurar senhor, e assim mudar de 
captiveiro. 

Todos esses costumes testemunham em 
favor da nossa indole e liberalidade. 

Não é nosso intento fazer a apologia da 
escravidão, cujos horrores principalmente 
macularam o homem branco e sobre elle 
recaíram. Mas a escravidão no Brasil foi para 
os negros a rehabilitação d'elles proprios e 
trouxe para a descendencia d'elles UlUa palria, 
a paz e a liberdade e outros bens que paes e 
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filhos jámais lograriam gozar, ou sequer entre
yer no seio barbaro da Afdea (I). 

6 

o colono e o jesuita no sul. 

Ao abrir-se o seculo XVII a questão capital 
para os paulistas era a escravização dos indios 
que, como ao norte, tambem abrasava o sul. 

Nessa era chegava ao auge. Não podiam 
supportar os agricultores e colonos a presença 
de tantos índios nos aldeiamentos dos jesuitas 
a aos quaes com um simples aceno de força 
poderiam coagir ao trabalho, senão escravizar 
totalmente. Sob pertidos pretextos procuravam 
attraír os indigenas, regulando salarios ou 
outras recompensas; mas os jesuitas, perce-

(1) Ao findar o 8eCulo XVIII ainda não repercute no Brazil a 
voz do emanctpacw1lÍ8mo que já troveja nos paizes cultos da 
Europa. Ao contrario, mesmo em 1808, num opusculo, o Bispo 
.losé Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho justifica a dupla 
escravidão dos indios e dos negros, como opposição á senha dos 
novos philosophos. Em compensação, o passado dos. phllantro· 
pos inglezes » não é muito glorioso. Depois dos portuguezes (cujo 
rei apenas tolerava o trafico) foram os inglezes os maiores trafi· 
cantes de escravos; a sua Companhia Africana foi fundada em 167~ 
por Carlos II, e entre os seus accionistas estava o duque de YOl'k, 
depois rei da Inglaterra (Jayme II). 
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bendo bem o alvo que miravam e que um resto 
de escrupulos fazia mascarar com a apparencia 
de bons propositos, sempre se oppunham aos 
planos da má fé dos colonos. Organizaram-se 
então com desusado apparato as grandes caça
das de indios, os descünentos a feno e fogo de 

. centenas e milhares de escravos que, arran
cados á liberdade nativa, em grande parte dcs
appareciam pela morte voluntaria ou se man
chavam em vinganças sanguinolentas quando 
escapos aos mercados de S. Paulo e Rio. 

A Companhia de Jesus reclamava e embalde 
protestava, embora só pedisse o cumprimento 
das leis. Em breve, as terras de S. Paulo, com 
as suas florestas vascolejadas até os infimos es
conderijos, rarefeitas pelo terror ou pela fuga, 
ficaram desertas; tornou-se forçosa aos con
quistadores a exploração extrema, até o Pa
raná e em mais largo ambito ainda não per
corrido. 

Na direcção do sul, porém, vieram os pau
listas a encontrar-se de novo com os seus eter
nos antagonistas; os jesuitas espanhóes já do
minavam com suas missões os rios Paraguay e 
Paraná; lá floresciam duas povoações espanho
las, a Cidade Real de Guayra, na foz do Pi
quiry, e Villa Rica, no Ivahy, entre as quaes 
estava a região semeiada, como oasis de paz, 
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de missões prosperas, alegres e numerosas de 
indios. Exasperados ficaram os paulistas ao ver
nessas aldeias o eterno estorvo da infame ca
<:ada e asylo agora concorrido da raça perse
~nida, que as procurava como sanctuario, onde 
teria seguro abrigo contra a onda escravista. 
Os escrupulos antigos quanto aos aldeiamen
tos de S. Paulo, que a bandeira naeional prote
gia, agora já não tinham mais razão de ser para 
os caçadores. Guerreiavam estes de motu pro
prio e scm o conselho, mas com sciencia das 
auctoridades e mesmo contra as antigas ordens 
reiteradas do governo contrarias ao trafico. A 
questão foi exclusivamente voltada contra os 
jesuitas que os colonos espanhóes, tambem eon
niventes, por identicos motivos, não se dispo
zeram a defender. Anno a anno, expedições 
paulistas se organizavam para anniquilação sue
eessiva da série de missões do Paraná; a pri
meira ameaçada foi a da Incarnação, 1628; nas 
cercanias d'esta e de outras eram capturados 
os indios que acaso saíam fóra dos reductos. 

Em 1629 partiam mil paulistas e dois mil 
indios, alliados sob o com mando do famige
rado escravista Antonio Raposo. Abandona
dos do governo paraguayo, interessado tam
bem na escravidão, os jesuitas só contavam 
cOUlsigo proprios, quando chegou precedida de 
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impia fama a numerosa expedição paulista, e 
exigiu da missão de Santo Antonio a entrega 
de um prisioneiro que, fugindo do comboi dOR 
escravos, nella se havia asylado... O Padre 
Mola que dirigia o aldeiamento, respondeu que 
um homem livre e sob a protecção do Rei 
não podia ser entregue á escravidão. 

Fõra o bastante. Na manhã seguinte caíram 
de chofre em bandos os paulistas sobre a mis
são; rogos e supplicas dos padres não os dl'
moveram da carnificina, dc que ainda escapa
ram os fugitivos; e sobre os cadaveres dos 
(lue resistiram viu o Padre Mola, os olhos 
razos de lagrimas, ruir com fragor as ultimas 
cabanas que o incendio consumia. 

Já consummada a destruição, e quando ainda 
fumegavam as aldeias destroçadas, partiu o lu
gubre prestito dos vencidos - homens, mulhe
res e crianças, sob o açoite dos conquista
dores. 

Assim mais tarde queimaram outras mis
sões, San Miguel, Jesus Maria, San Pablo, 
San F. Xavier e quantas havia pelos vanes do 
Paraná. Entretanto, seguindo o rasto dos es
cravistas, amparando os moribundos abando
nados e apanhando os índios que caíam des
fallecidos na marcha, vieram dois jesuitas, os 
Padres Mansilla e Manseta, testemunhas do 
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abominavel successo, pedir justi~a ás auctori
dades civis de S. Paulo c do Rio, que, conni
ventes, não acharam mais que as boas palavras 
rla resigna~ão e da paciencia, para lhes des
fazer o aggravo. 

Desamparados com a inutilidade e despro
veito de suas queixas, partiram os padres para 
a Bahia, onde os ouviu o Governador Geral, o 
Conde de Miranda; impossivel era restituir os 
eseravizados já vendidos e dispersos; todavia 
ordenou uma devassa. Mas, ao voltarem os je
suitas a S. Paulo, maiores desacatos os espe
ravam da parte da colonia impenitente ; foram 
presos pela popula~ão amotinada ou enfurecida; 
o commissario da devassa ordenada aterrori
zou-se e fugiu. Os dois jesuitas, uma vez sol
tos a pedidos e rogos dos seus irmãos do Bra
sil, voltaram sem outra consolação que a de ter 
cumprido até o extremo o dever que lhes wc
tára a consciencia. 

A impunidade dos paulistas persuadiu-os a 
continuar na obra satanica; todas as regiões 
habitaveis foram batidas, e, dentro em pouco, 
das missões do Paraná não restavam mais que 
desoladas ruinas. Mais tarde vieram ás mãos 
com os espanhóes das duas cidades, que tive. 
ram o mesmo destino, e assim toda essa 
região, embora deserta, foi incorporada a.S. 
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Paulo e portanto ao Brasil pela iuulta conquista. 
Não descançaram os jesuitas nem pozeram 

á margem a causa dos indios, e tanto menos 
(luanto 08 paulistas, insaciados com a região 
que haviam já expurgado, faziam grandes cor
rerias até o Uruguay. 

Cançados das soluções timidas e indecisas 
dos governos da colonia, dirigiram-se directa
mente Ruiz de Montoya a Philippe IV, em Ma
drid, e Dias Tanno ao Papa Urbano VIII, em 
Roma; os dois soberanos renovaram e revigo
raram as leis e bulIas já dadas contra a escra
vização dos indigenas, fazendo-as extensivas á 
região do Prata. No Rio de Janeiro a victoria 
dos amigos do selvagem excitou extranha 00-
lera; os escravistas amotinados assaltaram o 
collegio dos jesuitas e estcs seriam mortos na
queHe momento se não fosse a intervenção do 
governador, que prometteu alcançar dos padres 
o não se intrometlerem nas questões dos agri
cultores e mercadores de escravos. 

Ainda peior succedeu em S. Paulo, fóco de 
laes desregramcntos. A bulla de Urbano VIII, 
quando lida em publico pelos jesuítas, levan
tou a população dos colonos em grande e 
formidavel tumulto, que acabou por arrancar 
da residencia os padres e expellil-os da terra 
(1640); a intervenção do governo conciliador 
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do Rio veio exacerbar os animos sem proveito 
para a concordia commum. 

Nesta data havia já Portugal restaurado a 
monarchia, noticia auspiciosa para toda a colo
nia, mas que foi .recebida com frieza e abso
luta inditrcrença pelos paulistas. Eram já estes 
uma raça liberrima, difl'erenciada pelo mestiça
mento e pela heterogeneidade de outros povos 
adven ticios, de modo que o lealismo á corôa 
portugueza era neHes um sentimento desco
nhecido e talvez mesmo antipathico. Para tal 
estado de espirito contribuiam as liberdades de 
acção que haviam por innata ousadia conquis
tado e ainda os recentes successos que os 
traziam desgostosos da acção moralizadora dos 
jesuítas e do Estado. Parece que pensaram, 
nessa crise, em se tornar independentes e em 
constituir um reino (antes e de facto, uma re
publica aristocratica), pelo que escolheram um 
rei em Amador Bueno, lavrad'lr rico e esti
mado, de origem espanhola, aparentado com as 
familias mais importantes da terra e que gozava 
de extensa popularidade. Os povos, com é\"l"ande 
alarido, acclamaram-no; elle não ousou, po
rém, aceitar a corôa que lhe offereciam. Com a 
sua obstinada recusa, foram-se apagando as 
velleidades da revolução separatista e acaba
ram todos acclamando a D. João IV. 

15. 
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Continuou, não obstante, a anarchia, por
que a força do Governo do Rio, apenas limita
da ao litoral, não tinha meios de galgar o então 
quasi invio declive que o separa do planalto de 
S. Paulo; teve que tratar com os poderosos 
representantes de S. Paulo e dobrar-se ás ex i
gencias d'elles, não sem injuria do decoro de 
sua nominal auctoridade. Os paulistas com
prometleram-se a obedecer ás ordens d'el-rei, 
mas reservavam-se o direito do que elles pt'O
prios faziam questão: a exclusão dos jesuitas e 
regulamentação do que dissesse respeito aos 
indios. Ganharam assim grande mas bem triste 
victoria. 

Certo, esses resultados eram provisorios e 
de Lisboa é que dependia a ultima palavra. 
D. João IV restabeleceu os direitos conculcados 
dos jesuitas (1643), mas tão difficil fora resta
beleceI-os que só de facto dez annos depois 
poude a companhia rehaver, já amortecido e 
quasi nuHo, o seu domínio nas terras pau
listas. 
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7 

o jesuita e o colono do norte. 

(Estado.o lUaranhão). 

Depois dos infelizes acontecimentos que im
possibilitaram a primeira colonização, e da 
guerra dos francezes e da iniciativa da insur
reição contra Hollanda, o Maranhão gozou 
d'alguma tranquillidade e renasceu o impulso 
do antigo desenvolvimento. 

Pequenas questões de limites com os fran· 
cezes estabelecidos agora em Cayenna e outros 
attritos de egual motivo com a Colombia e Perú 
nunca chegaram a caracter de relevancia. 

Grande causa de perturbações, porém, foi 
como em quasi todo o Brasil a eterna questão 
dos indios, em cuja protecção com as leis de 
Deus e do rei gastaram os jesuitas toda a ener
gia moral de que eram capazes. De modo ne
nhum, já o vimos ha pouco, queriam os colo
nos sujeitar-se aos principios de humanidade 
que, ao menos a respeito dos indios, a reli
gião e o governo civil tinham já adoptado, e 
mesmo só consentiram que os jesuitas se esta-
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belecessem no Maranhão sob a promessa de se 
não envolverem com aquelle odioso problema. 
:l\Iuitas foram as leis que se decrelaram áeerea 
da melindrosa questão, mas eram aqui como 
alhures sophismadas quando não abertamente 
esquecidas. A lei de 16n (que renovava os prin
cipios da de 1574) auctorizava a escravização do 
indio turbulento preso em guerra justa ou o res
gate do prisioneiro de outras trilms já eondem
nado, como era uso entre eUas, á morte. Essa 
lei favorecia os planos tenebrosos da escravi
dão - porque havia sempre pretexto para rea
lizar o resgate e fazer a guerra c daI-a por justa; 
á sombra d' ella cresceram tanto os abusos que 
a lei de 1652 procurou extirpal-os prohibindo 
a escravidão e proclamando a liberdade dos in
dios. 

Vimol-o já quando tratamos da legislação a 
I'espeito da raça opprimida. 

Ao sabel-o, enfureceram-se os colonos do 
Maranhão, já comprometLidos em grandes cm
prezas e negocioso Quando o novo Governa
dor Geral, 1:althasar de Souza Pereira, puhli
cou o acto, os colonos de S. Luiz levantaram-se 
em rcbcllião, e, pegando em at'mas, reuniram-se 
na praça do Mercado. Para cohibil-os roi de 
mister suspender a execução da lei. Identico 
tumulto houve em Belém c as duas cidades 
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combinaram em appelIar para o rei enviando 
procuradores a Lisboa. 

Não era regular esse procedimento, que en
tretanto a auctoridade não sem vexame sup
portára com o fim de evitar maiores des
acatos. 

Foi nesse momento (T653) que desembarcou 
no Maranhão um homem extraordinario, grande 
defensor da raça opprimida, o padre Antonio 
Vieira, o orador maior e um dos mais habeis 
diplomatas do seu tempo. Abandonára os favo
res e valimento da côrte e contra a vontade do 
rei, para vir aqui com grandes esperanças sa
tisfazer a sua vocação de missionario. Encon
trou o l\Iaranhão lav['ado da discordia : « não 
ha aqui quem instrua, diz elle, mas ha todos 
que escravizam. » As perversidades e cruezas 
que então praticavam com o trafico eram 
inauditas, e a menor d'ellas. por menos afllic
tiva, era o assassinio. O primeiro sermão do 
padre Vieira em S. Luiz, concorrido pela curio
sidade universal de ouvir o grande prégador 
que deleitava a côrte com os primores da sua 
palavra, marca o inicio da perigosa resisten
da: fi. No nosso Evangelho ofrcreceu o demo
nio (dizia elle) todos os reinos do mundo por 
uma alma; no Maranhão não é necessario ao 
demonio. tanta bolsa para compraI-as todas ... 
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Basta acenar ao diabo com um tijupar de pin
doba e dois tapuias e logo está adorado com 
ambos os joelhos. Oh que feira tão barata! Ne
gro por alma e mais negra ella que elle! Esse 
negro será teu escravo esses poucos dias que 
viver; e a tua alma será minha escrava por toda 
a eternidade. emquanto Deus fôr Deus. Este é o 
contracto que o demonio faz comvosco! » Pouco 
a pouco Vieira mostrava a perdição eterna dos 
homens que retêm e não restituem as liber
dades alheias; alludia á lei do monarcha annun
ciada pelos tambores e agora ada religião pelas 
trombetas da fé. 

O effeito foi extraordinario. O governador, 
os colonos e os padres todos se ajuntaram para 
compôr um acr:ôrdo ácerca da escravidão dos 
indios ; e cadli um dos que retinham em casa 
escravos, envergonhados do crime, os restituí
ram á liberdade. 

Mas devia de ser ephemera essa impressão 
sentimental, e Vieira, grande conhecedor de 
homens, bem o percebeu. Sem poder destruir 
a escravidão, tratou de humanizaI-a, promo
vendo o plano de deixar aos indios do serviço 
domestico a opção pela liberdade e agrupar os 
do interior em missões e aldeiamentos, que até 
então não existiam ahi, e como servos do Es~ 
tado podiam ser cedidos aos colonos por tempo 
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certo e mesquinho salario. Evitava-sede tal 
modo o enraizamento do principio nefando e 
abria-se uma porta á redempção do velho 
abuso. 

Esta obra, precaria diante da cupidez e dis
solução dos costumes, abateu com um golpe 
dado pelo rei que, ignorando os successos da 
prégação recente, attendeu aos procuradores 
de Belém e S. Luiz. Todo o trabalho de Vieira 
parecia assim inutilizado. 

Não descançou, porém, o missionario na 
sua obra de philantropia, e logo poz em acção 
a eloquencia pro pr ia e o influxo que exercia 
na côrte. Embarcou para Lisboa e, com habili
dade e recursos que só elle possuia, obteve do 
rei a lei de 1655 que favorecia a sua propa
ganda, e entregava a Vieira a direcção da re
forma que nella se continha; mais ainda, a 
essa lei e por pedido de Vieira seguia-se a no
meação de André Vidal de Negreiros, o heróe 
da guerra pernambucana, para governador do 
Maranhão, com o qual contava reduzir os colo
nios á obediencia. André Vidal, homem reli
gioso e leal, era um enthusiasta dos projectos 
do celebre jesuíta. 

Voltou Vieira para o Maranhão, onde en
controu já o novo Governado!' do Estado. A 
acção combinada de ambos não pôde comtudo 



HISTORIA DO llRASIT. 

desarraigar o entranhado auuso. Senhores de 
escravos eram todos, fttnccionarios, juizes, pa
dres e religiosos, só com excepção dos jésuitas ; 
todos os crimes neste particular eram absolvi
dos, e, por muitos, incitados. Fazia-se, pois, 
do pio proselytismo uma arma de combate con
tra os jesuitas. E, contra elIes, não hesitaram 
em empregar a força. 

Os jesuitas tinham-se estabelecido no Gu
rupá (Amazonas), d'onde dirigiam as missões 
no interior; para livrarem-se da vizinhança in
commoda. uma vez os rudes caçadores de gente 
fizeram embarcar á força os padres que ahi es
tavam e os recambiaram para Belém. O gover
nador, é certo, castigou os desalmados e banin
os do :Maranhão, não sem prudencia; mas o 
castigo, por frouxo e vacillante, longe de inti
midar, excitára a colera dos correligionarios. 

Nesse meio tempo (1665-1669), a oura das 
missões produzia os seus fructos. Os índios de 
Marajó, outr'ora duramente perseguidos, nas 
suas umbrosas aldeias recebiam agora sem ran
cor a civilização; a conversão irradiou de Be
lém pelo Tocantins, de Gurupá pelo Xingú e 
Tapajós acima; outras missões numerosas fo
ram povoando o extensissimo curso do Amazo
nas. Na região oriental do Estado, no Camocim 
e na serra de Ibiapaba pela primeira vez ouviu-
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se o Evangelho nos aldeiamentos das tribus, 
agora entregues á agricultura e á paz. 

Poderia de certo Vieira orgulhar-se da santa 
cmpreza! 

Os colonos submettiam-se de mau grado, 
sabendo que Vieira exercia grande poderio no 
animo de D. João IV. Com a morte do regi o 
protector (1656) e a saida de Vidal de Negreiros 
animou-se a audacia dos descontentes, cujo nu
mero avolumou com o novo curso das cousas. 

O senado de Belém punha-se á testa dc;>s 
escravistas, e numa carta a Vieira insinuava as 
excellencias da escravidão. Nomearam-se no
vos procuradores para representar ao novo rei 
sobre a eterna pendencia. 

Foi quando um monge vindo de Lisboa, de 
má fé tornou publicas algumas cartas particula
res de Vieira, onde se pintavam com côres ne
gras mas exactas as miserias moraes da colonia. 
Então o povo, açulado pelos detractores dos 
jesuitas, levantou-se em grande tumulto, que 
o governador não soube ou não poude reprimir, 
<', arvorando-::;e com os seus tribunos oujllizes 
que escolheu tumultuariamente em soberana 
auctoridade, assaltou c destruiu o collegio dos 
jesuitas, prendeu e d<'portou a todos os padres 
da companhia. O padre Vieira, nesse momento 
me Belém, quiz deter a obra saJanica dos revo-



HISTORIA DO nRASIJ. 

lucionarios, mas debalde; não foi ouvido; an
tes, maltratado e preso, foi expulso perpetua
mente do territorio. 

Caiu então e Estado em anarchia chronica, 
a que dava ainda maior realce um ou outro mo
mento de tranquillidade obtida á custa da de
gradação do governo diante do juiz do povo, 
logo escolhido, ou do Senado da Camara. Vie
ram de novo os jesuitas, mas sem garantias e 
sem o poder de intervenção no que os colonos 
chamavam por euphemismo os negocios leigos, 
para encobrir com aquella obnoxia expressão a 
licenciosa immoralidade. 

8 

A politica oceanica. O monopolio. 

Pouco a pouco, com a revelação das terras 
do oriente e da America, o commercio estreito 
do mediterraneo se foi tornando universal. 
Todas as nações disputam, a ferro e a fogo, o 
intercambio das mérees e dos metaes, ao passo 
que Portugal e Espanha guardam pelo regi
men do monopolio as riquezas, cuja posse os 
demais povos cobiçam. As nações européas 
d'então atravessavam periodos difficeis, que 
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favoreciam aquelle systema exclusivista; a 
guerra de religião assolava a Europa no 
seculo XVI, e particularmente a Inglaterra 
desfallecia, desde quando dilacerada pela 
guerra civil entre as casas de York e de Lan
caster. O seculo acabára com a absorpção 
de Portugal. O regimen do monopolio com a 
hspanha triumphava, pois, do mundo inteiro. 

Tamanho imperio logo cedo se desmembrou 
aos golpes dos hoIlandezes e o d'estes, por 
seu turno, aos golpes da Inglaterra renascida, 
a quem cabe afinal o sceptro do imperio colo
nial. Nessa luta os hollandezes perdem o do
minio da Africa e da India; os portuguezes 
perderiam egualmente o do Brasil, se o tratado 
de Methuen, que foi a quéda do poderio por
tuguez, não fosse tambem a medida de salva
ção que preservou o Brasil da expansão im
perialista ingleza. De facto as vantagens do 
monopolio portuguez passaram aos ingIezes 
e eis a razão porque, tendo tido no se
cuIo XVII um Brasil hol1andez, não tivemos 
IW seculo XVIII outro Brasil inglez, que seria 
um resultado retumbante da historia, como 
foi o resultado silencioso mas proveitoso da 
diplomacia. A nova colonia que a diplomacia 
ingleza alcançára, poupava ao menos o dis
pendio, a varia fortuna, as lutas do patrio
tismo otfendido e a publicidade da guerra. 

A Inglaterra tornou-se, diz Scherer (I), o 
banco de Portugal; tomava-se a 3 ojo em 

(I) Rist. do Commercio, II, IY. 
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Londres e empregava-se a 10 ojo em Lisboa. 

As importações inglezas excediam as ex
portações de Portugal em cerca de um milhão 
esterlino, pago em ouro do Brasil, porque a 
Inglaterra não recebia productos (assucal', 
tabaco, etc.), que tinha nas suas colonias. O 
cambio de Lisboa caiu a 15 % com esse des· 
equilibrio; as casas inglezas em Portugal toma' 
ram conta do commercio interno. As frotas 
do Brasil, das Companhias de Commercio, são 
inglezas de facto, ainda que não figurem no
mes senão portuguezes. Calcula-se em 2 billiõe., 
e 400 milhões de francos o ouro exportado do 
Brasil, no periodo de 60 annos que se segui
ram á descoberta das minas, somma que 
passou quasi toda aos inglezes, porque em 
Portugal a circulação apenas era de 15 a 20 

milhões e o paiz devia '2. 
Foram, pois, as minas de ouro do seeulo 

XVIII, isto é, as minas do Brasil que, quanto 
podiam. eollaboraram na prosperidade actual 
da Inglaterra. 

Por essa razão é que o monopolio do seculo 
passado não resuscita uma nova Hollanda 
nas nossas praias. Desde que o ouro emigra 
paI'a a Inglaterra, para que a conquista? A 
herdeira do dominio hollandez nos mares não 
havia mister de taes esforços. 

Pombal tentou deter, no declive extremo, 
a decadencia do poderio commercial por tll
guez; mas as medidas auctoritarias de que 
lançou mão, vistas num tempo como o de 
hoje, parecem menos despoticas do que erro-
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neas; justifica-as, emtanto, o patriotismo do 
grande estadista ou a ignorancia coeva nas 
questões economicas. 

Nos primeiros tempos, o Brasil tinha um 
commercio relativamente livre de peias; o 
estrangeiro, sob certas limitações, podia esta
belecer-se nas povoações, e em 1579, entre 
Santos e Londres, abria-se o commercio livre 
que cessou todavia dentro em pouco. 

Com o dominio espanhol aggravou-se o 
regimen fortemente exclusivista. 

Voltando a considerar o regimen colonial, 
a exemplo da Hollanda, Portugal resolveu 
crear eguaes companhias de commercio, que, 
assegurando o monopolio, estavam pelo nu
mero de seus navios mais aptas para a defesa 
das mercadorias atravéz dos mares e em con
dições de perseguir o contrabando e fraudes 
do commerclo livre. 

A Companhia geral de Commercio foi ins
tituida em Março de 1649 para durar por vinte 
annos e, acabados elles, por mais dez, se fosse 
isso desejo dos que a compunham. Recebeu 
por armas a esphera armillar de Dom ManoeJ. 
Devia mandar ao Brasil por an.'lO duas esqua
dras de comboi, composta cada uma de de· 
zoito navios de vinte peças pelo menos. 

A campanhia era formada de accionistas 
dos quaes nove eram deputados ou directores, 
e os que possuiam nella empregados dez mil 
cruzados tinham o gozo de immunidades e 
privilegios, isempção e independencia dos tri
bunaes, ficando apenas sujeitos ao parecerdn 
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corôa. Podia a Companhia alistar tropas de 
mercenarios e até officiaes do exercito real. 
Todas a~ mercadorias embarcariam nos seus 
navios, tanto a exportar como a importar, 
pagos os premios de transporte regulados de 
ante mão. Em especial, porém, só a compa
nhia podia vender na colonia os generos de 
grande consumo, como o vinho e outros; a 
esse privilegio juntara outro, iníquo, de pro
hibir no Brasil o preparo de generos que po
dessem lesar por substituição as vendas pri
vilegiadas. Assim, prohibiram o vinho de mel 
(a aguardente), o que excitou grandes recla
mações que afinal triumpharam da iniqua 
prohibição. Era essa a bebida da gente pobre 
e dos esC'..ravos e tinha nos engenhos largo 
consumo. Os quatro generos estancados eram 
farinha de trigo, vinho, bacalhau e azeite. 
Excepto o vinho, não tinham, de facto, succe
daneos na colonia e eram ao demais de preço 
fixo. 

Substituiu-se assim o antigo monopolio da 
metropole pelo monopolio de uma sociedade 
particular que reduzia os productores e con
sumidores brasileiros a perf-eita escravização. 
O mesmo fez a Inglaterra com a sua colonía 
do norte da America, e se nella não cobrava 
impostos directos tambem não pagava os ser
viços da religião nem da administração. O 
monopolio portuguez era muitíssimo mais 
suave, sem embargo dos vicios e prejuizos 
que trouxe comsigo. 

Houve grandes abusos nesse monopolio.e 
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deram origem a motins que no momento 
opportuno registl'aremos. Logo no começo a 
Companhia, sem dados estatisticos, avaliou 
mal o consumo da colonia e provocou urna 
grande carestia de viveres essenciaes. 

A guerra da Hol1anda ainda durara por 
esses tempos mais dois annos, e o inimigo 
tomara 37 navios da ernpreza; isso fez sem 
duvida aggravar as condições do monopolio 
para resareir pela extorsão o que pelo infor~ 
tunio perdera. 

Não foram melhores as outras companhias 
que mais tarde se crearam, no tocante ao re
gimen de excepção. Mas á Companhia do Grão 
Pará e J.lfaranhão, do tempo de Pombal, ins
tituída em 1755, attribue-se a prosperidade 
real das capitanias de que trazia o titulo; 
attribuição feita com pouca justiça e criterio 
p0P<J.ue essa boa fortuna proveio da guerra da 
independencia da America; o Maranhão tor
nou-se o emporio do algodão (I). Ainda nos 
confirma nesse parecer o facto de que a Com
panhia de Pernambuco e Paraíba, fundada 
quatro anuos depois, tanto mal causou que, 
como a outra, foram extinctas. 

(I) Deu-se o mesmo facto no seculo passado com a guerra da 
sLc~ssão, que creou a pro.iperidaue ephclllera !la industria do 
algoé.ão cm varias provinda •. 
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Rebellião contra o monopolio. Bekman. 

A Companhia do Commercio do 3Iaranlu70, 
que tinha o monopolio da exportação e impor
tação, logo depois de ser fllndada (1682), tor
nou-se antipathica ao povo, a quem servia mal 
e abusivamente. 

Resolveram os colonos reagir contra o mo
nopolio odioso e, amotinados, acharam um 
chefe· na rebeldia de Manoel Bekman, homem 
de espirito bem dotado, grande e rico proprie
tario, que já por velhos motivos se achava des
avindo com o governo colonial. 

Ahi nas suas terras celebraram os rebeldes 
reuniões secretas dcstinadas a subversiva pro
paganda e d'onde escreviam cartas e holetins 
adrede espalhados afim de acender a revolta 
por todos os pontos. Encontraram sectados 
mesmo no pulpito, onde se aconselhou aberta
mente a sedição. 

Assim se foi preparando a indisciplina que 
<O mal estar do momento aggravava. 

Quando já não era mais discretamente pos-
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sivel conteI-a, appareceu em S. Luiz ManoeI 
Bekman, com mais de 60 cumplices, e, aprovei
tando a presença do povo numa procissão reli
giosa que se fazia na noite de 24 de Fevereiro 
(1684), formou uma grande reunião popular 
que se postou ameaçadoramente diante das 
portas da cidade, em frente ao claustro de S. 
Francisco. 

« A duas cousas, dizia Bekman em inflam
mado discurso, devemos pôr termo - aos je
suitas e ao monopolio, afim de que tenhamos 
as mãos livres quanto ao commercio e quanto 
aos indios. Depois mandaremos um procurador 
a EI-Rei. » 

A questão do monopolio juntava-se, pois, 
essa outra incandescente da escravização dos 
indigenas, que a cobiça do colono fomentava. 

Apenas uma só voz, no momento em que 
Bekman falava, com grande risco, protestára, 
mas fôra suffocada pelos applausos ao agitador. 
Um dos presentes, Manoel Serr;ll) ue Castro, 
desembainhando a espada : « Agora ou nunca, 
é o tempo de agir», disse. Todos lhe seguiram 
o exemplo. 

Foram logo presos o governador e auctori
dades civis e militares; era governador (inte
rino) Balthazar Fernandes, homem pusillanime 
e a tal ponto que os revolucionarios o entre-

16 
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garam solto á responsabilidade da esposa. A 
guarnição adheriu ao tumulto e todos os fortes 
e a cidade caíram em poder dos revoluciona
rios. 

Em seguida constituiram uma Junta com 
representantes, dois de cada classe: - clero, 
nobreza e povo, - a qual immediatamente de· 
cretou a abolição do monopolio, o banimento 
dos jesuitas e a deposição das antigas auctori
dades, medidas todas sanccionadas pelo vozear 
da populaça e festejada emfim por um solemne 
Te-Deum na Cathedral. 

O governo executivo da revolução coube a 
tres nobres, auxiliados por funccionarios e as
sistido por dois Procuradores do Povo, que 
eram como os tribunos da plebe antiga. Um 
d'estes fôra o proprio Bekman, que ganhara 
grande prestigio sobre a massa popular e a do
minava á vontade, de modo que era afinal () 
agitador aquelle que governava a todos. 

No Pará, onde estava o governador do Es
tado do Maranhão, Francisco de Sá e Menezes, 
e aonde já haviam chegado alguns emissarios 
da revolução, a auctoridade teve que ficar inac
tiva e deu-se por contente em preservar a sua 
capitania do contagio da rebellião, tomando o 
compromisso de representar officialmente con
tra o monopolio. Todavia, para não assistir ao 
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espectaculo sem precaver-se do perigo proximo, 
o governador enviou negociadores, que arris
cadamente se approximaram dos rebeldes. Um 
d'estes intermediarios propunha a Bekman van
tagens especiaes, amnistia completa, honras e 
empregos, e 4.000 cruzados, se depozesse as ar· 
mas; o agitador respondeu-lhe altivamente que 
se retirasse, sem perda de tempo, da cidade. 

Ao cabo de algum tempo, muitos, atemori
zados, queriam que se voltasse á submissão le
gal. A revolução não realizara as esperanças 
dos seus proceres e nem a alentava a 3ympa
thia vulgar que taea golpes de audacia soem 
despertar. Foi reintegrado no posto o comman
dante militar da cidade, Miguel BelIo da Costa, 
flue, dispondo de força agora mais disciplinada, 
com a debandada dos patriotas, se tornou o ar
bitro da situação, sem atrever-se comtudo a 
dar decisivo golpe no governo revolucionario, 
que assim se protrahiu até o anno seguinte. 

Havia emfim chegado a Lisboa a noticia da 
rebellião, e temeu-se alli que os maranhenses 
volvessem aos braços dos francezes de Cayenna, 
em occasião que não seria desprezada por 
Luiz XVI, que desde longo tempo ambicionava 
a posse do valle do Amazonas. Fizeram-se logo, 
em Jjsboa, preparativos de soldados e navios 
para a expedição restauradora da lei, e cujo 
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commando coube ao experimentado guerreiro e 
estadista Gomes Freire de Andrade. 

Pouco teve que fazer contra a revolução, 
já dissolvida e desmoralizada. Um anno de go
verno é sempre demais para um. regimen revo
lucionario; promessas e ambições, que o tu
multo e a anarchia favoreceram, agora, mal 
satisfeitas ou desenganadas, pediam a volta da 
ordem legal. Gomes Freire, ainda nas aguas do 
porto de S. Luiz, foi informado d'esse estado 
de ruina do mal"inado governo, e desassom
bradamente fez desembarcar as tropas, que se 
apossaram dos fortes e tiveram logo a adhesão 
da guarnição e do povo, qne assistia impassí
vel ao desembarque. 

Gomes Freire era um homem benevolo e 
tranquillo e estava disposto a só agir contra a 
multidão em caso de resistencia armada. A re
sistencia em que antcs se pensara para obter-se 
ao menos a amnistia, não se realizou e antes a 
a dhesão foi uni versaI. Bekman e os mais com
promettidos fugiram. 

Gomes Freire proclamou o perdão a todos, 
excepto áquelles aos quaes não lhe era possi
vel perdoar. Um tribunal extraordinario jul
gou os culpados, condemnando-os ao banimento 
ou á prisão, e á morte os mais -comprometti
dos, ManoeI Bekman c Jorge de Sampaio. Bek-
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man, refugiado nos matos, foi preso pela de
lação infame de um seu afilhado e protegido. 
que mais tarde teve morte violenta, garroteado 
numa moenda. 

Os bens de Bekman foram confiscados; mas 
na hasta publica foram arrematados por Gomes 
Freire, que os restituiu á vi uva e aos orfãos do 
desventurado. 

10 

A rebellião da Dabia. Os juizes do povo. 

Em 1682 houve grave tumulto na cidade do 
Salvador. 

a governador geral, Antonio de Souza Me
nezes, homem leal e de boa fé, deixou-se levar 
pelo alcaide·mór (commandante militar), Fran
cisco Telles de Menezes, pessoa que por seu 
despotismo e abuso de força f'xcitou logo a an
tipathia e o rancor dos povos, e por um dos 
seus desaffectos, senão victimas, foi publica
mente assassinado. 

a assassino, lisongeado e cercado de povo, 
asylou-se no convento dos jesuitas. Não podia 
o Governador tolerar que tal crime se désse e 
contra um alto magistrado, valido seu. Mas 
logo confundiu a boa razão com a colera irre-

.16 
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primivel e commetteu grandes desacatos, 
prendeu varios jesuitas com abuso e maus 
tmtos e tornou diante do Rei a companhia 
como responsavel d'aquelle homicidio. Fez 
deter, no acto da missa, homens das mais illus
tres familias da cidade, como cumplices, man
dantes e conniventes no crime, demittindo-os 
ao mesmo tempo de empregos ou dignidades, 
se os tinham, tudo sem processo e arbitraria
mente. As prisões ficaran: cheias, e os perse
guidos e o senado da cam ara enviaram queixas 
ao rei pela frota real, que partia do porto d'esta 
vez levando mais queixas que caixas (dI', assu
carl segundo um dito do tempo. 

Depois de alguns mezcs, nãró podendo con
ter-se em paz dianv: de tamanho abuso, ia a 
cidade levantar-se em revolução quando, para 
felicidade de todos, aporton á Bahia o novo 
governador geral, o Marquez das Minas, que 
conseguiu restabelecer a concordia. 

Novos tumultos em 1712 agitaram a ci
dade no momento em que as duas outras 
grandes capitaes do Brasil soffriam os horrores 
da guerra : Pernambuco, a guerra civil dos 
mascates: e o Rio, a invasão de Du Gay Tl'ouin. 
Esses successos haviam despertado a pruden
cia do Governador geral, que entendeu pôr cm 
estado de defesa as fortilicaçües e constituir 
uma esquadrilha de cruzadores. Para obter o 
dinheiro necessario a esses preparativos, lan
çou um imposto de dez por cento ad valorem 
nas materias de importação. A imposição foi 
mal recebida pelo commercio, que 'via nisto 
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um gravame, não provisorio, mas perpetuo: e 
quando o novo governador, Pedro de YaSCOll
cellos e Souza (I/II), a poz em execução, a 
rebellião manifestou-se. Um ajuntamento tu
multuario elegeu um Juiz do Povo; os 
sinos tocaram a rebate e logo foi o palacio do 
governo cercado de todos os lados da multidão 
que clamava em alarido infernal cada vez mais 
ameaçadoraménte e mandava uma deputação, 
e á frente d'clla o Juiz do Poço, para bradar 
justiça. Pedia-se a abolição do iniquo imposto, 
inclusive a revalidação do antigo preço do sal 
(que era então parte do monopolio regio). O 
governador, Pedro de Vasconcellos, aíl'cctando 
iSerenidade, pois estay·( intimamente irritado, 
respondeu que não podia satisfazer a von
tade dos queixosos e que não fazia mais que 
cumprir as ordens d'EI-Rei. Essa resposta, 
talvez por inesperada, ainda augmentou a 
exacerbação dos rebeldes, que resolveram, 
com as proprias mãos e á força, fazerem-se 
justiça; dirigiram-se ao contractador do mono
polio do sal, cujo domicilio foi varejado, sa
queiados os cofres e gavetas, que abriram, ao 
que se seguiu a demolição do predio, que 
abateu entre as vozearias da canalha amoti
nada. A família do infeliz contractador como 
eHe, inllocente, logrou escapar á furia inde
(~orosa da ralé. 

Para aplacar esses desvarios saiu o piedoso 
arcebi,-;po com o SS. Sacramento sob o pallio 
até o logar do conflicto, onde todos, como de 
costume, se agg'I'cgaram á procissão; mal fôra. 
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deposta na sua custodia a sagrada hostia, 
voltou de novo da igreja a turba ignara com 
os antigos instinctolil de anarchia a sitiar (} 
pala cio do governador que, vendo-se coagido, 
capitulou, ordenando por escripto quanto exi
giram e a amnistia para todos. Cessou assim o 
tumulto. 

Mas não esta va tudo acabado. A demagogia, 
exultando com a recente victoria, de novo 
rugiu na praça publica e exigiu tumultuaria
mente do misel'o govel'nador que enviasse uma 
frota para a restauração do Rio de Janeiro, 
invadido pelos franeezes. Os rebeldes retoma
vam assim, e pOI' conta propria, o plano que 
dias antes fôra dado como origem do tumulto. 
Embalde retorquiu o governador que não tinha 
meios nem dinheiro; indicaram-lhe os thesou
ros dos claustl'os, que depois o commercio 
honradamente restituira. Submetteu-se o go
vernador ; lUas neste interim veio a noticia de 
que os invasores já haviam evacuado o Rio de 
Janeiro. 

Com essa expericncia ficou provado que a 
concessão liberal dos Jui::;es do popo tolhia e 
lUuitas vezes al1nulIava a ac~'ão do governo. 
Era pl'oprio d'este tribunafo revolucionario 
agitar as haixas paixões do vulgo e nellas 
fundar o seu ul1ko prestigio. Foi por isso 
aholhl0 (171:1). 
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As minas. 

Diz um grande geographo, Peschel, que foi 
o ouro ou a illusão do ouro que povoou quasi 
toda a America. As colonias francezas e ingle
zas do norte, no seculo XVI, desappareceram 
literalmente pela fome, e apenas o commercio 
de pelles e o tabaco no seculo seguinte salvou 
a civilização anglo-saxonia da inteira ruina na 
America. 

A tão rude destino não ficou sujeito o Brazil; 
bastaria a agricultura dos tropicos para alimen
tar a civilização até que o ouro fosse desco
berto; todavia sempre foi a imaginação do pre
cioso metal o alento que amenizava a melan
colia dos expatriados. 

O thesouro, comtudo, que foi o sonho de 
todas as gerações dos primitivos colonizado
res, só veio a revelar-se dois seculos depois da 
conquista. 

Um secnlo antes do esperado milagre já se 
havia o governo apparelhado para assistil-o. 
Foi de 1608 a 1617 separado do norte o governo 
do Sul, e o primeiro governador, D. Francisco 
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de Souza, trazia o pomposo titulo dc Governa
dor e Intendente das minas. 

Em Madrid elaborara-se já com grandes mi
llllcias o Codigo mineiro, que havia de regular 
as formulas da especulação futura; já tinha a 
côrte espanhola experiencia de egnaes mara
vilhas como as do Mexico e Perú, que tanta 
ambição e tumulto despertaram (I). Entretanto, 
annos, lustres e decenios decorriam marcados 
de continuas decepções; entradas e bandeiras 
batiam as solidões sertanejas trazendo enga
nosos minerios que provados a analyse nad9 
revelav<lm de preciosos. 

Em verdade, achou-se o ferro abundante em 
S. Paulo e um pouco de ouro, raro, na mesma 
capitania; as lavagens do ouro d'ahi e do Pa
raná, que foi logo por todos os recantos explo
rado, quasi nada produziam e reclamavam 8a
erificios que não eram compensados. Caíram, 
pois, em olvido. 

Tentativas, prenuncios e emprezas de ex
ploração das minas houve muitas desde o des
cobrimento do paiz. As entradas que já refe
rimos a proposito de C. Jacques, Martin 
Affonso, o primeiro tentamen de colonizaçào 

(I) O Codi{ro mineiro elaborado em 1603 (Filippe III) ficou na 
thanr~llaria de Lisboa até 1619. quando foi expedido; só se tornou 
publico no Brasill'm 1652. 
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do Norte (capitania de João de Barros) reyelarn 
a uniformidade d'essa aspiração. 

O caso mais famoso ou notorio foi o de Ga
briel Soares, o historiador, proprietario do 
engenho de Jeriqniriçá na Bahia, que suppoz 
haver descoberto ricas minas de prata em 
lugar Idesconhecido, e foi o ponto de partida 
de emprezas successivas de Melchior Dias, que 
mais ou menos determinara o itinerario d'a
quellas minas para os lados de ltabayana (Ser
gipe. 

Os hollandezes do Brasil tambem tinham 
Botida official de quatro minas de prata na 
região conquistada; em 1641 Nassau fez partir 
do Recife uma expedição de 173 pessoas a cata 
de minas de ouro; d'ella era chefe um espirito 
de acção, Elias Herckmans, guerreiro, histo
riador e poeta, que narrou as peripecias da 
inutil jornada atravez das florestas ou do 
deserto sertão até o morro mysterioso de 
Copoaba. Outras emprezas succederam, como 
a de Niemeyer, a busca das minas de lta
bayana, seguindo as pegadas de Melchior Dias, 
e repetidas outras no Cunhaú, Rio Grande. 
Quasi ao findar o dominio hollandez, nma 
grande expedição dirigida por Mathias Beck, 
que d'ella escreveu um interessante Dial'io, 
velejou para o Ceará, onde se fizeram explo
rações regulares no ltarema e Maranguape, 
achando-se prata, mas em quantidade insigni
ficante ; a reconquista portugueza em 1654, 
quando chegou a noticia da capitulação do 
Taborda, dispersou os expedicionarios. 
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A esperança de novos descobrimentos for
taleceu-se com os primeiros e raros indicios, e 
varios decretos de 16:;0 e 1694 davam grandes 
promessas aos descobridores, titulos de no
breza e uma das tres ordens de cavallaria, afóra 
Qutras vantagens. Ha ainda noticias de, pelos 
meiados de seculo XVII, haver um certo Marcos 
de Azevedo subido um rio, que se suppõe o 
Rio Doce, com um unico camarada e ter trazido 
d' aquellas invias paragens muitas esmeraldas e 
prata; não querendo fazer revelações, teve que 
soffrer trabalhos, foi preso e morreu na prisão. 
sem communicar o segredo. O governo, recons
truindo o roteiro de Azevedo, por noticias va
gas, commandou a Barbalho Bezerra uma expe
dição; mas Bezerra logo fallcceu emquanto se 
discutia o emprehendimento (1). 

Um ricaço de S. Paulo tomou a si a explo
ração regular do interior; a elle se deve o 
conhecimento do vasto sertão das Minas Geraes, 
como ao depois se chamou. Era este homem já 

(I) Entradas houve anteriores a esta, como a de Franci.'co Braza 
de Spinosa, que explorou a região das minas Arassuaby, Minas 
Novas, Diamantina e Serro, segundo indicou Capistrano d'Abreu e 
se vê das Cartas dos Jesuitas (carta de Aspilcueta Navarro), 1553. A 
de Martins Carvalho data de 1567. Ambas precedem as de Sebastiào 
Toucinho, todas partindo de Porto Seguro e pelo Jequitinhonha, e 
a ellas se seguem varias outras. Vide Xavier da Veiga, Ephemerides, 

1,375. Neste mesmo capitulo, summariamos algumas expediçõe. 
hollandeu.s. 
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muito maduro, porém de animo juvenil, Fer
nando Dias Paes Leme, experimentado em 
emprezas de egual ordem como eram as ban
deiras de caça aos indios. Apoz a morte de 
Bezerra, resolveu pessoalmente e á propria 
custa organizar a empreza de descobrimento, 
pelo que o Governo lbe concedeu por anteci
pação (1672) o titulo de Capitão-mór das minas 
de esmeraldas. No anno seguinte partia a ban
deira de Paes Leme (1673) para longa e extrema 
jornada; de espaço a espaço lavravam plan
tações e formavam estal,:ões que deviam ser 
intermediarias entre o termo da expedição e o 
ponto de partida. Depois de penosas mar
chas, attingiram a terra deserta, situada entre 
as cabeceiras do Rio Doce e do S. Francisco, 
no logar que é hoje o Serro; abi fez quartel o 
aventureiro, e por quatro annos destacou sor
tidas para todos os pontos. Ouro ou pedras 
preciosas não se acharam. 

Provações soffreram, incalculdveis; na maior 
parte os companheiros esmoreceram, e outros, 
conspirando contra o chefe inflexivel, desliga
ram-se d'elle e tomaram o caminho da Patria. 
Paes Leme conservou-se indifferente e inacces' 
sivel ao desanimo. Cheio dos seus proprios 
sonhos, o espirito seu havia-se endurecido, 
tornando-se alheio á mobilidade das paixões 

I. RIBBIRO. - H. BRASIL (superior). I'J 
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dos que o cercavam, e aos rigores a ás incle
mencias do deserto. Despachou um correio á 
mulher para mandar-lhe de tudo quanto neces
sitava, e, vindo as suas provisões que a esposa 
preparou, não poupando as joias « e os adornos 
das filhas », internou-se mais pelas florestas 
ainda hoje invias e quasi desconhecidas e 
attingiu as terras pantanosas de Vupabussú 
(depois Lagoa encantada). 

Ahi dizia a lenda que eram em montões as 
esmeraldas, e ahi permaneceu com louca teme
ridade o ousado bandeirante, mal grado as 
febres, a insalubridade da região e o descon
tentamento dos seus. Á sua vontade de ferro 
tudo se dobrava ou havia de quebrar-se. Numa 
rebellião deu o duro exemplo de enforcar na 
primeira arvore um seu filho natural que 
surprehendera entre os rebeldes. Com esse 
castigo, a que a sua louca rudeza emprestava 
extranha auctoridade, todos voltaram á obe
diencia. E afinal, apoz tantos trabalhos, conse
guiram esses aventureiros achar as preciosas 
pedras que pesquizavam. Carregados de mon
tões d'ellas voltaram a S. Paulo, que Paes 
Leme não conseguiu tornar a ver porque, esfal
fado e desfallecido, expirou nas margens do 
Rio das Velhas. Não teve ao menos a decep«;lão 
de verificar, como se verificou, que as pedras 
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que descobrira não eram esmeraldas. O seu 
genro Manoel Borba Gato, que veio com um 
novo bando depois nas suas pegadas, chegou 
ainda a terr.po de dar um adeus ao moribundo 
e de receber-lhe das mãos o illusorio the
souro. 

ManoeI Borba Gato, com Garcia Rodri
gues Faes, filho de Paes Leme, continuou. por 
seu turno, a dirigir novas bandeiras, e outras 
muitas se multiplicaram pelo territorio das 
Minas, que foi nesse tempo varrido em todas 
as direcções. 

Rodrigo Castello Branco, funccionario da 
corôa, intendente das lavagens d'ouro de 
S. Paulo, veio á frente de uma bandeira encon
trar-se acaso com Borba, de quem exigiu sub
missão que foi recusada. Já se ia apaziguando, 
com tudo, a disputa quando, ao ouvirem qual
quer palavra inconveniente, alguns camaradas 
de Borba assassinaram o intendente das mi
nas (I). 

O sangue e o crime acompanhavam, como 
sempre, o trabalho cupido da ambição. Foi 

(I) Segundo Pedro Taques, foi o proprio Borba Gato o assassino. 
« Precipitou-se, diz o chronista, tão arrebatado em furor que, dando 
em O. Rodrigo um violento empuxão, o deitou ao fundo de uma 
alta cata, na qual zaíu morto. » 
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esse homicidio o signal de acontecimentos ines
perados. 

Sob a ameaça da justiça, Borba internou-se 
com seus camaradas para as regiões de S. Fran
cisco e cortou todo o commercio com a civiliza
ção e o mundo que para sempre abandonára. 
Em cada um d'esses homens encontra-se o exem
plo de ferrea e indomavel vontade. Para Borba 
agora o mundo seria o premio da fortuna ou 
da audacia. O descobrimento das minas, se 
o fizesse um dia, traria a prescripção do crime 
hediondo de que fôra cumplice, senão prin
cipal causa. E na verdade poude elle realizar 
essa grande esperança! 

No lugar onde é hoje Sabará achou e explo
rou uma serie de jazidas e lavagens de ouro. Já 
então, trilhado pelos aventureiros, o local não 
offerecia segurança, e o criminoso debandou 
para os lados do Rio Doce, onde viveu da sel
vagem hospitalidade d'uma tribu de indios, 
entre os quaes foi quasi rei. 

Vinte annos (1680-1700) tinham já decorrido 
da sua aspera expiação no deserto, e a nos
talgia da patria que a melancolia da velhice 
aggravara, tornara-se neHe inyencivel. Pediu 
para S. Paulo á família que rehabilitasse o seu 
nome, e o governo fez-lhe a promessa de esque
cer a grande falta se indicasse os lugares das 
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minas descobertas. Com grande regosijo Borba 
aceitou a promessa e fez a revelação dos the
souros que havia descoberto, o que, além do 
esquecimento do crime, lhe valeu novas e 
grandes honras. 

Alguns annos antes do descobrimento das 
minas de Sabará, outras mais para o sul foram 
descobertas. Um paulista de Taubaté, Antonio 
Rodrigucs Arzão, em 1693, havia explorado 
o Rio Doce e descera até a Victoria do Espirito 
Santo, para onde levou amostras de ouro, de 
tres drachmas, das quaes se cunharam duas 
medalhas, uma para o governador, e com a 
outra voltou elle a Taubaté, onde pouco depois 
nlOrreu. 

O seu cunhado, BartholoIllCU Bueno de 
Ccrqucira, continuou a obra encetada, le
vando-a ainda mais longe. Era este um ban
deirante de grande fama, que já em 1670, numa 
expedição de resgate, havia penetrado até o 
intimo sertão de Goyaz; e bastava-lhe soerguer 
a balHleira para á sombra d'clla accorrer a 
multidão de aventureiros do tempo. En 1604 
veio com grande companhia acampar nas imme
diações de Vill&-Rica, cuja região explorou 
com insignificante colheita de ouro, umas doze 
oitavas que, provadas excellentes em Taubaté, 
vieram ter ás mãos do Governador geral Anto 
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nio Paes de Sande, levadas por Carlos Pedrozo. 
Hecebeu este em recompensa a patente de com
mando da cidade de Taubaté e o encargo d~ 
erigir alli uma fundição e cobrar o quinto dos 
metaes que de lei cabia á Corôa. 

- O ouro emfim! era a confirmação das 
esperanças de todo um seculo. Não havia mais 
duvida a respeito das riquezas agora tão fre
quentes vezes e por tantos logares reveladas 
com todas as provas palpaveis. O rumor d'esses 
achados e de outras maravilhas que a leg-cnda 
dos grandes successos amplifica, resôa até o 
litoral, corre por todo o paiz e atravessa os 
mares. As expedições multiplicam-se, as cara
vanas se improvisam e as lendas perdem a côr 
da phantasia que a mesma realidade supplan
tava; faz-se tregua á caça do indio e agora a 
nova senha é arrancar aos latibulos da terra o 
thesouro precioso; todos os terrenos suspeitos 
de riqueza occulta são escarvados em fossos 
que as chuvas tropicaes transformam em boquei
rôes e abysmos. Renova-se o terrível enigma 
que, nas origens da civilização, só podia ser 
desvendado a preço da vida. Luctas e ri vali
dades ensanguentam os caminhos, ha pouco 
virgens e impollutos; as cidades de S. Paulo e 
Taubaté olham-se despeitadas e d'ahi a pouco 
inimigas irreconciliaveis. A essas antipathias 
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locaes vem juntar-se o quinhão dos aventu
reiros do Rio, que, movidos da mesma cupidez, 
abrem agora pela serra do mar o novo caminho 
das minas. Contra uns e outros, como se as 
dissensões domesticas não bastassem, invade 
agora o sertão a exotica caravana dos embo
abas, que atravessaram o oceano ou desde
nharam a lavoura da zona marítima, e, impel
lidos pela mesma nevrose, varejam os paramos 
extremos do sertão. Travam-se combates que 
coalham o deserto de horridas carnificinas. Os 
lugares d' essas hecatombes trazem ainda nos 
nomes a lugubre memoria dos successos : o rio 
das .Afortes ... a mata da Traição ... 

Ondas de gente de toda a estirpe e feição 
avassalam o deserto subitamente. Povoações 
surgem subi las do solo. A vida ahi se torna 
carissima; por um boi pagam-se cem oitavas 
de ouro; por alqueire de farinha, quarenta; 
I>orque o ouro é demasiado e os alimentos são 
ouro. Ao mesmo tempo o lux.) infrcne cam
peia : são importados para esses invios pousos, 
simples acampamentos sem conforto, as deli
cadezas e eguarias raras, as alfaias, as meias e 
capas de seda e de damasco e de velludo. São 
muitas as ruinas das fOl'tunas e maiores são 
ainda os desenganos; c pelos que se locu
pletam no tl'iumpho ha legiões inleiras e ob-
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scuras de sacrificados que queimaram seus have
res, venderam seus engenhos, abandonaram a 
prole e a affeição dos amigos. 

Parecia aqui confirmarem-se as palavras do 
grande prégador Vieira ácerca de quando se 
descobrissem as minas : 

« No mesmo dia havieis de começar a ser 
feitores e não senhores de toda a vossa fazenda. 
Não havia de ser vosso o vosso escravo, nem 
vossa a vossa canôa, nem vosso o vosso carro 
e o vosso boi senão para o manter e servir com 
elIe. A roça haviam-vol-a de tomar de aposen
tadoria para os officiaes das minas; o cannavial 
havia de ficar em mato, porque os que o culti
vassem haviam de ir para as minas, e vós 
mesmos não havieis de ser vossos, porque vos 
haviam de apcnar para o que tivesseis ou não 
tivesseis prestimo; e só os vossos engenhos 
haviam de ter muito que moer, porque vós e 
vossos filhos havids de ser os moidos. II 

A prophecia realizava-se com a mesma tona
lidade sombria d'esse grande pintor das paixões 
humanas. 

Essa onda de emigração mesmo europ(>a 
para a região das minas apavorou a corôa por tu
gueza que nella via o despovoamento do reino 
e a divulgação sempre perigosa de seu bel 
thesouro. Longe, pois, de favorecer o povoa-
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mento das terras auriferas, procurou cohibil-o 
a força de leis, sobretudo quanto aos estran
geiros (r). Os navios, sobretudo nos portos do 
sul, eram vigiados e não deviam demorar-se 
muito nos nossos mares. A fiscalização esten
dia-se ainda ás terras interiores; o commercio 
terrestre para o Paraguay espanhol que se fazia 
entre Rio, S. Paulo e Paeauá, foi rigorosa
mente prohibido. 

Egualmente a transmigração crescente dos 
portuguezes inquietava o governo. Em r73~ 

uma consulta do Conselho Ultramarino regis
trava essas apprehensões. 

« A fama d 'essas riquezas convida os vas
salos do reino a se passarem para o Brasil a 
procuraI-as, e ainda que por uma lei se quiz dar 
providencia a essa deser<;ão, por mil modos se 
vê frusLrado o effeito d'ella, e passam para 
aquelle Estado muiLas pessoas assim do reino 
como das ilhas, fazendo esta passagem ou occul
tamente negociando o transporte com os man
dantes dos navios ou seus offieiaes, assim nos 
de guerra como nos mercantes, ou com fraudes 
que se fazem á lei, procurando passaportes com 

(I) o estrangeiro sempre vivera no Bl'asil sob o regimen de 
excepção; depois do advento da casa de Bragança (1640), os inglezes 
8 hollandezes foram considerados com maior 1"ayor. Estes eram os 
estrangeiros unicos, entre os naturalizados, que podiam visitar a 
terra das minas. 

17. 
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pretextos e carregações falsas. Por este modo 
se despovoará o reino, e em poucos annos virá 
ter o Brasil tantos vassalos brancos como tem o 
mesmo reino. » 

Apezar de todas as medidas do governo, a 
região das minas povoa-se rapidamente. De 
todos os lados os arraiaes transformam-se em 
povoações, e estas em cidades de grande agi
tação e movimento. Em duas gerações apenas a 
terra do ouro realizava com maior pompa o 
que dois seculos de colonização e de lentos 
sacrificios haviam feito para as outras capi
tanias. 

Em 1;19 uma bandeira de Pascoal Moreira 
Cabral descobriu ouro abundante em Cuyabá, o 
que dcterminou novo movimento da migração. 
Em 1724-25, Bartolomcu Bueno, filho do celebre 
Anhanguêra, iniciou a exploração das minas de 
Goyaz pela bacia do Araguaya; completa-se 
assim a grande região das minas nos seus 
limites menos precisos. 
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12 

Revolução nativista pernambucana 

(Mascates) 

Tempos depois da guerra hollandeza, em 
Pernambuco, foi pouco a pouco nascendo 
odioso antagonismo entre a aristocracia brasi
leira dos sen/wres de engenho, que em geral 
tinham casa em Olinda, e os negociantes por
tuguezes, que habitavam o Recife, appelli
dados, com desprezo, de mascates. Entre as 
origens d'esse sentimento estava a ruina da 
antiga capital, arrasada nos tempos da guerra 
estrangeira, e agora ainda mal' erguida, muti
lada e cheia de estragos, ao passo que a po
voação maritima tinha desde entdo crescido em 
grandeza e prosperidade. 

A reconstrucção de Olinda não lhe havia 
trazido o esplendor antigo e não era mais 
admissivel que o Hecife, ora prospero, perma
necesse como no outro tempo, sob ajurisdicção 
da antiga capital arruinada. Accresciam a estas 
razões outras oriundas do espirito nativista dos 
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pernambucanos, que nunca poderam tolerar de 
boa vontade o ascendente dos portuguezes. 

Não entrava por pouco nessa rivalidade a 
circumstancia (que egualmente explicára em 
parte a insurreição dos agricultores contra os 
hollandezes) de serem agora portuguezes nego
ciantes os credores de proprietarios muita vez 
perdularios ou imprevidentes. Um signal con
stante d'esse antagonismo era a preoccupação 
de por todos os meios e sempre excluir os por
tuguezes dos cargos municipaes. Os mascates," 
por evitar essa odiosidade, pedir-am para ele
var-se o Recife á categoria de cidade, o que era 
de eslricta justiça, e tanto o pediram que afinal 
a côrte de Lisboa lhes deu o justo despacho 
(17 IO). 

Lemhremos em favor dos pernambucanos 
que, se eram devedores sem muito credito, de 
peior fé eram os usurarios capitalistas do Re
cife, que exerciam abominavel pressão sobre os 
lavradores. Havia, portanto, de ambos os lados 
rcsentimentos privados que só o tempo e a 
moderação poderiam dissipar. 

E foi o que não houve; o capitão general 
procedeu com prudencia, ao. demarcar o novo 
municipio, só concedendo ao Recife as tres pa
rochias da villa - (a peninsula, a ilha de Santo 
Antonio e a Boa-Vista), que eram o ambito da 
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cidade hollalldeza, e deixando todo o resto do 
territorio a Olinda. Fez-se a consagração do 
novo municipio, segundo o velho uso portugucz, 
plantando na praça principal o pelourinho, sym
bolo da auctoridade e dajustiça. Essa cerimonia 
foi com gl'ande disereção quasi feita ás occul
tas; as pedras do pedestal do pelourinho, de
positadas primeiramente no pateo d'uma forta
leza, carregadas á noite e á noite mesmo foram 
argamassadas. Ao amanhecer, Recife era cidade. 

Veiu por fim o presidente da camara de 
Olinda ter eom o Governador e lançou o seu 
protesto insinuando que quem soubera erguer 
um pelourinho, tambem poderia arrancaI-o. 
Era o começo das retaliações. O capitão general 
Castro fez prender a este e outros successivos 
oradores que o procuraram, e um dos quaes 
pertencia á famila dos Bezerras, de grande 
prestigio e influencia. Tambem nessa occasião 
dois outros dos Bezerras haviam sido presos 
para responder por crime de homicídio, cousa 
não muito rara numa sociedade tinta duas vezes 
no sangue do escravismo e que encontrava em 
todos, como ainda hoje, a condescendencia da 
absolvição. Toda a nobreza sentia-se ultrajada 
e estava já disposta a agir, quando o governa
dor ordenou o desarmamento geral, prohi
bindo o uso particular das armas - medida 
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que se não cumpriu, e antes augmentou o nu
mero dos rebellados. 

Parece que com essas demonstrações não 
havia como superar o curso dos acontecimentos. 
Dias depois, alguns perversos dispararam um 
arcabuz de balas hervadas sobre o governador 
Castro, em Boa-Vista, o qual, ferido, escapou 
todavia do perigo. 

As condições então peioraram terrivelmente, 
e não sabendo a quem responsabilizar, como 
sempre succede, começou o governo desen
fl'cÍada reacção contra todos os suspeitos e 
illnocentes. Dois dos assassinos foram presos 
e de mistura com elles outras pessoas de con
sideração. 

Logo houve divergencia entre o governo e 
o bispo de Olinda, Manoel Alvares da Costa, 
que saíra em viagcm de correição pela diocese, 
em vez de assistir ao governador doente e im
possibilitado, ao qual pela lci devia substituir 
em taes casos. Acompanhava o bispo um om
cial de justiça, nesse momento suspeito de cum
plicidade no attentado, e tropas foram envia
das para capturaI-o; o bispo, recusando a 
entrega, á mão armada bateu as tropas do Go
vcrnador. 

Foi esse o signal da revohlção. A leva era 
geral; a nobreza, reunindo a sua gente, e cram 
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vinte mil, sitiou apertadamente o Hecife. O 
Governador, ainda de cama) sem recursos para 
resistir e na impossibilidade de recebeI-os 
d'oulras capitanias, resolveu negociar, pro
pondo a entrega dos presos depois do desar
mamento dos rebellados. A resposta foi que -
os pernambucanos libertal-os-iam quando qui
zessem e que tinham vindo para buscar a cabeça 
do governador e outras mais. - Percebendo 
que nada conseguiria, o governador achou que 
era melhor ceder e logo embarcou para a Ba
hia e com eUe ricos negociantes portuguezes. 

O Hecife cedia assim aos sitiantes, e dois 
dias durou a festa dos triumphadores; ao som 
de canticos religiosos arrasaram o pelourinho, 
symbolo do municipio e, diga-se-Ihes em seu 
abono, nem o saque nem desacato algum foi 
praticado. 

Reuniram-se afinal os vencedores numa as
sembléa original (e de modo que lembrava o 
costume germanico do Landtag) de povos da 
cidade e proprictarios das terras e resolveram 
sobre o governo da capitania; d'elles, o partido 
moderado e lealista indicava o bispo para to
mar as redcas do poder; o partido mais exal
tado, porém, dando maior significado á revo
lução, opinava por uma especie de republica, 
recordação ainda sobrevivente do regimen hol· 
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landez das Provincias Unidas, ainda não olvi
dado em Pernambuco, ou talvez por instillcto 
natural d'aquelles que viam na autonomia. me
lhor e justo equilibrio dos interesses nacionaes. 
Esse partido era, porém, uma minoria e não 
prevaleceu. 

Organizou-se o governo provisorio de seis 
membros, todos brasileiros. Ainda se fiára tudo 
do rei, que deveria aceitar o facto consummado 
ou caberia então cm ultima hypothese a decla
ração da republica independente. Pouco a pouco 
a influencia do partido legal se foi accentuando 
e entregou-se o governo ao bispo de Olinda, 
até á vinda provavel do novo governador. 
Aproveitaram os revolucionarios todavia o 
momento para crear uma magistratura libera
lissima, a dos Juizes do Povo (como já haviam 
feito os rebeldes do Maranhão). Constrangida
mente aceitou o Bispo o doloroso encargo, e o 
seu primeiro acto foi o da amnistia e esqueci
\11ento do passado. 

Não estava, porém, sopitado o espirito re
volucionario. E um grande proprietario, até 
agora sem papel nesta lucta, surgiu li tona com 
extranha audacia. Era Bernardo Vieira de 
lUello (commandante de um regimento desde 
o tempo das guerras dos Palmares levadas aos 
negros fugidos), que gozava de enorme presti-
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gio. Era homem cruel e sanguinal'io que olhava 
para a sociedade como para a lepra da escra
vidão em que elle se corrompera; como todos 
os grandes desequilibrados, tinha ás vezes no
ções exageradas e falsas do brio e do pundo
nor (I). 

Era natur:il que esse exaltado procurasse 
um papel a desempenhar na tragcdia da anar
chia. Fez-se chefe dos radicaes e partiu para o 
Recife com o plano de fazer reembarcar o novo 
Capitão General,' se chegasse sem a amnistia. 
No Recife, onde chegou com forças militares 
que apparentava destinadas á caça de um qui
lombo, foi recebido com grandes demonstra
ções, que só o terror justificava, pelas auctori
dades provisorias; mas logo pelos moderado!', 
que o vigiavam, foi descoberto o plano do hos
pede, o qual era apoderar-se do deposito da 
polvora ou fazei-o voar aos ares. Vieira de Me110 
foi advertido amigavelmente pelo Bispo de que 
deveria deixar o Recife; não se incommodou 
Vieira com essa ordem e deixou-se ficar tran
quillo, fiado nos seus apaniguados, que em 

(,) Era esse falSO pundonor todavia proprio da sociedade do 
tempo. Bernardo Vieira de Mello, em conselho da faroilia, resol
veu e fez impassivelmente assassinar uma enteada, por desvios ele 
com porlamell to. 
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grande numero acampavam perto da cidade, e 
o governo teve que calar e submetter-se. 

Enlre os capangas, chamados de regimento 
de Vieira e açulados por elle, e a guarnição mi
litar deram-se attritos que em breve se torna
ram cm disturbios. Começou Vieira a exigir o 
castigo dos soldados do governo, sem conside
ração de que fossem ou não provocadores, e o 
Bispo, com condemnavel fraqueza, sem ouvir 
os officiaes, ordenou a prisão e deportação dos 
soldados accusados. Acharam estes, que eram 
uns dez, um asylo no convento dos Carmelitas, 
c, vendo-se perdidos, tentaram uma léva de 
hl'Oqueis em favor do rei e contra o caudilho 
republicano. 

Ao sol do meio dia, de armas na mão, mar
charam até o quartel dos tambores, aos gritos 
de - pipa El-Rei! morte aos traidores! e a elIes 
logo se aggregaram as forças realistas da guar
nição, os negros Henriques e os indios alliadol!. 
(['este regimento e os mais que queriam e o 
povo, acolhendo-se á sombra do pendão real. 
Em todos os pontos da cidade a contra-revolu
ção triumphava. Vieira de l\Icllo, o espirito 
irrequieto que a provocara, cercado em seu do
micilio, foi preso, e os seus sequazes debanda
ram c fugiram. 

O Bispo, amedrontado do tumulto, por igno-
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rar OS intuitos do movimento, foi logo esclare
cido, confirmou a prisão de Vieira e entregou o 
commando militar a João da Motta, um dos 
proceres dos lealistas. Nesse momento era o 
Recife, cujas fortalezas foram apparelhadas para 
a defesa, o baluarte unieo da realeza contra a 
capitania revoltada (I711). 

A proclamação legalista dizia que ainda e 
sempre era governador da capitania Sebastião 
de Castro e Caldas, ausente, e o Recife conti
nuava a gozar os direitos de cidade. 

Toda a terra circumvizinha se levantou 
vendo perdido o fructo da victoria; foi posto 
em cerco o Recife, que resistiu galhardamente, 
mas viu com dõr a retirada do Bispo e do Ou
vidor, Valenzuela Ortiz, que prometteram tra
balhar no campo adverso pela pacificação dos 
espiritos. Ficou unico senhor da situação João 
da llotta. O Bispo não voltou como promet~ 
tera e, com as suas habituaes vacillações, pas
sou-se ao partido dos pernambllcanos, que o 
induziram a chamar a Olinda o regimento dos 
Henriques e a denegar ao Recife o titulo de 
municipio. Foram as suas ordens duramente re
pellidas por todos os do Recife, que um a um, 
pondo a mão sobre os Santos Evangelhos, ju
raram derramar até a ultima gotta de sangue 
em sustentação do acto d'El-Rei. 

I 
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Recomeçou a guerra civil, porém sob novo 
aspecto. As tendencias republicanas de outr'ora 
desappareceram e ambos os partidos diziam-se 
leaes á monarchia; concorrera de certo para 
essa feição não só a experiencia dos factos an
teriores, como a presença do Bispo ao lado dos 
revolucionarios. Ainda que estes obtivessem 
vantagens, não estava no temperamento do 
Bispo capitanear as levas guerreiras; deixou o 
governo, que passou ao Onvidor Gcral e ao se
nado de Olinda. No correr da lncta, que teve 
varias peripecias, o Recife conseguiu o auxilio 
e a alliança do Capitão-Mór da Paraíba, João da 
:Maia da Gama; mas em verdade nenhum dos 
contendores conseguia submetter o adverso. 
Nesse interim chegou de Lisboa uma frota por
tugueza trazendo o novo governador geral, 
Felix José lUachado de Ilendonça, a quem 
ambos os partidos enviaram mensagens cop
deaes e acolheram com applausos. 

Com a prisão c deportação de alguns recal
citrantes, estabeleceu-se a ordem com mais 
doçura do que crueldade; o Recife triumphou 
afinal guardando os privilegios municipaes, e a 
:!oncessão foi feita (e que logo caíu em desuso) 
je ser Olinda seis mezes no anno a residencia 
do Capitão General. 

Esta guerra de 1710-11, abalando todas as 
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classes sociaes, como que esgotou a força revo
lucionaria dos pernambucanos; sobre clla deve 
pesar um inteiro seculo de tranquillidade. 

i3 

Revolução nativista em Jlinas. 

(Emboabas) 

A cubiça do ouro sempre semeiou a diseor
dia entre os homens. Não era, pois, de estra
nhar que o descobrimento das minas plantasse 
logo a divisão entre os paulistas. A principio as 
rivalidades começaram entre os bandeirantes de 
S. Paulo e os de Taubaté; ao depois, assumi
ram odioso aspecto quando, ab:11ados com as 
maravilhosas noticias, os forasteíros do litoral 
e de além-mar precipites buscaram a região dos 
thesouros. O movimento da immigração era 
extraordinario e o proprio governo portuguez, 
como já vimos, cogitou de refreiar e prohibir 
essas partidas de gente que ameaçavam despo
voar o reino. Como quer que seja, osforasteiros 
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que immigravam para a terra das minas, cedo 
perceberam que não poderiam viver sob o jugo 
oppressivo e selvatico de uma raça forte como 
a dos paulistas, acostumada ao mando, e que 
por escarneo lhes chamava emboabas. A princi
pio soffreram humildes o jugo, mas, crescendo 
em riquezas e em numero, ganharam a audacia 

a consciencia do valor proprio. Para acabar 
as rixas que já iam nascendo e pôr um termo á 
anarchia e falta de segurança da terra ainda 
sem governo regular, pediram ao Governador 
geral do Rio de Janeiro que nomeias se um ca
pitão que assegurasse a justiça. 

Em uma terra, porém, onde não havia au
ctoridades, aos crimes succediamlogo desforras 
e vinganças pessoaes, formando-se instinctiva
mente partidos execraveis em guerra de exter
minio. Cada facção protegia ou dava guarida 
aos criminosos que a outra perseguia ou procu
rava punir, e desde logo emboabas e paulistas 
tornaram-se irreconciliaveis inimigos. Desor
dens taes propagaram-se de Caeté a Sabará 
Bussu e Rio das Velhas, de modo que ardia o 
paiz em guerra civil perfida e emboscada. Cor
rendo a noticia de que os paulistas premedita
vam a matança dos portuguezes, estes, alarma
dos, escolheram um chefe em Manoel Nunes 
Vianna, homem poderoso e valente, já conhe-



A FOIlIlIAÇÃO DO BRASiL 3II 

cedor e parte nos primeiros tumultos que ori
ginaram a nova situação. 

Nunes Vianna marchou com toda a suagente 
para Ouro Preto e destacou mil homens, sob o 
commando de um conhecido facinoroso, Ama
ral Coutinho, cm soccorro dos emboabas do Rio 
das Mortes. Conseguiu Amaral com grande 
superioridade dominar e sitiar uma mata onde 
se refugiaram os paulistas; estes, depois de al
gumas escaramuças, conhecendo a inutilidade 
da resistencia, pediram paz e vieram depor as 
armas. Coutinho preferiu deshonrar a victoria 
passando-os todos a fio de espada; houve pro
testos mesmos entre os seus, contra essa infame 
e monstruosa immolação. 

A infausta noticia, voando de aldeia a 
aldeia, encheu a todos de profunda consterna
ção. O Governador partiu immediatamente do 
Rio. Os criminosos, temendo o castigo, de 
novo reunidos sob Manoel Nunes Vianna, vie
ram ao encontro da auctoridade c postaram-se 
em altitude hostil no sitio de COI1g'onhas. Te
mendo maior desacato, por covardia, ou talvez 
por outros motivos, D. Fernando de Lancastre 
achou que era mais prudente retroceder ao Rio 
de Janeiro. 

Outro governador que succedera áquellc 
(Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho) 
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veio a Minas, sendo bem recebido pelos trium
phadores que, afinal, com a monstruosidade 
mesma dos seus barbaros processos, haviam de 
qualquer modo restabelecido a ordem publica. 
Nunes Vianna resignou o encargo do mando 
que as circumstancias lhe tinham imposto e 
retirou-se da região. 

Mas os que não podiam resignar-se a esse 
triumpho e a essa lugubre paz eram os paulis
tas, que viram cair em ruinas e em proveito 
dos forasteiros, aquelle poderio que a sua 
invenção, diligencia e industria haviam creado. 
Não havia muito tempo, emquanto os forastei
ros viviam no conforto das povoações mariti
mas, elles, os paulistas, affl'Ontavam a risco de 
vida o perigoso mysterio do deserto. Sentiam
se agora incapazes de soffrer a irritação conti
nua d'essa injustiça. No recondito dos lares, as 
esposas exprobravam aos maridos a serenidade 
com que esqueciam tamanhas affrontas e a 
cobardia com que curtiam a insupportavel der
rota. 

Tomados subitamente de novo animo, pla
nejaram a guerra de desforra, aggremiaram-se 
para cima de mil, sob o commando de Amador 
Bueno da Veiga, de grande fama de intrepido, 
e, semeando o espanto e terror por onde pas
savam, chegaram em fim ao Rio das Mortes, 
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onde acamparam triumphalmente. Breve triUlu. 
pho, porém; porque, acossados pelos forastei
ros, não tinham elementos bastantes para o 
dominio permanente, e acharam que era mais 
prudente retirar-se sem ignominia, contentando
se com aquelle lampejo de gloria. 

Caíra a região das Minas sob o poder do 
Estado. 

rrancezes no Rio de Janeiro. Du Clerc e 

Du Gay Trouin. 

Portugal, como a Inglaterra e a Hollanda, 
auxiliava as pretenções da casa d'Austria, 
quanoo vacante o throno espanhol de Carlos II 
(1699), ultimo da dinastia Hapsburgo-Aragão. 
Luiz XIV queria o trono vago para o seu neto 
Filippe dc Anjou, mais tarde Filippe V, mais 
acclamado pelos povos da Espanha do que 
imposto pelo rei de França. A Gllerra cha
mada da 8llccessão da corôa espanhola, aqui 
repercutiu na colonia portugueza, com as 
aggressões e represalias dos francezes. Des 

18 
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Gennes em 16g5 na ilha Grande e Du Clerc em 
1708 em Pernambuco, saqueiavam povoações 
ou aprezavam navios. 

O capitão Du Clerc, da marinha franceza, 
com uma ílotilha de seis navios, veio (1710) 
investir o Rio de Janeiro, principahnente por 
ser o Rio a cidade mais rica do Brasil, entre
posto do commercio do sul e das minas de 
ouro. A 16 de Agosto appareceu em frente da 
barra, simulou desembarque e, encontrando 
resistencia, fez-se ao mar e desembarcou em 
Guaratiba mil homens de combate. Sete dias 
marcharam os invasores atravez de florestas e 
montanhas, desconhecendo os caminhos, para 
alcançar a cidade, onde afinal penetraram. 
Nessa marcha poderiam ser anniquilados, ainda 
com emboscadas desnecessarias, porque o go
vernador do Rio de Janeiro, Castro Moraes, 
tinha á mão grandes e superiores recursos de 
gente armada e indios frecheiros. 

Francisco de Castro Moraes, porém, era um 
espirito fraco e talvez cobarde; não se aprestou 
para a lucta, preparando já talvez qualquer 
composição humilhante e deixou que os inimi
gos acampassem e pernoitassem no Engenho 
Velho, em perfeito socego. 

Pela manhã os inimigos recomeçaram a 
marcha, e para detel-os apenas appareceu um 
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punhado de bravos estudantes commandados por 
Bento do Amaral Gurgel, que foram logo bati
dos, e outros dirigidos por um frade trinado, 
Fr. Francisco de Menezes, que, na descida do 
morro de Santa Thereza, tiveram egnal sorte. 
Perseguidos pelas ruas e dos morros, os fran
cezes, colleiando as montanhas pela estrada de 
l\1atacavallos, entraram no coração da cidade, 
descendo a rua da Ajuda e S. José até o mar. 
O mestre de campo, irmão do governador, Gre
gorio de Moraes, e, as companhias de estu
dantes constituiram então a resistencia, que se 
foi tornando amiudada e terrivel, ao passo que, 
encurralados num trapiche entre o mar e fogo 
inimigo, os francezes, já muito dizimados e 
impossibilitados na acção, sob a ameaça de 
que far-se-ia saltar com barris de polvora o 
edificio onde se asylavam, já não crendo mais 
na volta da esquadra que não apparecia do lado 
do mar, depuzeram as armas e renderam-se. 

A negligente fortuna dos port1lguezes e flu
minenses foi deshonrada pela barbaria com 
que completaram o malsinado e facil triumpho, 
deixando os vencidos aqui e alli entregues á 
canalha das ruas e ao furor das vinganças 
patrioticas. Nwna carta de José da Cunha Bro
chado lê-se : Essas acçõens nam se costumam 
festeiar e menos com fanfarronadas ... devia 
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dizer antes, morticinio de centenas de homens 
após a rendição. 

A esquadra de Du Clcrc appareccu tarde, 
dois dias depois da catastrophe. Du Clcre 
ficou prisioneiro no Rio, onde conseguiu aliás 
a cstima da sociedade. Scis mezes depois ama
nheceu no lcito assassinado; soube-se que o 
foi por dois cmbuçados; o crime parece envolt ° 
em mystcrio c crê-se que resultou de uma vin
gança privada. 

O governo do Rio de Janeiro não cuidou 
de punir os criminosos, e por isso attraiu 
sobre si, e de novo, a colera da França, indi
gnada com tamanhos e injustos morticinios. 

Coube a René de Du Gay Trouin a em
preza de vingar os seus compatriotas. Orga
nizou com abastados mercadores os aprestos 
da frota e tropas de combate, que o governo 
concedeu ao habil e já então glorioso officiaI. 
Eram ao todo dezaseis náos dc differente pórtc 
da marinha real e mais quatro de particulares 
interessados nos lucros do cmprehendimcnto. 
Seguiu a esquadra a derrota traçada, e em 12 

de Setembro, no meio dos costumados nevoei
ros da Guanabara, sem se percebcr a presença 
do inimigo, ouviu-se da cidadc o troar da arti
lharia. 

Ainda d'esta vez, não estavamos de todo 
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desprevenidos para a lucta. A Cõrtc de Lisboa 
tivera noticia da premeditada aggressão e já 
no porto do Rio se haviam levantado trinchei
ras e se achava a frota real portugueza de qua
tro náos e duas fragatas, desde 30 de Agosto e 
em posição de defesa; mas o capitão Gaspar 
da Costa, o Maquinez, julgando tratar-se de 
rebate falso, cineo dias depois, voltando de 
um cruzeiro na barra, descuidosamente desem
barcou com a sua gente. A guarnição mal'Ítima 
e terrestre da cidade contava cerca de tres mil 
homens em armas nos navios, nas fortalezas e 
em terra. A frota inimiga, cuja capitanea era 
Le Lys, tinha mais de cinco mil combatentes. 

Subito surge á vista o inimigo. Ao troar da 
artilharia, o indeciso e negligente capitão, pa
rece que já atfectado da doença que o abalou 
pouco depois, não tentou mais rcsistencia e, 
desorientado, mandou picar as amarras dos 
navios e ateiar-Ihes fogo. 

A das nossas náos que encalhavam pelas 
ilhas juntou-se a desgraça da explosão do 
paiól de polvora de Villcgagnon que vietimou 
uma centena dos nossos. 

Já nessa hora assenhoreiavam o porto as 
naves de Du Gay Tl'Ouin, atravez dos fogos das 
fortalezas. Os habitantes da cidade, do alto 
das montanhas, viram dolorosamente na ma-

18. 
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nhã seguinte a tomada das ilhas das Cobras, 
que Maquinez não soube 80CCOrl'er, e onde os 
francezes levantaram novas trincheiras e des
embarcaram tres mil e trezentos homens, com 
petrechos de guerra e morteiros que serviriam 
de artilharia de campanha. Nessa occasião a 
dór da derrota enlouquecera o nosso desven
turado almirante. 

O governador, como da vez passada l entre
gando tudo ao acaso, deixára-se ficar em desi
diosa inacção, que mais se explicava pelo ter
ror que pela falha de tino e prudencia. Os 
francezes, não querendo aventurar-se, como 
Du Clerc já havia feito, a combater no laby
rinto das ruas, dispuzeram-se em tres corpos 
successivos, um na praia da Gambôa, outro 
nos morros proximos e a vanguarda na pla
nicie da cidade, commandados respectivamente 
por Courserac, De Beauve (com Du Gay 
Trouin) e Goyon. O tiroteio durou de 16 a 
19 de Setembro, quando, percebendo a fra
queza dos nossos, Du Gay Trouin intimou, 
por um parlamentario, a rendição. Na intima
ção exigiam a punição dos assassinos de Du 
Clero e a satisfação das antigas offensas contra 
os prisioneiros deshumanamente trucidados. 
Francisco de Castro respondeu dignamente que 
defenderia a cidade « até a ultima gota de 
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sangue» ; mas a conducta que teve não corres
pondeu a esse arranco diplomatico. 

Logo em seguida, cem bocas de artilharia 
despejavam a morte e o incendio sobre a 
cidade; em noite escura de trovoada e ao cla
reiar dos relampagos, em quanto em mal segu
ros botes desembarcavam os francezes para os 
lados de S. Bento, extranho espectaculo se pas
sava nas ruas; soldados desertavam dos pos
tos, o terço da nobreza debandava; o povo 
fugia, homens, mulheres e crianças pelo campo 
afóra, precipitadamente, no terror que a escu
ridão e a tempestade tornavam panico e lugu
bre. 

Ao ver esvasiar-se entre lamentações a 
cidade ora deserta, os mais valentes resenti
ram-se d'essa debandada, perdendo o espirito 
e a coragem. Pensou-se, pois, em negociar, e 
logo um embaixador (que foi o ajudante de Du 
Clerc, prisioneiro) levou ao ousado invasor a 
declaração de que a cidade se entregava sem 
mais resistencia. 

Seguiu-se horrivel saque de despojos, al
faias e fazendas pelos soldados francezes, aos 
quaes se juntaram quinhentos prisioneiros que 
aqui estavam, da guerra anterior, e por obra 
d'estes foram comtudo poupadas as casas de 
amigos caridosos que os protegeram no cap ti-
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veiro. Du Gay Trouin eom grande brio conse
guiu, passando alguns pelas armas, restabele
cer a disciplina da esfaimada soldadesca. 

A cidade foi então resgatada por 600 mil 
cruzados, fóra o que já se achava nas garras 
dos saqueiadores. Chegavam então nesse mo
mento de Minas grandes reforços, cerca de 
6.000 homens eommandados por Antonio de 
Albuquerque, e era possivel resistir ainda; 
mas não se cuidou mais nisso e a vergonha do 
desastre consummou-se intcira. 

I< Recebida a ultima prestação, entregou 
Du Gay Trouin a cidade, conservando unica
mente as fortalezas da barra, Villegagnon e 
ilha das Cobras, que no dia da partida, 13 de 
Novembro, abandonou. 

« Nesse dia, mandou incendiar a Barl'oqui
(lha, unica mio que resLava da frota portu
gueza; o eshulho da cidade produziu, segundo 
diversos historiadores, de 25 a 30 milhões de 
cruzados; Du Gay, em suas memoriai, diz que, 
apezar da perda dos vasos Le lJ'IagnaniTne e Le 
l/ideie, sossobrados na altura dos Açõres, 
ainda tiveram os armadores um lucro de 92 por 
cento » (1). 

(I) Mario Behring, no seu excellente escripto - Uma injudiça 
;'ahistollll. 
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Por falta de animo c prudencia foi o inepto 
Governador duramente condemnado a degredo 
perpetuo e sequestrados os seus bens. O go
vernador, todavia, não era menos culpado que 
os seus companheiros e auxiliares. 

Nesse tempo a preoccupação das riquezas 
das minas havia com o espirita das especula
ções amortecido o sentimento militar. 
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B) HISTORIA LOCAL 





1 

lIistoria local. 

Ainda que sejam hoje numerosas as divi
sões administrativas do Brasil e ainda que a 
gravitação da lingua e da tradição portugueza 
lhes désse perfeita coordenação e unidade, é 
certo que a enorme extensão geographica e 
tambem a historia das antigas capitanias con
firmam a existencia de grandes grupos locaes 
em que se reparte o immenso organismo na
donal. 

Foram esses grupos (quc ainda o são por 
varios aspectos) não menos de cinco : L" O 
Extremo Norte ou o antigo Estado do Maranhão 
(do Amazonas ao Ceará) que até os tempos da 
independencia se desenvolveu separadamente 
do governo geral. Ainda no momento da eman
cipação politica pensou-se nas côrtes portu
guezas separaI-o do resto do Brasil, como o fez 
a Inglaterra com o Canadá ao emancipar-se a 
America do Norte. 2.° O Norte, a capitania 
geral de Pernambuco, em cuja esphera de in
fluencia, provada sempre na conquista hollan-

I. RIBBIRO. - n. nRASIL (superior). 19 
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deza e na revolta de 1817, entravam R. G. do 
Norte, Paraíba e Alagoas; corresponde esse 
grupo ao Brasil hollandez no momento do 
armisticio. 3.° O Centro, isto é, a Bahia e as 
dependencias suas, Sergipe, Ilhéos c Porto 
Seguro a ella aggregadas e que foi (com o 
de S.Paulo) o primeiro foco de irradia
ção colonial desde os primordios. 4. o O Inte
rior, que é S. Paulo, a antiga capitania de 
S. Vicente, com as terras de oeste, sul e norte, 
conquistadas pelos bandeirantes paulistas, isto 
é, Paraná, Goyaz, Minas, Mato Grosso, que 
depois se desaggregaram e formaram capita
nias á parte. 5. o O Rio de Janeiro, nucleo que 
cedo se separou de S. Paulo e unica cidade do 
litoral da colonia que tinha grande importancia 
equivalente e logo maior que Bahia e Pernam
buco; ao Rio fica submettido todo o fraco 
litoral do sul (aberta apenas a excepção de 
S . Paulo) , isto é, Santa Catharina e Rio 
Grande, ambas de povoação recente (I). 

I. O Extremo Norte (L° grupo comprehen-

(1) Ainda hoje pouco haveria que modificar nessas divisões, que 
se desenvolveram como unidades historicas, autonomas, a não ser 
talvez o accrescentar-se a existcllcia de um grupo extremo meridio
nal (6.' Rio Grande), ditrerente do Hio de Janeiro, e outro extremo 
septcntHonal (,.' Amazonas), dHferente do Maranhão; e mais o (8.'), 
Ceará, que ainda nos tempos coloniaes viveu indec!so entre ai 
orbitas administrativas do Maranhão e de Pernambuco. 
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dendo a Amazonia, o lJIaranhão, Piauhy e 
Ceará). O Estado do Maranhão, independente do 
governo geral do Brasil, foi creado em 16~H 
(Filippe III) e abrangia toda a região do 
extremo norte a partir do Ceará e pelo interior 
quasi todo o valle do Amazonas; a primeira 
séde do governo era S. Luiz, o primeiro gover
nador Francisco Coelho de Carvalho; e a elle 
obedeciam as tres capitanias então existentes, 
a do Ceará (que constava apenas de um estabe
lecimento, Fortaleza) Maranhão e Pará. Nos 
primeiros tempos celebriza-se Bento Maciel 
pelo reconhecimento das terras que explorou 
e pela crueldade e terror que impoz aos indios. 

Em 1637 realiza Pedro Teixeira a sua aven
turosa jornada pelo rio Amazonas e d'elle foi 
saír a Quito, d'onde voltou com o padre Acuna 
e outros que vinham para reconhecer e explo
rar o grande rio. 

O governo hollandez de Pernambuco ter-se
ia apossado do extremo norte se tivesse ouvido 
as suggestões de um aventureiro, Geaeon l\Ior
ris, que pessoalmente havia verificado a fra
queza do Estado nascente, extenso e indefeso. 

Os destinos do grande estado começaram 
com o monopolio da Companhia do Commer
~io. 

Mas a Companhia do Commercio em breve 
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agonizava e foi abolida. Emquanto governador 
do Maranhão, Gomes Freire de Andrade con
seguiu estabelecer a ordem e grangear sym
pathias em todos os partidos locaes, e mesmo 
achou meio de favorecer aos marallhenses 
quanto á escravização dos indios em justa 
guerra, no interesse da Religião e da Coroa, 
porque os indios rebeldes faziam tanto mal ao 
christianismo como ao governo; com essa 
dubia transacção ganhou a possibilidade da 
paz. Voltaram de novo os jesuitas e continua
ram (embora tolhidos) no serviço inestimavel 
das missões. 

Pouco a pouco foi progredindo o conheci
mento das terras ainda não exploradas, sobre 
tudo do lado do Amazonas, e por essa razão 
vae crescendo a importancia do Pará, de modo 
que ora Pará ora Maranhão é a residencia do 
governador do Estado, que afinal se fixa em 
Belém do Pará (1). 

o antigo regimen de monopolio que havia causado 
tantos dissabores, foi renovado em 1:;55 pelo Marquez 
de Pombal com a creação da Companhia Geral do Grão 

(I) São governadores notaveis, depois de Gomes Freire : Sá. de 
Menezes, Antonio de Albuquerque, 1690-97 (pequenas questões de 
limites com os francezes de Cayenna); Bernardo Pereira de Bcr
redo, 1718-22; de nome glorioso como escriptor e annalista do Mara
nhão, Mendonça Furtado, 1?51, irmão de Pombal. 



Pará e !.faranhão, instituida sob novos moldes para 
fomentar o povoamento, a lavoura e o commercio 
d'essas regiões, com o capital primitivo de 1.200 acções 
de 400$000; datam d'esse tempo novas immigrações 
de portuguezes, o fomento de industrias extractivas 
do Amazonas, a cultura do arroz e do cacáo e do algo
dão em grande escala. A companhia, depois da quéda 
de Pombal, foi abolida (1:777)' 

Tambem do tempo de Pombal datam as novas leis 
sobre a condição dos selvagens, que foram subtrahidos 
ti direcção dos jesuitas e entregues á administração 
leiga pela creação de Directorias, e, sob o influxo do 
principio theorico da liberdade dos indios, na verdade 
iniciaram a escravidão disfarçada, e d' ahi originou-se 
o despovoamento e ruina das aldeias outr'ora flores
centes. 

Jesuitas e outros religiosos haviam de facto reali
zado para a civilização a conquista do Amazonas ; ao 
I,ongo d'elle e de seus affluentes estabeleceram uma 
série de missões e aldeiamentos que com os do litoral 
iam do Ceará a Guiana e da foz do Amazonas ás mis
sões do Perú ; em 1:755 eram em numero de 60, das 
quaes 28 dos jesuitas, 15 de capuchinhos, 12 de carme
litas e 5 da ordem dos mercenarios; eI, Ire essas diffe
rentes ordens que trabalhavam no mesmo intuito de 
paz, houve por vezes violentos conflictos, e os indios 
de differentes missões procediam considerando-se de 
dífferentes tribus e inimigos; os proprios ecclesiasticos, 
ás vezes, envolviam-se na lucta, o que succedeu sobre
tudo entre carmelitas e jesuítas. 

As missões do Pará e Maranhão têm caracter ori
ginal e proprio quanto á organização do trabalho. Nas 
missões do Paraguay e da California os indios não têm 
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propriedade privada e trabalham para o thesouro 
commum; e ainda as missões são absolutamente fe
chadas aos forasteiros. Aqui, ao contrario, cada família 
de indios tem sua lavoura e só alguns, mediante salario, 
trabalham certo tempo do anno para a missão; tambem, 
posto que as leis prohibam o ingresso do forasteiro nas 
missões, enes têm aqui, por tolerancia dos jesuitas, 
hospitalidade, e frequentemente as colonias dos presi
dios utilizam-se da egreja da Inissão proxima nas ne 
cessidades da religião. Se é a missão no paraguay 
patriarcal, aqui approxima-sc da natureza civil d6 
Estado (I). 

Pombal arruinou todo esse systema unico, compa
tivel com a indole dos selvagens, e que os conservava 
em estado propicio a pouco a pouco se erguerem ao 
nivel de população util (2). 

O Estado do II aranhão desmembrou-se em 
varias capitanias, que vieram a tornar--sc autonomas. 

O Grão Pará tomou-se capitania geral separada 
e ene proprio dividia-se geographicamente em Pará, 
Guyanna brasileira (margem septentrional do Ama
zonas) e região do Solimões (oeste do Amazonas). A 
separação fez-se primeiramente nos negocios ecclesias
ticos pela creação de um bispo em Belém (1719) que 

(1) Handelmann. Geschichte ç. Bras. 2?6. 

(2) Apesar da legislação posterior em favor dos indios, de D. 
João VI, o Regu!. imperial de 1845 e os seguintes reintegraram as 
aldeias á 'direcção dos missionarios. Mas de 60 que eram seriam 
agora uma duzia, seis no Pará, quatro no Alto Amazonas e dez no 
Maranhão (ReI. offic. de 1855). A escravidão dos indios não cessou 
de todo no Amazonas, embora encoberta sob a apparencia da li
.oerdade. O celebre Wallace conta como no seu tempo (1851) se 
aprisionavam e vendiam as crianças selvagens, que eram desde 
então utilizadas no serviço domestico das povoações. 
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tinha jurisdicção por todo o Amazonas e até Mato 
Grosso e Goyaz mclusil'e. A separação politica, já insi. 
nuada pela residencia do governador no Pará, torna-se 
effectiva em 1760 - que marca a ruina do Estado do 
Maranhão. Desde esse momento em diante tanto o Pará 
como o Maranhão obedece cada qual independente
mente á côrte de Usboa (1). 

O Piauhy foi colonizado e occupado em 1674 por 
Domingos Aflonso, criador e dono de fazendas da mar
gem pernambucana do Rio de S. Francisco; perseguido 
dos indios e das seccas, este criador seguiu para no
roeste em procura de campinas melhores, e estabeleceu
se ás cabeceiras do Parnahyba, ricas de aguas e pas
tagens. Assim começou a colonização do Piauhy. A 
Domingos Alfonso juntou·se o paulista caçador de 
escravos DOIningos Jorge, e ambos expurgaram a 
região, que foi logo povoada de sertanejos pernambu
canos. O governador do Estado do Maranhão maudou 
mais 300 deportados. A fortuna territorial imruensa e o 
gado de D. Alfonso foi legada aos jesuitas sob condição 
de obras pias, e desde então regularizaram a coloni
zação das terras até que foram incorporadas á corôa 
no tempo de Pombal, quando foi expulsa do Brasil a 
companhia (1759)' A capitania do Piauhy sempre se 
conservou dependente do Maranhão, e no passado se· 
eulo (18n) constitue governo separado. 

O Ceará, já o vimos, foi occupado pelos portu
guezes (M. Soares Moreno) no tempo da invasão fran
ceza no Maranhão e depois, por algum tempo, fez parte 
do dominio hollandez, que o incorporou apoz a expe-

(1) Só em 1850 (Lei de 5 de Setembro) é separada do Pará a pro
'fincia do Alto Amazona~. 



HISTORIA DO BRASIL 

dição de Garstman e Huss de parceria com o natural 
alcunhado Algodão, que chamára os conquistadores 
íBariio de Studart). Até esse tempo o unico lugar habi, 
tado é o mesquinho forte fundado em 16I3 (Fortaleza,
mas, depois de exterminados os indios em continuas 
guerras, de 1680-90, a colonização se inicia com ardor. 
Já desde 1655 se estabelecem os jesuitas na serra de 
lbiapaba e d'ahi estendem o seu influxo em todas as 
direcções, de tal modo que na maior parte as povoa
ções d'esse perimetro se originaram de aldeiamentos e 
missões. Os governadores de Pernambuco e do Ma
ranhão disputavam a jurisdicção d'esse territorio, e 
d'essa disputa viveu largo tempo o Ceará quasi auto
nomo, mas sob as garras de dois consules indepell
de'ntes, um commandante da Fortaleza e um auditor 
que administrava e distribuia a justiça, Esta situação 
foi regularizada pela crea~'áo de um governo do Ceará 
em lí99. Pelos fins do seculo XVIII o Cell.rá é um grande 
centro de criação de gado e ha escolas numerosas e 
verdadeiro interesse pela instrucção popular. 

II. - O Norte (segundo grupo, compre
hendendo Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte). É em torno de Pernambuco 
que gravitam no seu desenvolvimento histo
rico os estados que se formam do Rio de 
S. Francisco até o Ceará. A principio só havia 
as duas capitanias de Pernambuco e Itama
racá; antes da guerra hollandeza fundam-se 
duas outras - Paraíba e Rio Grande, que per
tencem á corôa; e mesmo a corôa reclama de-
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pois da guerra as capitanias feudacs que seus 
proprietarios não poderam e nem poderiam ter 
defendido durante aquella guerra externa. Os 
descendentcs dos antigos donatarios, Pero Lo
pes de Souza (ltamaracá) e Duarte Coelho (Per
nambuco) pleitearam a restituição das suas capi
tanias; a herança d'este ultimo veio parar nos 
condes de Vimioso, que já tarde, no tempo de 
D. João V, obtem a indemnização dc 80 mil cru
zados! A família de Pero Lopes conseguiu, após 
um processo de 40 annos, a restituição dos 
seus direitos (1693) e poude conservaI-os por 
muito tempo até que a capitania foi vendida a 
D. José por 40.000 cruzados em 1)63. 

Depois da guerra hollandeza, todas as ter
ras do Ceará ao S. Francisco, ainda que divi
didas em capitanias, estavam submettidas a um 
Governo geral de Pernambuco, que primeiro 
coube a um dos principaes herócs da insurrei
ção - André Vidal de Negreiros. D'esse do
nUlllO geral separam-se cmfim auionomos, 
Paraíba em 1)99. Alagoas em 181) e o Rio Grande 
do Norte em 1820_ 

A capitania de Pernambuco foi em todo o 
curso da historia exemplo de prosperidade. Ao 
fechar-se o primeiro seculo, e em cincoenta 
annos de colonização, tinha uma população 
branca de 2.000 homens, 4 a 5 mil escravos, 

19. 
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sem falar em innumeros indios; a base da 
vida economica era a agricultura e moíam 
então cerca de setenta engenhos de assucar. 
No periodo hollandez a guerra não destruiu, 
antes fortaleceu a fortuna da capitania, e mais 
que tudo tornou o povo cioso de suas fran
quias, pois a libertação do territorio fôra tam
bem obra sua, desajudada quasi do influxo 
official. 

Uma das provas mais evidentes d'este grande 
esforço dos pernambucanos, que vale pela crea
ção da nossa nacionalidade, é o Papel forte, 
que resume o estado de espirito que então rei
nava entre os conselheiros da corôa. Os mais 
sabios e prudentes aconselhavam a entrega da 
capitania. 

Era o que pensava devia ser feito o grande 
Antonio Vieira. As razões do Papel forte são 
resumidas por um escriptor da seguinte ma
neira: 

" Não havia crueldade em ceder Pernam
buco; Pernambuco apenas era um membro de 
Portugal, e a crueldade estava em pôr em 
risco o corpo todo para salvar uma parte 
pequena, e essa corrupta e de difficil susten
tação. Demais, o sacrificio que a Hollanda re
queria pouco devia custar á corôa; outros 
maiores tinha a Espanha acceitado da mesma 
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Hollanda, e o Imperio da Suecia. Cumpria 
tambem attender á situação do Brasil. Os hol
landezes estavam na posse de posições fortis
simas, e se fortificassem qualquer ponto entre 
o cabo de Santo Agostinho e o rio de S. Fran
cisco, os insurgentes teriam cortadas as com
municações com a Bahia e ver-se-iam entre 
dois fogos. 

« Nestes termos, era impossivel continuar 
a lucta. Remover os moradores era remover 
Pernambuco, porque Portugal precisava de 
homens e não de terras. As rendas das capita
nias que a Hollanda reclamava não chegariam 
á décima parte do que podia custar a sua de
fesa. 

" O conselho de comprar Pernambuco era 
bom, mas impraticavel, porque os Estados não 
queriam vendeI-o como os portuguezes não 
queriam cedel-o. A Portugal é que convinha 
vendeI-o, vendei-o por interesses de maior 
ma~Di.tude, para o reclamar quando a fortuna 
o permittisse. Querer defendei-o sem meios 
para isso, é que não. Portugal poderia talvez 
aprestar um armamento; mas os Estados po
diam perder muitos. A Companhia das lndias 
Occidentaes estaria pobre; mas a das lndias 
Orientaes tinha riquezas de sobra e podia as
senhorear-se das possessões portuguezas no 
Oriente. A Espanha preferia fazer pazes deshon
rosas com a Hollanda a ter guerras com ella e 
a França ao mesmo tempo; a França soffria 
insultos da Hollanda para não ser guerreada 
simultaneamente por ella e pela Espanha : 
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seria sensato que Portugal se expozesse ás 
nostilidades simultaneas dos espanhóes e dos 
hollandezes. Onde tinha elle para isso solda
dos, dinheiro, navios, marinheiros, se nada 
d'isto tinha sequer pIra dar calor á guerra da 
restauração? As situações dos dois paizes não 
soífriam comparação. Os hollanctezes não ti
nham um inimigo na Europa; os portuguezes 
não tinham um amigo. Elles tinham mil e qua· 
trocentos navios na Hollanda, mais de cem na 
ludia, mais de sessenta no Brasil; tinham 
duzentos mil marinheiros, engenheiros, offi
ciaes, soldados excellent.es, a sua riqueza, a 
sua industria, o seu patriotismo, a sua dili
gencia; os portuguezes só podiam contar com 
a sua desunião, a sua inveja, a sua presumI'
ção, o seu desmazelo, o seu perpetuo respeito 
pelos interesses individuaes. Em que confiar, 
pois? Em milagres? Melhor era mereceI-os do 
que esperai-os. 

" Se se persistisse na contenda com a Hol
landa, perder-se-ia a lndia, impossivel de de
fender. " Por amor de Deus, concluia o insigne 
~esuita, e pelo amor de Vossa Majestade, e 
pelo amor da patria, peço a todos que lerem 
este papel hajam de considerar quão impossi
vel é guardarmos todos os nossos dominios 
com só uma armada; peço-lhes que pesem as 
difficuldades, as eonsequencias, as impossibi
lidades! Dois golpes bastam para nos privarem 
da India e do Brasil; um que torne Gôa, outro 
que tome a Bahia, ambos tão praticaveis, tão 
fa.ceis, tão certos! O baluarte da paz nos segu 
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raria contra ambos. Os predecessores de Vossa 
Majestade o sabiam, e guardando a paz com 
todo o mundo eram senhores de tres partes 
d'elle. Guardemos todos os nossos recursos 
para a lucta com Castella, para a qual assaz 
necessidade temos do favor de Deus, e até dos 
milagres que da sua misericordia aguarda~ 
mos. " Portanto, aconselhava que, não sendo 
possivel modificar as clausulas impostas pela. 
Hollanda, fossem ellas acceitas taes qnaes, 
reservando-se a guerra para occasião mais 
opportuna. 

" Tal era, muito resumidamente exposta, a 
argumentação do papel forte. Os acontecimen
tos poderam refutaI-a; mas é certo que a sub
screveriam todos os estadistas que se guiassem 
mais por interesses positivos do que por esti
mulos do brio nacional. Todavia, o rei não se 
atreveu a seguir o parecer de Vieira, que eviden
temente era o seu, e emquanto elle hesitava entre 
as indicações do seu bom senso e as solicitações 
da vontade nacional, os hcroicos pernambu
canos foram advogando a sua causa e prepa
rando lbe o vencimento ganhando as batalhas 
dos Guararapes, apezar de lluasi totalmente 
desprotegidos pela metropole. " 

D'esse orgulho nativo deram logo provas os per
nambucanos, de modo que o governo d'essa capitania 
se tornou desde então difficil e delicada tarefa. O seu 
primeiro capitão-mór depois da guerra, André Vida! de 
Negreiros, teve que governar contra a aristocracia na
tivista e ganhou a reputação de tyranno (1657-61). Não 
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teve melhor sorte, e antes peior, o seu successor, Jero
nymo de Mendonça Furtado (1664), que era aliás urna 
indigna auctoridade; a proposito foi de certo o sermão 
de Antonio Vieira sobre o Bom Ladrão, e onde o jesuita 
dizia que o verbo rapio se conjugava em todos os 
tempos e modos na colonia portugueza. 

Originalíssima foi a revolução que rebentou nesse 
tempo. Fazia-se urna procissão do Nosso Pae, corno é 
costume ao levar-se o S.rno Sacramento por occasião 
da agonia de qualquer moribundo; o capitão-mór, 
homem religioso, ao passar o prestito pelo palacio, a 
esse se aggregou, corno o faziam todos, para acompa
nhaI-o até a egreja. 

Os descontentes que então formavam o prestito, á 
frente da egreja, desmascararam o intento que levavam 
e cercaram de espadas desembainhadas o capitão
general, a. quem reprochavam de tyranno ainda maior 
que os oppressores de Hollanda. Mendonça não viu 
outro recurso que voluntariamente submetter-se e en
tregou a espada a André de Barros Rego, qu~ em 
nome d'el-rei, da nobreza e do povo pernambucano o 
lançou na cadeia publica (1666). 

Esse motim quasi ia degenerando em grave questão 
internacional. Estacionava então no porto do Recife 
uma esquadra da Companhia franceza das Indias 
Orientaes, que aqui refrescava de viagem para Mada
gascar e fôra com grande obsequio e delicadas de
monstrações recebida pelo capitão-general; adrede 
espalharam os descontentes, talvez para justificar a 
criminosa audaeia, que era intuito do governador 
entregar a terra aos francezes, cabendo-lhe assim a 
pécha de réo de alta traição. 

O povo, acreditando nesta balela, pegou alvoroçado 
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em armas e saiu em perseguição de alguns marinheiros 
desembarcados, que, na ignorancia de tudo, suprehen
ditlos, perspguidos e rechaçados, acharam asylo no 
convento dos capuchinhos. Ahi a multidão, cercando o 
claustro, cobriu-os de improperios e baldões, e o mor
ticinio seria certo se o governo provisorio, sabendo do 
motim, não corresse a apaziguai-o e a dar excessivas 
escusas ao almirante francez_ 

Grandemente infeliz foi, porém, o capitão-general, 
já então preso e que, sendo levado a Lisboa, não foi 
ouvido; para aggra vação de infortunio, seu irmão, 
Francisco de Mendonça, havia traidoramente passado 
para as fileiras espanholas, e elle proprio, ainda que 
innocente, foi condemnado a degredo perpetuo para a 
India. 

Assim, o motim pernambucano ficou sem cor
rectivo da auctoridade real, que, se não o approvou, 
pelo menos não quiz abertamente condemnal-o. Mais 
tarde abre-se para Pernambuco um periodo revolucio
nario de grande intensidade e que dura quasi meio 
seeulo e é o mais saliente signa: do espírito autonomico 
da eolonia. Dos suecessos que o caracterizam j á demos 
noticia na parte anterior ao tratar da guerra dos Mas
cates. 

Ha de I?Il em diante um longo l'epouso, apenas in
terrompido pelas sueeessões da vida administrativa. 
o germen da rebellião está guardado nos espiritos Mas 
até que o sol da revolução franceza de novo o chame á 
vida na revolução de lSI? 

A historia do Rio Grande do Norte está ligada 
á da guerra hollandeza. Em 1654 D. João IV faz doação 
do Natal a Manoel Jordão que, naufragando no Rio 
Potengy, nenhum i'rueto tirou d'esse presente. Mais 
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tarde analoga doação foi feita em 1689 (D. Pedro II) a 
Lopo Furtado de Mendonça. 

A historia anterior apenas se limita á fundação do 
forte dos Tres Rcis Magos em 15D7, no tempo de D 
Francisco de Souza; mas o territorio só mais tarde foi 
colonizado; na guerra hoIlandeza, os hollandezes con' 
Calabar, em 1632, apoderam-se de toda a região. 

A Paraiba começa com a colonização simultanea 
de francezes e portuguezes (fundação da aldeia do 
Camboa) nos dois ultimos deceunios do primeiro se
culo. A conquista realiza-se com uma expedição appa
ratosa em 1584 : a esquadra espanhola de Flores Vai dez 
bloqueia a Paraiba em quanto as forças de terra, ao 
mando de Filippe de Moura e Fructuoso Barbosa, occu
pam o interior; foi então fundado o forte de S. Filippe 
no Cabedello, que garantiu os primeiros ensaios da 
difficil colonização que nascera entre a ferocidade dos 
indios e a pilhagem das náos francezas. 

Na grande guerra a Paraíba tambem cedeu ao jugo 
hollandez, mas nobilitou-se a patria de André Vidal 
no tempo da insurreição. 

Alagoas só se desliga de Pernambuco no seculo 
actual, 1818, em que constitue capitania independente. 
Foi essa região, theatro da guerra hollandeza, em certo 
tempo aterrorizada pela formaçllo de quilombos ou 
agglomerações de negros que, fugindo ao captiveiro, 
viviam de pilhagens e roubos, tauto mais frequentes e 
crueis quanto eram os escravos perseguidos pelos Capi· 
tâes do mato. Capitães do mato, assim se chamavam os 
caçadores de negros, aos quaes a lei em regulamentos 
especiae concedia poderes discrecionarios contra 
aquellas miseraveis creaturas que fugiam ao jugo da 
escravidão. O capitão do mato commettia nessa bar-
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uara profissão ainda maiores crimes que os negros e 
matava muito mais do que capturava os fugitivos. 
Com a guerra hollandeza, os escravos, como muitas 
vezes os senhores, abandonando as lavouras, foram-se 
internando pelo sertão e formaram grandes agglome
rações por toda a região do norte e seguindo o cordão 
da serra da Barriga. 

Um digno chefe d'esses capitães do mato, o paulista 
Domingos Jorge, com escolta numerosa, assolando e 
batendo o interior, deu cabo dos quilombos. 

O facto foi depois exagerado e accrescido de lendas 
acerca de um quílombo no cume dos Palmares, onde os 
negros, arregimentados sob um chefe, o Zumbi, defen
deram-se heroicamente e de lá preferiram atirar-se ao 
precipicio que voltar á escravidão dos civilizados. A 
historia dos Palmares tem muito de inverosimil nos 
seus pormenores, e mereceria estudada com criterio. 

III. - O Centro (terceiro grupo: comprehen
dendo Sergipe, Bahia, Ilhéos, Porto Seguro). 
A região do S. Francisco ao rio lVlucury abran 
gia quatro capitanias, duas da corõa, Bahia e 
Sergipe, e duas feudatarias, Ilhéos e Porto Se
guro. 

As duas ultimas foram incorporadas á da 
Bahia. A dos Ilhéus, ao fechar-se o seculo XVI, 
pertencia aos herdeiros de Lucas Giraldes, que 
a venderam á casa do Conde dc Castro, e, por 
um descendente d'este, Antonio de Castro, foi 
vendida á corôa no tempo do rei Dom José 
(1)61), que lhe concedeu o titulo de Conde de 
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Rezende e Almirante dos mares portuguezes e 
um padrão de 5.000 cruzados. A capitania de 
Porto Seguro, havia dois seculos, dos duques 
de Aveiro, foi confiscada com os outros bens 
do ultimo duque José Mascarenhas, criminoso 
de alta traição, cumplice no attentado contra 
D. José, pelo que perdeu a vida (1759). 

Egualmente só pouco antes da independen
cia (1820) foi Sergipe separado da Bahia. D'esta 
arte, pela natureza da região e dos successos 
politicos, a historia local d'essas capitanias não 
se accentua por divergencias especiaes e noto
rias. 

A unidade de governo estabelecida com Thomé 
de Souza foi illusoria e fugaz. A supremacia da 
Bahia dissipou-se com as successivas divisões, 
do governo do sul, da separação do Maranhão 
e mesmo da capitania geral de Pernambuco 
(em 1657)' O desastre da unidade, favorecendo 
o separatismo de outras terras, limitou de 
facto o dominio da Balda á região que indi
camos. Com o 4.° Vice-Rei começa essa digni
dade a ser inseparavel da do governador (desde 
Vasco Fernandes Cesar de Menezes, 1720); mas 
logo em breve a residencia do Vice Rei é trans
ferida para o Rio de Janeiro (1760), que desde 
1763 em diante é a capital do Brasil. 
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Conservou, porém, a Bahia a supremacia na hie
rarchia religiosa. O primeiro bispo do Brasil é o de 
S. Salvador (1551). Num momento em que essa cadeira 
estava vaga, a Curia romana e o Rei D. Pedro II (16)6\ 

separaram da jurisdicção brasileira o Estado do Ma
ranhão e restituiram á da Bahia o vice-reinado de An
gola. Em todos os tempos foi a Bahia, com as nume
rosas egrejas e claustros e pelo esplendor do cnlto, a 
cidade do Brasil onde mais intenso é o sentimento 
religioso e onde tambem não é menor a superstição e 
a crendice, que é a fórma da religiosidade das raças 
africanas, que ahi sempre houve em grande numero. 

A colonização de Sergipe, iniciada em 1590 por 
Christovão de Barros e por successivas entradas para 
domar os indios dos rios Real, Sergipe e J aparatuba, 
foi estorvada com a guerra hollandeza, que aliás tor
nou conhecidas todas as terras da capitania. No fim 
do seculo XVII rebentaram ahi graves tumultos, que 
revelavam já o poder da aristocracia dos senhores de 
engenho que se oppunham abertamente ás auctorida
des. Sempre d'elles, se ha prisão de um aggregado, 
arrombam a cadeia e desrespeitam a paz publica, 
acompanhados de multidão de sequazes; a ordem res
tabelece-se, mas os governadores nunca se atrevem a 
punir os criminosos e por expiação apenas ordenam 
que façam nma entrada contra os indios, pretexto de 
novas ferocidades; tal succedeu em lti96. Por largo 
tempo Sergipe (como o Pará, Maranhão e Alo.goas) 
gozou da malsinada reputação de terra illgovernavel, 
atulhada de assassinos e criminosos da peior especie. 
Com o tempo se desvanece essa fama, que é aliás a de 
toda a terra brasileira. 

A Bahia, depois dos successos da guerra hollau-
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deza, e quando recuperou a tranquillidade, traçou a 
conquista do sertão durante as attribulações d'aquella 
guerra todo de novo conquistado por tribus barbaras 
de indios que, aproveitando a ausencia dos colonos, 
devastaram a terra e impossibilitaram o estabeleci
mento dos portuguezes. Com uma turba de paulistas 
sob a direcção de João Amaro, em 1763, começou-se a 
expurgar o territorio com as milicias a posto, em 
grande apparato de guerra; tomaram as tropas diver
sas direcções até o Rio de S. Francisco; milhares de 
índios foram abatidos e suas aldeias arrazadas; outros 
milhares algemados vieram trazidos ao mercado da 
escravidão e os que a ella ou á morte escaparam, fu
giram para além dos vestígios do homem civilizado. 
Os resultados da expedição de João Amaro asseguram 
apenas a possibilidade da colonização do interior, que 
não se fez a mais do que havia, de modo que, passada 
uma geração, os indios voltaram de novo ás flores
tas d'onde a rude chacina de carne humana os havia 
refugiado. E ainda até hoje, ao menos na região meri
dional, os Aymorés e Puris tornam difficil o caminho 
das grandes florestas do interior. 

O que não poude a caçada e a morte ao gentio, 
melhor o obteve a instituição de missões que conse
guiram em parte domar o indio bravio e chamaI-o 
ao gremio da civilização. 

IV. - O interior: grupo comprehendendo 
São Paulo, Minas Geraes, Goyaz e Mato Grosso. 
A jurisdicção do Rio, interrompida no litoral 
de S. Paulo (desde 1709), continúa de Santa 
Catharina até o extremo sul, ao passo que nos 
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seus primordios S. Paulo domina todo o sertão 
do oeste, em região quasi equivalente a todo o 
rcsto do Brasil. 

A Capitania geral de S. Paulo, que resultou 
da fusão das antigas capitanias de S. Vicente e 
Santo Amaro e logo se emancipou da adminis
tração do Rio de Janeiro, veio a ser a maior 
capitania do Brasil, pois se estendia para Oeste 
até os limites espanhoes e para o norte até o 
Maranhão, com a successiva conquista e occu
pação do interior pelos ousados paulistas. D'esse 
enorme trecho de terra foram-se desprendendo e 
formando outras capitanias novas que a impor
tancia dos lugares ia creando : a de Minas Ge
raes, em 1720; a de Goyaz, em 1744; e a de 
lIIato Grosso, em 1748, que então nessas datas 
tiveram governo separado. 

N as suas origens foi a Capitania de S. Paulo 
(S. Vicente) a mais antiga do Brasil, e onde se 
instituiu melhor ordenada a colonização e a 
agricultura segundo as fôrmas e os processos 
que depois se generalizaram para as outras 
partes do paiz. Toda a população estava con
densada em S. Paulo e Santos, para onde logo 
cedo vieram transplantados a escravidão afri
cana, os animaes domesticos europeus, o gado e 
a canna de assucar. Da população branca, derra
mada por entre a dos índios, originaram-se ca-
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ribocas e mamelucos, que mais tarde se distin
guiram como os mais audazes pioneiros da terra 
na organização das bandeiras, no commercio da 
escravatura indigena, d'onde resultaram con
flictos memora veis com os jesuitas e horriveis 
fratricidios pelo descobrimento das minas. 

Foi então a infame prêa dos indios posta 
um pouco á margem, e as correrias em busca 
de metaes preciosos avolumaram-se com o con
curso de estrangeiros e de gente de toda a 
casta. 

Em 1709 as capitanias de S. Vicente e Ita
nhaen, pelo preço de 40.000 cruzados, foram 
annexadas á corõa e logo independentes do Rio 
de Janeiro e formando com Minas uma capi
tania á parte. 

Quando governava D. Pedro de Almeida, 
produziram-se grandes levantamentos e desor
dens, com a cobrança do quinto do ouro; para 
melhor attender á justiçad'esses casos, D. João 
V. em 1720, desmembrou Minas de S. Paulo. 
Datam d'essa desaggregação novas conquistas 
que os paulistas emprehendem sob o governo 
de Rodrigo Cesar de Menezes, descobrindo 
novas minas de ouro em Goyaz e em Cuyabá. O 
Governador passou-se para Mato Grosso afim de 
dividir as terras auriferas, regularizaI' a arreca
dação e interesse do fisco em tão longinquas 
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paragens. Em breve Mato Grosso e Goyaz são 
feitas capitanias independentes. Tres capitanias 
de immenso territorio foram assim conquis
tadas para a corôa pelos paulistas em menos de 
um seculo. 

o primeiro paulista que penetrou em Mato 
Grosso ainda no seculo XVI, foi Aleixo Garcia com 
uma escolta de indios baptizados. D'ahi por diante nu
merosas bandeiras ao norte (a de Manoel Corrêa pelo 
Araguaya, etc.), e aosul, exploram a região, sem neHa 
fundar estabelecimentos duraveis. Uma d'ellas, a de 
Paschoal Moreira Cabral, seguindo as pégadas de ou
tra anterior (a de Antonio Pires de Campos, 17(8), 
subiu pelo rio dos Cuxipós e, encontrando ouro, pa
rou no sitio chamado Forquilha a despachou um proprio 
para dar a auspiciosa noticia ao conde de Assumar, 
governador de S. Paulo. Á divulgação da noticia, ati
raram-se inexpertos e numerosos aventureiros á cata 
do metal, e, por desconhecerem os longos e invios ser
tões, morreram á fome ou nas emboscadas dos ferozes 
Payagás e Gaycurús; outros lograram alcançar o Para
guay, subindo e descendo zig-zags longuissimos e, com 
grande desperdicio de tempo, todos os varios rios que 
lhes pareciam dever levar á região ambicionada. A in
significancia dos achados não compensava tamashon 
sacrificios, que só a esperança de novas surprezas alen
ta va. Assim começaram a existir os arraiaes e povações 
de Mato Grosso. As expedições de Matto Grosso levaram 
áoccupação de Goyaz; uma d' ellas, a de Manoel Corrêa, 
voltou pelo Araguaya em 1647, e, penetrando até o pe
queno rio dos Araes,ahi apanhou algumas oitavas de 
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ouro. As expedições d· este tempo eram, para assim dizer, 
de longo curso e muito frequentemente vinham parar no 
Amazonas e no Maranhão, descendo a corrente dos 
grandes rios do norte. 

Um dos mais audazes aventureiros da época, Bar
tholomeu Bueno da Silva, cuja fama e terror entre os 
indios lhe grangeiaram a nome de feiticeiro, ou Anhan· 
guera, diz·se por ter ameaçado aos selvagens de por 
em labaredas as matas e os grandes rios do interior 
(e para demonstrar aos supersticiosos selvagens a 
possibilidade da façanha, fazia arder a aguardente nu
ma escudela), partiu de S. Paulo em 1682, e, penetrando 
no sertão de Goyaz, conseguiu eifectivamente colher 
grandes porções de ouro. Maior colheita, de 8.000 oita
vas, colheu depois o filho de Bartholomeu Bueno, e d:l 
scicncia d'este resultado data o povoamento regular 
de Goyaz. Bueno filho foi nomeado capitão-mór das 
novas terras e encarregado da arrecadação do quinto. 
Começa aqui a éra naturalissima das sedições e do.~ 
c1"imes frequentes entre a gente ambiciosa e adventicia, 
ao que põe um termo a creação de um governo sepa
rado do de S. Paulo. 

A historia de llinas Gcracs, depois de sua sepa
ração, que foi em 1:;120, e quando quasi toda a popu
lação se condensava a sudeste (Ouro Preto, Marianna, 
Sabará, etc.), começa com a expansão do povoamento 
para o norte (Minas novas, então annexada á llahia), e 
para noroeste (o rio e as minas de Paracatú, 1:;144). 

Lourenço de Almeida foi o primeiro capitão-geral; 
com a terminação, embora não completa, das antigas 
desordens, começaram a florescer ao lado da minera
ção as outras industrias uteis da agricultura e da cria
ção, que alli tomaram grande incremento, e de maneira 
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que, ao dizer d'um viajante celebre, "Minas poderia 
viver sem o concurso do resto do mundo ... 

C m a nova capitania, cogitou o governo em arre
cadar melhor os direitos sobre o ouro e tratar de sub
stituir o quinto pela capitação dos escravos occupados 
na mineração; meio de evitar o contrabando e outras 
fraudes. O povo orrereceu pagar 100 arrobas annuaes, 
quando não attingisse essa enorme somma a cobrança 
do quinto. Não foi aeceita a proposta (1734). O gover
nador Gomes Freire de Andrade fez adoptar o imposto 
de capitação, que durou até 175r. 

Por esse tempo occupavam-se na mineração cerca de 
80.000 homens, ou o terço da população. Assim empo
breciam ou esgotavam-se as lavras de ouro, successi
vamente abandonadas, umas pelas outras, até mesmo 
pela insurticiencia technica dos exploradores, ineptos 
ou sem capitaes; dentro em pouco começou a decaden
da, de modo que nos tempos da independencia do 
Brasil occupavam-se da mineração apenas 5.000 pes
soas. Em 1819 o quinto rendeu apenas 7 arrobas; as 
fundições reaes estivaram todo o tempo pejadas e 
mortas (I). 

Além da riqueza do ouro, concedeu a natureza á 
feliz capitania mais o thesouro dos diamantes. Poucas 
milhas ao norte do Serro, em rude e as;.era região cor
tada de límpidos regatos, acharam os IJandeirantes as 
primeiras pedras preciosas. Sebastião Leme do Prado 
enviou algumas d'elIas a Lisboa (1725); outro mineiro, 
Bernardino da Fonseca Lobo, fez egual remessa (1728) 

(1) Von Esch~'ege computou a producção do ouro no Brasil até 
1&.10 (inclui do o calculo de contrabando, etc.) em 63.467 arrobas e 
11 marcos, da yalor de 650.000,000 Thaler pr. Crt., que nada deixa
ram de grandioso e util na terra d'onde foram arraneada.a 
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de bellos exemplares que foram então reconhecidos na 
plenitude do seu valor; um consnl holIandez ou um 
portuguez da India declarou que eram magníficos dia
mantes. A corôa deixou a exploração dos diamantes 
aos particulares, reservando-se, como a respeito do 
ouro, a superintendencia e fiscalização do producto, im
pondo em vez do quinto, um imposto de capitação 
sobre cada pessoa occupada naquella industria; o im
posto a principio era de 5$000 réis e foi augmentando 
até 40$000 réis (1,31, 20$000; 1,33, 25$000; 1,34, 
40$000), os diamantes só podiam ser embarcados na 
frota real e pagavam I ojo ad valorem. 

É o tempo em que o districto dos diamantes recebe 
de subito mesclada população de 40.000 immigrantes de 
todas as condições, que procuravam as pedras precio
sas e á vista dos fiscaes se refugiavam nas grimpas 
das serras (garimpeiros). Luctuosas tragedias se 
passam entre esses aventureiros, a que só guiava a 
ambição; uma das lavras é descoberta entre 08 mal
ditos gritos de Mata! mata! e o labéu do nome fica per
petuado. A producção foi enorme; em Lisboa e na 
Europa o diamante desceu tres quartos do valor ;quéda 
que o governo conseguiu sabiamente corrigir, limitando 
os excessos dos garimpeiros, as fraudes, elevando a 
capitação do explorador a 240$000 réis e afinal decla· 
rando de 1° de Janeiro de 1,40 em diante monopolio da 
corôa. Foi o monopolio arrendade primeiramente a 
João Fernandes de Oliveira: depois a Felisberto Cal
deira Brant, que, não podendo solver o que devia, foi 
responsabilizado, deportado para Lisboa, onde mor
reu na prisão. Mais tarde, Pombal, que procurava 
remediar a tudo com regulamentos e outros appam.tos 
de policia administrativa, reformou e regulamentou 
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com rigores tão escuzados a industria dos diamantes 
que, pepois de tirada aos livres garimpeiros, de facto 
frustrou as esperanças que neHa se haviam posto. 

V. O Sul (quarto grupo, comprehendendo 
Espirito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catha
rina, Rio G. do Sul) (I). 

A capitania geral do Rio de Janeiro, em 1658, 
emancipou-se da subalternidade da Bahia, e 
comprehendia mais a da Paraíba do Sul ou 
S. Thomé (Campos de Goytacazes) incorporada 
já á corõa, e tinha superior jurisdic«;ão sobre 
outras capitanias privadas, Espirito Santo, 
S. Vicente e Santo Amaro, que foram pouco a 
pouco passando ao dominio do Rei. O Espirito 
Santo, que foi doado a Vasco Fernando Cou
tinho, foi afinal comprado por D. João V em 
1717 pela somma de 40.000 cruzados. O mesmo 
rei, attcndendo aos interesses e desenvolvi
mento das minas, separou S. Paulo e Minas 
reunidos, da jurisdic«;ão do Rio (1706) e depois 
annexou ao dominio do Rio as capitanias do 
Sul, Santa Catharina e Rio Grande do Sul 
(1738) (2). 

(1) Neste grupo de estados separamos o de S. Paulo, que promove 
o povoamento do interior e por conseguinte abrange a historia de 
Minas Geraes, Mato Grosso e Goyaz. 

(2) As antigas capitanias de Santo Amaro e S. Vicente, depois de 
longas questões de limites, foram reunidas sob a denominação de 
s. Paulo e incorporadas á corôu. 
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A historia do Espirito Santo consiste em en
carniçadas luclas entre os colonos, que apenas 
occupam o litoral, e os indios bravos botocudos 
e goytacazes, que descem de vez em quando 
em correrias até a costa. Para combateI-os 
serviam-se os colonos dos outros indios mansos 
da raça tupi, mais valentes e cultos, localizados 
muilos d'ellcs nas missões jesuiticas de Itape
merim, Villa Velha e S. Matheus. No tempo 
da pr'imcira invasão hollandeza (na Bahia), o 
Espirito Sanlo soffreu um ataque da frota de 
Patrid, qUfl foi heroicamente repellido, sendo 
as tropas dos invasores obrigadas a embarcar 
rapidamente, desenganadas da victoria (1625). 

Continuaram as missões e aldeiamentos a 
prosperar até que Pombal os entregou ;is avidas 
e incapazes directorias que aqui, como por toda 
a parte, os arrastaram á completa ruína. 

A capilania do Rio de Janeiro enriqueceu 
e teve incremento extraordinario logo nos seus 
primeiros tempos; era um dos emporios do 
gt'ande commercio que então se fazia com o Rio 
da Prata e mesmo com o Perú, apezar das ri-
gorosas prohibições do governo espanhol (1552). 
Isso explica porque já em 1648 póde ella, do
minando os mares com seus proprios recursos, 
soccorrer e libertar Angola da invasão hollan
ucza O commercio com o sul avalia-se por essa 
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informação de que, quando, por accôrdo de Es
panha e Portugal, se ordenou a cessação dos es
.cambos, havia no Rio de Janeiro só em merca
dorias 600.000 cruzados, exclusive outros valo
res. Depois da perda do commercio estrangeiro 
vem compensação ainda maior com o descobri
mento das minas e o commercio interno, que 
pOI' esse motivo se desenvolve. Todas essas 
vantagens deram primazia á cidade de S. Sebas· 
tião, que logo se impoz como capital do Brasil. 
Não menos contribuiu para a sua fortuna a lon
ga paz que desfructou em quanto o Norte se 
Llebatia e se esgotava com a guerra estrangeira. 

Poucas são as interrupções da tranquillidade 
da capitania, mais oriundas de vizinhos immo
derados ou do arbitrio vulgar de auctoridades 
pouco conscienciosas. Uma d'ellas é a reacção 
dos colonos contra os jcsuitas pela eterna causa 
dos opprimidos índios (1640). 

Successo sem duvida mais importante é a 
invasão dos francezes de Du Clorc e a Du Gay 
Trouin~ que foram repercussões da guerra da 
successão da Espanha, em que Portugal tomou 
o partido d' esta contra a França. Rcpresalias 
momcntaneas não perturbarlfi a vida natural 
da cidade, mas evidenciaram a quasi inutilidade 
dos seus meios de defcsa e das fortificações que 
após esse desastre foram restauradas. Este pc-

!Xl. 
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riodo de 1710-12 são tres annos criticos na his
toria do Brasil, no qual se debatem na guerra 
civil ou estrangeira, Pernambuco, Bahia e Rio, 
isto é, os tres centros da vida colonial. 

A capitania de Santa Catharina fazia parte a 
principio da capitania de Santo Amaro, doada a Pe.·o 
Lopes de Souza e em l,n incorporada á corôa. A colo
nização começa tardiamente, por parecer talvez a terra 
afastada das demais habitadas. São mercadores de 
indios e transfugas, aventureiros isolados, naufragos 
de temporaes frequentes nessa região, os primeiros que 
occupam a ilha e a costa fronteira, visitadas de nibus
teiros e contrabandistas de tempos a tempos. Pelos fins 
do seculo XVI vieram chegando os jesuitas e em 1624 
havia já na ilha uma florescente missão, mas esses 
pios trabalhadores viam seus esforços inutilizados pela 
deshumana gente que ahi aportava ou buscava ho
misio. 

Dois paulistas, Francisco Dias Y (-'lho Monteiro e 
José Tinoco, em 1651, com seus parentes e escravos e 
camaradas indios vieram estabelecer-se e fundar 
grandes lavouras na ilha. Parece que, ao que dizem, 
Monteiro, com uma emboscada, pilhára um navio carre
gado de thesouros do Perú que aqui arribára, e isso 
lhe trouxera as continuas represalias que houve com 
os ClilJUsteir08, numa das quaes foi morto. Os seus 
companheiros, desgostosos, voltaram para S. Paulo 
e d'este modo ficou a ilha de novo abandonada. Outro 
paulista, Domingos Peixoto de Brito.; fundou a po
voação de Laguna, e desde então, 1656, começou a co
lonização regular, ainda que lenta, d'essa região. Em 
1'23, por ordem real, vieram colonos açorianos.e da 
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Madeira que abriram a corrente da immigração labo
riosa e util. A povoação de N. S. do Desterro na ilha, 
substituiu desde 1/39 a de Laguna como séde do go
verno. Para avolumar a população, os deportados, que 
a principio vinham para todo o Brasil e depois para o 
Estado do Maranhão, de 1/9~ em diante vieram desi
gnadamente para Santa Catharina; felizmente, por 
muito pouco tempo (4 annos), pois as auctoridades, 
reputando o clima saluberrimo, resolveram de prefe
rencia colonizar com os desterrados o extremo oeste, 
Mato Grosso e Amazonas (1/9/). 

O Rio Grande do Sul, fóra da linha de demar
cação, não era considerado parte do Brasil, nem foi 
doado a senhores no tempo da distribuição das capi
tanias. No seculo XVII o dominio portuguez expande
se até o Rio da Prata pela fundação da colonia do Sa
cramento, 1680; porém ainda neste tempo as guerras 
intermediarias entre aquella colonia e Paranagllá 
estavam fóra do dominio offieial e entregues á inicia
tiva dos aventureiros e aos emprehendimentos dos 
jesllitas. 

De Laguna foram ordenadas no anno de 1/15 duas 
expedições para determinar um caminho por terra até a 
colonia do Sacramento; uma d'ellas com grande risco 
escapou do captiveiro que soffreu em guerra com os 
indios, e outra logrou chegar até o Rio da Prata, 
achando o caminho desejado; na volta, porém, veio a 
encontrar-se com expedição analoga da parte dos es
panhoes que com os indios civilizados e dependentes 
das missôes vinham escolher localidades proprias para 
outros estabelecimentos. Nesse ponto (qne é o do Rio 
Grande) encontravam-se assim as duas expansões: a 
platina e a brasileira; não houve lucta no momento, e 
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os indios levados a Santa Catharina logo d'ahi voltaram 
para as suas missões, lcvamlo o aviso de que não era 
licito aos espanhóes invadir a região, já agoraconsidc
l'ada portugueza. O resultado d'esta reclamação foi que 
as missões do paraguay (Paraná, Paraguay e Uruguay), 
apezar de florescentes, nilo progl'ediram territorial 
mente para leste. 

De anIlO para anno, no curso do seculo XVIII, foi-se 
formando no Rio Grande por iniciativa privada a indus
tria pastoril, que é a sua melhor riqueza. O terreno 
I\(lui é dividido entre as matas virgens do norte e as 
planicies e campos do sul, levemente ondulados, os 
mais propl'Íos do paiz para a criação, porque, cortados 
de mannnciaes perennes, neIles se descouhecem a aridez 
e as terríveis seccas do norte. O govel'no ?o!,enas ll:l

quelle tempo interveio para abrir um lon~~o caminllO 
entre o Rio Grande e o districto de Minas, por onde 
deviam seguir as rezes do abastecimento do sertão mi
neiro, ainda sem a criação do gado. Em todo o caso 
pensou-se em occupar militarmente a regiilo e em 1737 
o brigadeiro José da Silva Paes fundou um forte na 
foz do Rio Grande, em redor do qual se estabeleceram 
os indios e açoriano!!, aldeia transferida depois para 
uma legua mais a nordeste e foi a origem do porto 
actual. Porto-Alegre, tambem fundada eom açorianos 
cm 17-13, tornou-se a cidade capital desde 1770; desses 
dois estabelecimentos nos extremos da Lagoa dos 
Patos irradiou a colonização da capitania com a fUll

daç:io de novos nucleos de povoação, Ii: capitania 
geral e independente da do Rio de Janeiro só em 1B07. 

Em todo o curso da sua historia viu-se envolvida 
nas luetas originadas das questões de limites entre as 
posscssôes espaélliOlas e pOl tuguczas. 
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Nü seeulo XIX passaram ao domínio portugllez 
(1801, as sete missões do Uruguay : S. Francisco de 
BOl'ja, S. Nicoláo, S. Luiz Gonzaga, S. Lourenço 
S. Miguel, S. João Baptista, S. Anjo. Eram eUas gover
nadas theocraticamente com estrieta disciplina de cos· 
tumes e de trabalho e eram o exemplo da capacidade 
maxima dos índios quando bem dirigidos. Ataques e 
aggl'essões não lhes faltaram por parte sobretudo dos 
paulistas, que as intentaram destruir movidos pela am
bição do tralIco de carne humana: mas a resistencia 
d'cUas era em egual medida admiravel e terrivel. 

Não menos quc os indios, os colonos soffriam os 
embates da guerra e de modo que, diz um escriptor, 
" o Rio Grande nascia da guerra e tinha de embalar-se 
e crescer, de edncar-se ao som e ao alarido dos toques 
de rebate c dos impetos da lacta". 

Essa eventualidade assígnalou desde o berço o ca-
1':1.<:"<'1' do povo. 
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(1750 E 1777) 

Pelos meiados do seculo XVIII havia 
o Brasil attingido a sua maXlma ex
pansão territorial; conquistára o sul 
até a margem septentrional do Prata e 
todo o oeste até o Paraguay, o Madeira 
e o Javary. Ficou assim definida a sua 
configuração geographica que a diplo
macia ou a guel'ra consolidou. 





i 

As Fronteiras. 

No seculo XVIII tornou·se inevitavel definir 
a configuração exacta do Brasil. Quão longe es
tavamos já do tratado de Tordezilhas ! Os bra
sileiros paulistas e os jesuitas haviam, pela 
occupação e conquista, triplicado a área da an
tiga colonia. Todo o oeste meridional, até os 
confins do Paraguay e da Bolivia, e o oeste se
ptentrional, por quasi todo o curso do Amazo
nas, formavam o immenso sertão continental, 
augmentado ao patrimonio do meridiano da 
demarcação. Além d'isso o Brasil, do seu extr6-
mo em Santa Catharina, levou a occupação a 
centenares de milhas até o estuario do Prata. 

Com essa extraordinaria expan~ão, veio o 
paiz a entrar em conflictos de duas origens : 
- uns, com a Espanha, que cercava de quasi to
dos os lados terrestres a colonia com o seu do
minio sul-americano; outros, com a Guiana, a 
região do menosprezo, onde repousaram afinal 
as garras dos europeus, contendores e inimigos 
do imperio colonial iberico. 

I. RIBEIRO. - B. BRASIL (~nperjo\'). 
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Guiana (fr. Guienne, lato Aquitania) é apenas a 
expressão geographica do ardente territorio entre o 
Orinoco e o Amazonas. É cnrioso que onde Colombo 
collocára a Estrada do Paraiso (Orinoco) e onde mais 
ou menos collocou a lenda do El Dorado, maior ahi fosse 
() abandono dos dois grandes senhores da America 
meridional. Espanhoes e portuguezes pouco se occupa
l'am da região: os primeiros nem sequer d'ella toma
ram posse effectiva, e, vindos do Pacifico, lançaram 
seus ultimos padrões no Orinoco. A região abando
nada torDou-se a compensação para os francezes, 
inglezes e hollandezes, que não conseguiram fixar-se 
no Brasil. 

Formaram, pois, uma Guiana franceza (Ca
;'cnna), que foi a primeira e deu nome ás demais, uma 
(~uiana hollandeza (Surinan), uma Guiana in
gleza e, por conchavo com a Companhia de Hollanda 
(1669), uma Guiana allemà (a Neue 1eutschaland ou 
Hanauische lndien, do principe de Hanau), e se a Italia 
fosse então um paiz uno, teria tambem a sua Guiana. 
Por imitação o Brasil tambem teve a sua Guiana Bra
sileira. 

As questões de limites a oeste e sul, po
diam então resolver-se só com tratar com a Es
panha ; a faixa menor do territorio limitrophe 
com a Guiana tinha aspecto mais complexo pela 
multiplicidade (e hoje pela importancia) dos con
tendores, máo grado a menor importancia das 
t~rras. 

Tambem nesse tempo o dominio espanhol limi-
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trophe estava dividido em tres vice-reinados : Buenos 
Aires, Lima e Santa Fé de Bogotá, eram os seus 
nomes e abrangiam respectivamente os Estados de 
La Plata, sul e sudoeste, os Estados do Perú e os 
Estados da Colombia. Essa divisão todavia não pre
judicava a unidade da questão diplomatica naquelle 
tempo. 

Hoje, com a independencia das republicas sul-ame
ricanas resurgiu e complicou-se a questão dividida 
entre reclamações da Argentina, Paraguay, Bolivia, 
Perú, Colombia e mesmo do Equador. 

A expansão do poder colonial tinha até 1644 
attingido o cabo Norte, expellindo do Amazonas 
e do litoral circumvizinho os tlibusteiros hol
lalldezes e outros que haviam tentado estabe
lecer-se nessa região; mas, assegurado o do
minio d'aquella costa, tomou nova direcção, 
internando-se pelo sertão amazonico. 

Entre o Oyapoc e o Orinoco, pois que a Es
panha nem Portugal reclamavam, foram-se fun
dando estabelecimentos estrangeiros. Os fran
cezes conseguiram fixar-se na vizinhança do 
dominio portuguez, e na ilha de Cayenna fun
daram uma colonia (1664) que, pertencente á 
companhia franceza de commercio das lndias 
occidentaes, logo dez annos depois passou ao 
domínio da coroa de França (16:74); os aventu
reiros francezes de Cayenna foram expandindo 
seu commercio até aquem do Cabo Norte e ten-
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taram por vezes, não sem exito, navegar pelo 
rio Amazonas contra a resistencia das auctoI'i
dades brasileiras; por outra parte, nas terras 
interiores eram frequentes os protestos dos 
missionarios contra os aventureiros d'aquella 
nacionalidade. Gomes Freire de Andrada (168:>-
87), capitão general do Pará, enviou neste sen
tido uma reclamação ao governador de Cayenna, 
attestando o direito portuguez sobre ambas as 
margens do rio e asua exclusiva navegação. Era 
esse protesto tido em conta de inutil imperti
nencia num tempo em que reinava sobre os 
francezes o mais poderoso dos seus reis. Não 
passava talvez despercebido ao orgulho de 
Luiz XIV o domínio do rio gigantesco do sul, 
a exemplo do que fundava ao norte com a Nova 
França nas bocas do Mississipi, guardando assim 
as chaves dos dois mediterraneos do Novo 
Mundo. As reclamações de parte a parte dege
neraram em franca hostilidade ; os francezes 
apossaram-se do forte de Macapá, que logo 
depois perderam. Como Luiz XIV queria a boa 
amizade de Portugal na pretenção do throno 
espanhol para o neto Filippe d' Anjou, cm Tra
tado provisorio (1700), e num tratado de alliança 
(1701) conveio em renunciar á margem septen
trional do Amazonas, sob promessa de apoio 
da candidatura de Filippe (o quinto). Foram 
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esses tratados logo annuIlados porque Por
tugal collocou-se do lado da Inglaterra, ~Hol
landa e Austl'ia, em favor das pretenções do 
principe austriaco, que disputava infructifera
mente a successão da corôa espanhola. Depois 
da guerra da successão, assignou-se a paz de 
Utrecht, 1713; a França, coagida pela Inglaterra, 
abriu mão de suas successivas pretenções, res
tringindo a sua Guiana ao limite oriental extre
mo do Oyapoc e renunciando ao commercio e 
navegação do Amazonas. 

Esse compromisso foi violado pela Repu
blica franceza, que apoz curta guerra com a 
peninsula e pela paz de Madrid (1801) exigiu 
um limite mais ao sul, o do rio Parapanatuba, 
e depois, pela paz de Amiens (1802), por influxo 
da Inglaterra, o de outro rio mais ao norte, o 
Araguari. 

D. João VI, refugiado no Brasil, conquistou 
a Guiana franceza, que foi depois restituida com 
o Congresso de Vienna (1815), mas sem deter
minação dos limites que só mais tarde, pela 
Convenção de Paris (1817), foram designados 
como sendo os do tratado de Utrecht, que vol· 
tava a ter pleno vigor. 

A França todavia reclamava até ulterior fixa
ção ao menos todo o territorio do sul até o rio 
Al'aguari e esse trecho de terras, ora conhecidu 
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pelo nome de Contestado, entre o Amapá e o 
Oyapoc, foi declarado neutro desde 1841 (I). 

As Guianas ingleza e hollandeza tambem 
znão têm limites determinados com o Brasil. O 
mais naturaes d'elles seriam a divisoria (ás vo
es incerta) das aguas do norte e das do Amas
zonas pelas elevações ou serras de Tumucuma
que, Acarahy, etc. Mas a Inglaterra reclamava 
uma parte da bacia amazonica (Tukutu e CIl
tingo) e conveio com o Brazil em declarar neutro 
(1842) o territorio de Pirara (entre Rupununi e 
Cotingo, commum ás duas vertentes); não oh
stante, frequentes vezes forças militares inglc
zas têm avassallado o territorio (2). 

A questão de limites com a America espa
nhola foi nos tempos coloniaes regulada prin
cipalmente pelos dois tratados de Madrid (r:;50) 
e de S. Ildefonso (I'J'J'J). 

O primeiro accôrdo entre os dois imperios 
foi o de Tordezilhas (r494) , que se tornou ob
'Boleto desde que a Espanha firmou a posse 
das Filippinas. Tambem já não conviria mais 
aos interesses de Portugal no Brasil desde o se-

(1) A questão foi recentemente resolvida a nOSSQ favor e assim 
adquirimos o contestado por S'entença arbitral da Suis8a. 

(~) A questão de limites com a Inglaterra Coi recentemente resol· 
vida pela sentença arbitral da Halla, que dividiu ao meio a região 
I'eclamada pelos inglezes e pelo Brasil. 
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euIo XVII. quando o do mini o portuguez ao 
norte e ao sul e a oeste passára além do meri
diano assignalado. 

O meridiano da demarcação, com a imper
feição da scieneia e dos instrumentos do tempo, 
seria difficilmente determinado com exactidão. 
Em qualquer caso, no seeulo XVII os portu
guezes avançaram. para além de Belém, ao 
norte, e além de Santa Catharina, ao sul, tri
plicando a área de influencia que o tratado de 
Tordezilhas assignalava. 

Os espanhoes da Ameriea conservaram-se 
muito distanciados da colonia portllgueza; ao 
norte havia um grande hiato deserto entre o 
Pará e a costa da Colombia; ao sul outro seme
lhante entre Laguna e Buenos Aires; do lado 
do oeste, porém, os espanhoes limitavam-se 
apenas á região andina e suas proximidades. 
D'esta arte a expansão portugueza foi-se fazen
do sem obstaculos; os jesuitas, os colonos, 
sobretudo os paulistas, conquistam todo o oeei
dente - pelo Amazonas até ás primeiras missões 
do Equador, pela região das minas até as povoa
~ões bolivianas; e pelo sul desde logo, 16'9-80, 
chegou-se ao Rio da Prata pela fundação, por 
ordem d'el-rei, da Colonia do Sacramento. Com 
essa expansão extrema que se completa no se
eulo seguinte é que entram em contacto e por 
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todos os pontos, portuguezes e espanhoes. Nesse 
seeulo (XVIII), pois, é que se agitam as ques 
tões de limites até então, por inuteis, esque
cidas. 

Nesse interim a occupação portugueza já se 
tinha realizado em certos pontos esscnciaes : 
as missões de Entre-rios a leste do Uruguay, 
1)15 (reclamação das auctoridades de Laguna), 
~Iinas Geraes, Mato Grosso, Goyaz, 1)00-1734; 
o Guaporé, o Madeira (Manoel Felix de Leme) 
1742; o forte da Lagoa dos Patos, 1737' Eis o 
Brasil dos meiados do seculo dezoito. 

Portugal e Espanha, vivendo nesse tempo 
em cordeaes relaçõcs (I), resolveram amigavel
mente assentar os limites dos dois imperios na 
America. Negociaram o ajuste o Conde de Villa 
N ova de Cervera e José Carbajal; foi concluído 
assim o Tratado de Madrid de 1750. 

A linha de lin:ites accordada era a se
guinte : devia começar ao sul no sangradouro 
da Laguna de Castillos (340 20' Lat. s.), seguir 
pelos montes de Castillos grandes ás caheceiras 
do Rio Negro, affluente do Uruguay, até ás do 
Ibicuhy e por este rio até o Uruguay; d'ahi 
descia o Uruguay abaixo até o rio Piperi e 

(I) Fernando VI de Espanha desposára uma princeza portugueza. 
filha de n. João V. D. José de Portugal casára·se com a filha de 
Filippe IV. Eram, pois, os dois, reis duas vezes cunhados. 
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deixando o Uruguay pelo Piperi acima até as 
suas cabeceiras, d'ahi em linha recta até as ca
beceiras de outro pequeno rio proximo (Santo 
Antonio) que se lança no Ig-uassú e por este até 
a sua confIuencia no Paraná, e pelo Paraná até 
o Iguarei e pelo Iguarei e suas cabeceiras até 
encontrar o Paraguay, seguindo mais ou menos 
a linha recta ou a divisão das aguas ou qualquer 
rio que por ventura existisse, formando-se 
d'esta arte o limite sul de Mato Grosso. A linha 
continuava pelo Paraguay acima até a foz do 
rio Jaurú, d'ahi em linha recta para o occidente 
alé o Guaporé até a confIuencia com o Mamoré 
no Madeira. Descendo o rio l\Iadeira, do ponto 
medio entre aquella confIuencia e a foz no 
Amazonas a linha seguiria até o Javari e por 
elle até a embocadura no Amazonas e em se
guida pelo Amazouas até o Japurá, subido este 
para o norte até as cabeceiras; attingido este 
ponto, procurar-se-ia a linha divisoria das aguas 
do Orinoco e Amazonas e por clia traçar-se-ia 
o ultimo trecho das frontei!'as. 

O tratado de 1750 consignava, pois, no seu 
todo e com pequenas e insignificantes dilreren
ças, a conflgllraçtío actllal do Brasil; póde-se 
affirmar que a formação territorial do paiz na 
sua total expansão data d'esta era. 

A determinação d'estas fronteiras, ainda que 
21. 
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vantajosa para ambas as partes, sempre se tor
nou difficil. Desde o momento de concluído, o 
tratado foi mal recebido pela opinião publica 
de ambos os paizes, a qual sempre está disposta 
Jlor natureza a hostilizar as preten<;ões estran
geiras. Duas commissões mixtas foram nomea
das para demarcar a immensa fronteira: uma, 
ao norte, com o capitão general do Pará Men
donça Furtado e Iturriaga; e outra, ao sul, 
com Gomes Freire de Andrada e o Marquez 
de Vai de Lirios. Esta logo encontrou opposi
cão e guerra dos indios das missões dosjesuitas, 
que se levantaram em rebellião por não quere
rem ser incorporados, como o deviam ser, pelo 
tratado, no dominio portuguez; foram, depois (lC 

longa lucta, subjugados ou antes exterminados; 
llão podiam os espanhoes deixar de sympa
thizar com a' attitude dos indios, e por isso d'alli 
por diante a commissão entrou a malentendcr
se e a levantar difficuldades por nona das e ba:'" 
gatelas, sem que o trabalho de demarcação 
fizesse progressos; nesse interim a politica eu
ropéa modificava-se com a morte do rei espa
nhol. Uma nova conven<;ão feita em 1761 annnl
lava o tratado de Madrid, e repunha o antigo 
estado de cousas: a Portngal restituía-se a colo
nia de Sacramento e á Espanha as desventura
das Sete Missões. 
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Com esse mallogro, a que se seguiu a guerra 
durante quinze annos (1761-17/7), com sorte ad
versa assistimos á occupação do sul do paiz 
pelas forças de CebalIos, que chegou a apossar
se do Rio Grande (176~) e até de Santa Catha
rina (1')')7). Com a ascensão de D. Maria I 
(princeza espanhola e irmã de Carlos III) 
chegou-se afinal á paz e a um accõrdo das fron
teiras pelo Tratado de Santo Ildefonso (I')'J'J). 

Pelo tratJa.do de S. ndefonso, eram restitui
das as terras conquistadas do Rio Grande e a 
Ilha de Santa Catharina, e a Espanha guardava 
a posse da colonia do Sacramento. 

A linha geral das fronteiras d'este tratado 
é a mesma de 1750, excepto ao sul; agora 
a linha de separação começa no arroio Chui 
(33045' L. s.) e pela Lagõa Mirim ao Rio Negro 
e pela divisoria das aguas do Uruguay até a 
confluencia nelle do Pepiri. 

D'aqui por diante a fronteira é a mesma 
do tratado de Madrid; vê-se por tanto que as 
Missões do valle do Uruguay voltavam ao po
der da Espanha. 

Os demarcadores, divididos em cinco com
missões seccionaes, pouco fizeram de util, per
dendo o tempo em questiunculas e desintel
ligencias por espaço de mais de um decennio. 

Sobreveio a guerra, a que a Revolução fran-
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ceza havia arrastado a peninsula em 1801, col
locando-se Portugal ao lado da Inglaterra. Os 
brasileiros tomaram o forte de J aguarão e do
minaram todo o valle oriental do U ruguay 
onde as missões indianas, ora entregues á admi
nistração leiga, renderam-se indifferentemente 
aos novos senhores. Os territorios occupados 
foram reconhecidos nossos mais tarde em tra
tado com Montevidéo (1819, 1851, 1852 e 

1857) (I). 

(I) Neste seculo a questão da fronteira com a Espanha multiplicou· 
se com a creação e independencia dos paizes novos: Venezuela, Co
lombia, Equador, Perú, Bolívia, Uruguay, Paraguay e Argentina. A 
fronteira com Venezuela foi fixada em 18.)9, a de Colombia está ainda 
cm litígio com o Brasil, Equador, Venezuela e Perú, e a falta de 
marcos naturaes ainda mais a complica; a do Perú (tratados de 1851, 

58, ??) e a da Bolívia (186,) foram reguladas estrictamente pelo tra
tado de s. Ildefunso; a fron!t'ira do Paraguay, determinada depois 
da guerra (18;2); a da Argentina suscitou questões a respeito da iden 
tilicação dos rios Piperi e Sanlo Antonio (para os argentinos estes 
são o ClJopin e Chapecó dos brasileiros). A questão foi resol vida pela 
arbitragem dos Estados Unidos cm nosso favor (tSg-'l). 

A questão com a Bolivia parece terminada com a acquisição pOI 
compra do territorio do Acre, mas sem grande exito para nós até 
agora, com o protesto do Perú que reclam a larga parte da região ce
dida pelos bolí vianos. 
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G) ... 

As guerras do Sul. A Colonia do Sacra
mento e as Missões do Uruguay. 

Para os lados do sul da Amel'ica, em r6:;5, 
o ultimo estabelecimento portuguez era Laguna, 
e o primeiro espanhol era Buenos Aires; o largo 
trecho intermedio do litoral estava desoccupado. 
Bcsolveu então D. Pedro II de Portugal crear 
um posto militar extremo no rio de Prata, sen
tinella avançada que devia guardai' a fronteira 
portugueza da America. Foi assim fundada em 
r680, na margem esquerda do Prata, a Colonia 
do Sacramento, pelo governador do Rio, D. Ma
noel Lobo. 

Tornou-se esta colonia, em terras cuja posse 
ainda não estava regulada, o verdadeiro pomo 
da discordia entre portuguezes e espanhoes. 

Successivamente é ella tomada, saqueiada, 
destruida e depois restituida e reedificada, con
forme as vicissitudes da politica européa. 

Tomada em r680 por D. José de Garro, é 
no anno seguinte reentregue aos portuguezes 
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(1681). Tcm egual sorte com Valdez (1705) e é 
restituidadenovo pelo tratado de Utrecht(1715). 

D'esse lado, os espanhoes tinham em Buenos 
Aires recursos incomparavelmente maiores que 
os da pequena colonia tão distanciada do Rio 
de Janeiro. 

Tinha a povoação, todavia, grande vitalida
de, que lhe dava o commercio de contrabando 
sempre facil na fronteira; os seus habitantes 
prosperavam e enriqueciam, e se tornavam for" 
teso 

Quando Miguel de Salcedo, governador de 
Buenos Aires, em perseguição aos contraban·· 
distas, põz cerco á Colonia do Sacramento, em 
1735, devastando os campos e plantações em 
redor, dentro de muros a povoação resistiu com 
denodo, os habitantes pegaram em armas e sup
portaram o bombardeio durante dois annos, 
quando, numa valorosa sortida, romperam o 
sitio e puzeram em fuga os sitiantes (1737). 

Poria termo a essas continuas questões um 
tratado que firmasse os verdadeiros limites do 
dominio portuguez e do espanhol. Foi de facto 
celebrado o tratado de Madrid, pelo qual per
diamos a colonia do Sacramento, mas ganha
vamos o territorio chamado das Sete Missões. 

Nas terras ~ntrc o Piratiny e o Ijuhy os 
missionarios de Entre-Rios, jesuitas espanhoes , 
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haviam fundado algumas redacções de índios 
guaranis convertidos e civilizados, que traba
lhavam na agricultura, sob o regimen patriarchal 
dos padres que os dirigiam. Viviam nessas mis
sões, por assim dizer, independentes; eram es
panhoes os jesuitas, mas o governo civil e mili
tar de Buenos Aires não intervinha jámais nesses 
aldeiamentos, nem mesmo para cobrarímposto. 
de que estavam exemptos. 

Os guaranis conservavam a tradição de odio 
e )lOrror aos brasileiros, nomeadamente a08 pau
listas, por causa do trafico da escravidão que 
estes exerciam, e não estava esquecida ainda a 
traiçoeira ruina, eversão e incendio das missões, 
realizada pelos bandeirantes do Paraná. 

Quando, pois, clIcs souberam que seriam 
incorporados ao dominio brasileiro pelo novo 
uatado, levantaram-se unanimes. Ainda que o 
governo lhes proporcionasse o direito de trans
migração com seus haveres, para outros pontos, 
onde novas e excepcionaes vantagens lhes eram 
offerecidas, não lhes sorria entretanto a contin
gencia de abandonar as terras que haviam cul
tivado e onde nasceram e se criaram. 

Intima,ram as tropas brasileiras que guarne
ciam o serviço de demarcação dos limites a 
evacuar o territorio, e, começando a resisten
da, obrigaram-nas a pouco honrosa retirada 
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(Novembro de 1754). Só em Janeiro de 1756 
foi possivel reunirem-se o exercito espanhol e 
o portuguez para coagir os guaranis á obe
diencia da lei; foram assim submettidos. Muitos 
passaram-se para a região espanhola e outros 
procuraram asylo na floresta virgem. 

Sem duvida alguma entrava por muito na 
resistencia aos demarcadores a acção ou o con
selho dos missionarios jesuitas, ao sul e ao 
norte do paiz. Nestas e noutras intrigas que 08 

escravistas, os chamados livres pensadores e 
especuladores avolumavam, firmou-se o :Mar
qucz de Pombal, o ministro poderoso, para 
obter do fraco rei D. José a lei de 1759, que 
aboliu na colonia a companhia dos jesuitas. 

Mais tarde era annullado o tratado dos li
mites. 

Quando em 1761 rebenta a guerra que re
sultou do chamado pacto dejamilia (dos Bour
bons, de França e Espanha, contra Inglaterra e 
Portugal), no sul da eolonia recomeçam as an
tigas luctas. D. Pedro de Ceballos, governador 
de Buenos Aires, com seis mil homens, toma a 
colonia do Sacramento, que não soube resistir, 
invade e apossa-se do IUo Grande. 

Após uma breve paz, com poderosa armada 
e um exercito desnecessariamente monstruoso, 
pois era de vinte mil homens, D. Pedro de Ce-
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ballos toma a ilha de Santa Catharina e arrasa 
as fortificações do Sacramento. 

Caíra assim todo o sul, aliás pouquissimo 
habitado (pJ')'), em poder dos espanhoes de 
lluenos Aires, mas logo nesse mesmo anno res
tituido (tratado de S. Ildefonso), perdendo-se 
comtudo a colonia do Sacramento, as Missões 
e algumas terras da fronteira meridional conce
didas no tratado anterior. 

s 

Pombal (' o Brasil. 

São muito encontradas as opiniões e juizos 
acerca do Marquez de Pombal, o poderoso e 
omnipotente ministro de D. José I (1')50-1')')'). 

Sebastião José de Carvalho (: Mello, conde 
de Oeiras e marquez de Pombal, era já um 
illustre diplomata que havia servido na Ingla
terra e na Austria no momento em que essas 
duas côrtes eram esclarecidas pelo espirito forte 
de um Walpole e de um Kaunitz. A éra de 
Pombal lá fóra, nos paizes cultos da Europa, 
ooincidia com o movimento intellectual, dos en-
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cyclopedistas e das idéas livres a que Portugal 
quasi ficara alheio dentro da sua educação semi
fanatica eretrograda, sob as peias daInquizição. 
Pombal apparece, pois, á frente de todos os 
homens de espirito do velho reino, como o es
tadista adiantado, energico e capaz de salvar o 
paiz da sua longa decadencia. Em verdade, era 
um estadista liberal, mas ao mesmo tempo des
potico e ás vezes tyrannico. O segredo da sua 
popularidade sempre esteve tanto nos actos de 
energia e de Corça como nas idéas; mas as 
idéas novas não achariam meio de penetrar no 
organismo obtuso do velho reino, sem o reme
dio hel'oico da força. 

Em todo o reinado de D. José I, Pombal 
foi o homem da sua absoluta confiança e foi 
por assim dizer o verdadeiro rei e senhor do 
paiz. 

A elIe acurvaram-se a nobreza 6 o clero, os 
doi!; grandes esteios do espirito conservador, 
que o grande ministro abateu em proveito das 
reformas que ousou instituir na sua patria. A 
pasmosa actividade que Pombal desenvolveu 
na lutuosa catastrophe do terremoto de Lisboa, 
que elle logo tornou a reconstruir de modo 
mais helIo e regular, tornou-o homem de maior, 
popularidade (1,55). 

Não nos compete aqui historiar a parte sem 
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duvida brilhante da historia portugueza na época 
de Pombal; basta-nos referir summariamentc 
os factos que se relacionam ao Brasil, tão di
versamente commentados pelos historiadores. 

A questão de limites ao sul do Brasil, ag
gravada por outros antecedentes, e o altentado 
em Lisboa em 1758 contra a vida do Rei, leva
ram-no a conseguir a expulsão da Companhia de 
Jesus (1759), que elIe considerava um perigo 
~ ameaça ao Estado e ao bem publico. O exem
plo foi imitado por outras côrtes européas e de 
tal arte que o papa Clemente XVI (Ganganelli) 
se viu obrigado a extinguir aquella companhia. 

Uma mustre escriptora assim resume 08 

flerviços que devemos a Pombal: 

, Reformas de Pombal no Brasil. - O p.ximi(J 
~stadista aboliu no Brasil todos os direitos dos antigos 
capitães-móres, que se tinham conservado desde 1534. 
As capitanias de Porto Seguro e I1héos foram anne
xadas á Bahia; mas a cidade de S. Salvador perdeu as 
regalias de residencia dos governadores, que passou 
em 1773 para o Rio de Janeiro. Pernambuco e Bahia 
tiveram governadores especiaes. 

" Introduziu tambem importantes reformas na admi
nistração da justiça, abolindo n inquisição e todos os 
direitos temporaes do clero. 

" Deu a liberdade aos indios e substituiu a falta de 
braços por uma grande immignção de Ilhéos; consta 
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que mais de 20.000 vieram então dos Açores para () 
Brasil. 

" O commercio recebeu grande animação pela dimi
nuição dos monopolios e a instituição de bancos com
merciaes no Brasil. Os mais importantes foram os do 
Grão-Pará e de Pernambuco. 

• Cuidou especialmente da administração das mina~ 
e mandou de Portugal excellentes directores que deram 
muito desenvolvimento á provincia de Minas, onde 
então se fundaram collegios que até hoje gozam de 
muito boa fama. 

" Os thesouros do Brasil e a sua boa administração 
foram os principaes factores do brilhante estado em que 
Pombal deixou as finanças. Organizou um excellente 
exercito, equipou uma boa frota, e mandou reconstruir 
as fortalezas do Brasil conforme o novo systema de 
bastiões de Vauban, e aperfeiçoar como se acham actual
mente os portos do lUo de Janeiro, Pernambuco P, 

Bahia. 
• Pombal conseguiu estabelecer uma completa 

união entre Brasileiros e Portuguezes. O odio que havia 
germinado pelos erros do governo portuguez, preparou 
a boa recepção de D. João VI em 1808; ao passo que os 
reis de Espanha, Carlos IV e Fernando VII, não acha
ram asylo nos seus ricos vice-reinados e foram obri
gados a sujeitar-se á politica de Napoleão I. 

u Em l:n6 mandou Carlos III uma segunda frota 
contra o Brasil, commandada por D. Pedro Ceballos, 
viee-rei de Buenos Aires, que de novo occupou a região 
do Prata. 

• Nesse interim morreu D. José I e succcdeu-Ihe 
Dona Maria I, sua filha casada com D. Pedro III, a qual 
era inimiga implacavel do grande ministr{), que foi 
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logo demittido, processado e exilado da côrte em 1~8I. 
• Este eminente estadista morreu no esquecimento 

em 1,82; seu centenario, porém, foi celebrado com 
grande enthusiasmo em Portugal e no Brasil. A historia 
de Portugal conta tres heróes immortaes : Vasco da 
Gama, o descobridor; Luiz de Camões, o poeta; e o 
Marquez de Pombal, o grande estadista .• 

De Andrade- Ilist. do Brasil, pago 134-135. 
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1 

Os antecedentes. 

o espirito do seculo XVIII na historia geral 
dos povos é quasi exclusivamente politico. Do 
livre exame na religião fora-se passando á ana
lyse das fórmas tradicionaes do governo da so
ciedade. « Um principio unico d'este seculo, 
diz um historiador, domina os demais e é o da 
humanidade, o dos direitos do homem, da jus
tiça social e o amor da felicidade do genero 
humano »Os seus sabios são os economistas ou 
os philosophos do racionalismo, mais politicos 
que naturalistas; os seus grandes nomes na li
teratura são Rousseau, Voltaire, Montesquieu 
e os encyclopedistas. Os proprios reis submc!
tem-se ao espirito novo ; é então a era do des
potismo esclarecido, dos soberanos que prati
cam as idéas dos philosophos, Frederico II na 
Prussia, Catharina II na Russia, José II na 
Austria, pratica sobretudo resumida no desprezo 
da religião e no escarneo das antigas tradições, 
á custa das quaes esses mesmos soberanos se 
mantinham. Era o perfeito desprezo da historia 
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em proveito do racionalismo, e nada escapava 
á furia contra tudo que tivesse por si a antigui
dade e a tradição. Toda essa agitação intellec
tual, revolvendo as entranhas da velha socie
dade, produziu a revolução de 1789, 

Antes d'esse grande successo, porém, já 
um povo da America, consubstanciando em for
mulas politicas os direitos naturaes do homem, 
havia sacudido o jugo europeu, e realizado a 
democracia sonhada pelos philosophos. Em 
17:76 o Congresso de Philadelphia declarava 
solemnemente que todos os homens eram eguaes 
e entre os seus direitos inalienaveis contavam
se o da vida, liberdade e trabalho pela propria 
felicidade e bem estar; e que quando um go
verno não servia a esses tins, o povo tinha o 
direito de abolil-o. 

O grande acontecimento achou, em toda a 
parte, universal applauso, e sobretudo, secre
tamente, no coração de todos os americanos 
que soffriam ainda o jugo do absolutismo colo
nial, com as suas odiosas restricções. 

Repercutiram, pois, no Brasil essas idéas 
generosas de liberdade. 

Pouco importava que não estivessem pre
parados (e de facto não estavam os nossos op
pressores e ainda menos nós) para levar a cabo 
a tarefa da emancipação do homem. A verdade 
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é que a idéa nova despertou o sentimento da 
liberdade em todos os corações bem formados. 

O despotismo que Portugal exercia no Bra
sil não era mais violento do que algures havia 
e do que havia na propria metropole; ao con
trario, pouco a pouco se tinha elevado na mãe 
patria o conceito da colonia tão instruida como 
ella e de certo, se fôra unida, mais poderosa. 
As liberdades lá concedidas aqui tambem nos 
cabiam com relativa largueza; o grande privi
legio da municipalidade do Porto (1490) é 
egualmente dado á do Rio (1642), ás do Mara
nhão e Pará (1655), e mais tarde ás da Bahia c 
S. Paulo (privilegios que garantiam os muní
cipes do arbitrio das auctoridades, do recruta
mento, das prisões arbitrarias, etc.); os sena
dos das camaras representam aqui importante 
papel e substituem ás vezes nas capitaes os go· 
v:ernadores ; outra magistratura, a dos juizes 
leigos Uuiz ordinfO'w e depois juiz de paz), 
é de origem popular como o eram os dema
gogos dos motins e tumultos, os chamadoR 
Juizes ou procuradores do povo, que sempre se 
punham á frente das rebelliões contra a aucto
ridade (e foram por isso abolidos). Comquanto 
essas liberdades e outras não garantissem a co
lonia contra o despotismo illimitadC' ou a rapina 
dos funccionarios, certo é que no restC' do 
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mundo as cousas não eram muito mais riso
nhas. Os progressos do absolutismo real favo
receram o bem estar do Brasil em mais ampla 
medida do que o faria o systema feudal que 
nos primeiros tempos retalhou o paiz entre os 
absolutismos minusculos, mas dobradamente 
ferozes, dos donatarios. 

Depois da restauração, o Brasil é um prin
cipado ({ e é creado um ministerio das colo
nias »), o Conselho Ultramarino, onde são es
tudados com especial attenção os nossos inte
resses. 

Não obstante, a vida communal no Brasil, 
no seculo XVIII, quasi se supprimiu com a 
decadencia da vida agricola e com o descohri
mento das minas, e de modo que se perdeu o 
germen de tradição d'essas liberdades. Succedia 
então o mesmo com os povos da mais alta 
civilização : por toda a parte o absolutismo 
real triumphava. Na colonia como na metro
pole, os espiritos estavam já afeitos ao despo
tismo sem freio de Pombal. 

Era obvjo que esse luxo de arhitrio para o 
bem ou para o mal havia de acordar a reacção 
dos espidtos mais prudentes. Para aproveital
o, em todos os seus fruetos, as tentativas de 
emancipação deviam apoiar-se na raça mestiça 
já formada e que abrangia nesse tcmpo a me-
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tade, senão mais, da população livre. O tenta
mcn dos conjurados mineiros não é só uma 
empreza de literatos e philosophos; é tambem, 
eis a sua falha de momento, uma conspiração 
de quasi portuguezes contra portuguezes, é o 
espirito novo e cosmopolita contra os prejuizos 
nacionaes; é a mesma revolução que se chama 
constitucionalismo em I8:w com D. João VI e 
se chama, para nós, independencia politica em 
1822 com D. Pedro I, ou, em uma só palavra, 
é o liberalismo portuguez contra o absolutismo 
portuguez; a liberdade dos oppressores contra 
o despotismo dos oppressores. 

I~ claro que a população mestiça estaria do 
lado do liberalismo e por interesse proprio; 
mas esta série de revoluções não é a sua que 
ella se reservará com todas as forças para o 
abolicionismo e a republica, no imperio. 

Quaesquer que fossem, porém, os movimen
tos da historia, já no seculo XVII se havia for
mado no Brazil a raça nacional. mameluca em 
maior ou menor gráo de cruzamento, e, com 
essa creação ethnica, desapparece por inex
plicavel, a lealdade, e começam os perjurios. 
As duas raças que quasi ao meio então dividem 
o paiz, começam a odiar-se e appliear-se no
mes despreziveis. A cabrada, os pés de cabra. 
dizem os lusos dos brasileiros; mascates, ma~ 
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rotos, pés de chumbo chamam os brasileiros aos 
meus dominadores. 

Como quer que seja, com a raça nova for
mava-se O' que se poderia dizer a base phY8ica 
da revolução. 

O que succedeu aqui succedeu por toda a 
America latina, onde os mestiços acabaram 
prevalecendo sobre 08 elementos não puros, 
mas mais homogeneos, dos brancos. As revo
luções americanas vestem as fórmas liberaes e 
cosmopolitas, mas sãO' no fundo exclusiva
mente ethnicas, patrioticas e nativistas; para o 
europeu que a descobriu, a America é a terra 
commum; para o americanO', é a terra exclu
siva. 

As raças inferiO'res O'U O'pprimidas jámais 
consentem repartir O' solO' cO'm O'S adventicios, 
qualquer que seja O' espiritO' liberal das suas 
leis todas de imitação da literatura politica e[;
trangeira. 

Não podemos pensar que o homem de cõr. 
cO'nsequencia semi-hybrida do contacto hetero
geneo de raças tão distanciadas que até por 
eminentes scientistas como Haeckel são con
sideradas especies diversas, seja a peste da 
cultura americana (I) como sentenceiam alguns 

(I) Die Pestbeule der amerikanisch('n Kultllr, ausg('stattet mit 
allcn I..a.stern und keinen der Vorzuege ihrer Ellern. Jlellwald. 
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sociologos. Mas não cremos com Martius, que 
aliás com grande attenção observou essas ra
ças, serem eUas susceptiveis de toda a perfec
tibilidade,; evidentemente e como naturalista 
Martius pensava no cruzamento crescente pela 
immigração européa que viria afinal supplan
tal' o caracter das camadas primitivas; feliz
mente ainda nas raças mestiças ha sempre um 
escol intellectual e moral que consegue subju
gal-as e dirigil-as. 

As raças miscigeneas no seu todo, porém, 
quaes noI-as representa a America latina, não 
parecem nesse estado possuir a capacidade do 
selj-government. Embalde adaptam as idéas da 
civilização a seu organismo; falta-lhes o senti
mento que aquellas idéas presuppõem e as vir
tudes e qualidades moraes que, ao contrario 
das theorias, só a educação secular da historia 
consegue a custo verter no espirito humano. 
Póde-se dizer d'ellas que são raças catechisadas 
mas não christãs; o christianismo vive neHas 
como num pouco d'agua as gotas de vinho in
dispensaveis para colorir-lhe o aspecto ou al
terar-lhe o aroma. 

Em geral, assimilam e preferem as theorias 
e os systemas mais radicaes porque esses são 
possiveis só com a demolição da sociedade ; 
cortejam assim a civilização e ao mesmo tempo 
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satisfazem o instincto fundamental que é, como 
o das crianças, puramente destructivo. Sem o 
apoio moral dos costumes, as mutações de es
pirito são nellas rapidas e vertiginosas. Da re
ligião passam á impiedade e ao atheismo: do 
governo ao anarchismo e, póde dizer-se ge
neralizando, na ordem amam a subversão. 
A<Iuelles que descendem directamente da es
cravidão ou da floresta viva nada tem com o 
passado que a prole d'elles, não tendo nobreza, 
não a estima. Nada aceitam da historia, que na
turalmente lhes é suspeita ou indifferente, e 
buscam remedia impossível nas utopias do fu
turo que a sua fragil moral não comporta; as
sim sorriem dos reis que a historia consagrou 
e ainda escarnecem mais dos deuses falsos que 
cllcs proprios fabricam e propõem-se inutil
mente a vencrar. Nem sabem governar nem 
ser governados; primeiramente porque confun
dem a auctoridade com a força que para elles é 
o unico symbolo d' clIa; e depois confundem a 
ohcdiencia com o servilismo. Tão grande é a 
ale1!ria no mandar como é ignominiosa a ver
gonha no obedecer. E como a obediencia é 
para elles a escravidão, cada um e todos lutam 
por uma parcella do mando como por um ali
mento essencial ávida; e por isso pela força 
ou pela fraude falsificam todos os actos e pro-
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cessos da vida publica que conduzem ao poder. 
Contam assim os annos da existencia pelas re
voluções e pelas crises; desprezam o trabalho 
(que é sempre de Tantalo porque podem aE' 
crises e as revoluções d'um golpe destruil-o) 
pelos azares e empregos. O governo é, pois, 
para elles afinal de contas um orgão do com
munismo, e um agente da redistribuição da 
fortuna. 

O unico remedio para esses povos é o 
mesmo da antiga colonização, o povoamento 
continuo e a immigração européa (ainda que 
errada, como no tempo de Nobrega) que tra
balha nos offieios e arroteia os campos, inocula 
a vida e coordena essas desordens e, como di
zia Thomé de Souza, não cobra do thesouro. 

Pelas fórmas politicas, puramente exterio
res, como pelas modas de vestuario, não é pos
sivel classificar os povos. As idéas e as theorias 
espalham-se de povo a povo, e cada povo arro
ga-se o diI'eito de utilizaI-as, como póde. A in
dependencia republicana dos Estados Unidos 
fez pouco a pouco republicanas todos as nações 
da America; pouco a pouco o federalismo de 
que elles eram a expressão espontanea tornou
se a theoria politica de todas as novas republi
cas. Sem duvida nenhuma, nessa imitação, os 
povos, sem rccurso para perscrutar os segre-
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dos obscuros da historia, c mesmo não tendo 
historia definida foram levados pelo desejo de 
alcançar através das fórmas, a substancia do 
bem estar e da liberdede. É natural que nessas 
experiencias tenham pago caro os seus equí
vocos ou seus erros; e a dezena de nações que 
Tivem ao longo da cordilheira attestam ha quasi 
um seculo os tormentos d'esse sacrifieio ainda 
não terminado. 

Entretanto, esse resultado deve considerar
se inevitavel; não era possível quebrar a leal
dade ao rei, sem injuriar a realeza. A ausencia 
de tradições na America supprime o obslaculo 
da inercia e favorece o progresso e todas as 
idéas do fnturo. Toda a America havia de ser 
republicana e, embora com as incertezas e 
erros da inexperiencia, era seu destino repre
s'entar um grande passo no progresso das ins
titui~.õe8 politicas. 

No tempo da restauração da corôa portu
gueza (1640) que coincidiu com a lucta entre 
jesuítas e colonos em S. Paulo, os paulistas ac
clamaram um rei em Amador Bueno; mas é 
provavel que a dynastia, se fosse então fun
dada, tivesse poucos dias de vida e novas 
acclamaçõet; suecederiam á primeira (I); na 

(I) Tambem no Mexico em certo momento foi acclamado um 
imperador indígena, Agostinho I. Este facto (IS de Maio de I&2~) 



o ESPIRITO DE AUTONOMIA 395 

revolução nativista pernambucana de 1712 

pensou-se cm constituir uma republica quasi 
monarchica ou aristocratica sob o modelo da 
de Veneza, exemplo já experimentado em Per
nambuco mesmo com o principado de N assau, 
c com um esplendor e liberalidade como nunca 
mais se repetiu na America. 

Agora, o modelo acariciado pelos revolu
cionarias mineiros é a nova Republica Ameri
cana, que excitava o enthusiasmo de todos os 
cspiritos liberaes do mundo e onde os povos 
latinos cnganosamente pareciam vêr realizado 
o sonho de Rousseau (I). Como quer que sejam 
as origens e a~ fôrmas, que por deficiencia de 
originalidade tomavam de emprestimo, a ver
dade é que o trabalho negativo, o da des
truição do regimen absolutista colonial para 
assentar as novas instituic:ões, era o unico ver
dadeiramente difficil, mas era o primeit'o que 
se devia executar. 

talvez pesasse na idéa monarchica do Brasil de , a 21 de Setembro 
no mesmo anno. 

(I) G. Jellinek filia a revolução americana ao lutheraniamo. 
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Os conspiradores. 

Os elementos com que ia agir a revolução 
não podiam ser mais dignos quando se pensa 
nos espiritos de escolha que nella tiveram parte. 

Alli estava o Brasil no escól da sua gente, 
no que havia de mais elevado e puro. 

Excluidos os antecedentes historicos da co
lonia, os primeiros germens da revolução se
riam trazidos pela cultura universitaria euro
péa, onde os principios de Montesquieu, Rous
seau e Voltaire eram o alimento commum da 
mocidade. Os brasileiros numerosos que se
guiam carreiras scientificas e literarias estuda
vam na França ou em Portugal e não podiam 
ser insensiveis a esse movimento irresistive1 
das novas theorias. É uma conspiração de letra
dos. Entre esses estudantes europeus, inflam
mados de ardor patriotico, estão José Joa
quim da Maia, Domingos Vidal Barbosa, José 
Alvares Maciel e José Mariano Leal. 

O primeiro d'elles, que era tambem um 
enthusiasta da independencia americana, che-
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gou a entabolar relações com Thomas J effer
son, então ministro da recente republica em 
Paris. Na sua correspondencia com John Gay, 
o grande politico americano refere a conferen
cia que teve com o estudante brasileiro, em 
termos muito sympathicos; percebera para os 
Estados Unidos a vantagem de uma grande 
alliança ao sul do continente. Na entrevista 
que tiveram proximo ás aguas de Aix, recebeu 
informações exactas da possibilidade de exito 
de uma revolução se o Brasil fosse amparado 
pelos Estados Unidos: « numa palavra, dizia o 
informante, no que respeita a revolução, não 
ha mais que um pensamento em todo o paiz : 
mas não apparece uma pessoa capaz de dirigil-a 
ou que se arrisque pondo-se-Ihe á frente sem 
auxilio de nação poderosa; todos temem quc o 
povo os desampare. No Brasil não ha im
prensa; os brasileiros consideram a revolução 
da America do Norte como precursora da que 
clles desejam, e dos Estados UBidos esperam 
todo o soeeorro. » - ({ Ha um odio (continua o 
informante, segundo Jefferson), um adio impla
caveI entre brasileiros e porLuguezes. A parle 
illustrada da nação conhece tanto isto, que tem 
por infallivel a separação. » 

Jefferson replicava que não tinha auctOI'i
dadc e instrucções para dizer-lhe boas palavras 

J. MInEmo. - n. BnASIL (superior). 23 
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a esse respeito, mas ponderava que uma revo
lução no Brasil excitaria o intercsse dos Esta
dos Unidos. Já em 1791 a linguagem da sua 
correspondencia é muito outra e elle escreve 
de Philadelphia ao coronel Humphreis : « Man
dae- nos todas as informações possiveis quanto 
á força, riqueza, recursos, illustração e dispo
sições do Brasil. O cizzme da côrte de Lisboa a 
esse respeito vos ha de forçosamente inspirar 
as cantelas necessarias no colher e communi
car essas averiguações» (I). 

É provavel, se prematura morte o não rou
basse ainda na Europa, que José Joaquim da 
Maia, que parecia possuir tino pratico, désse 
melhor curso á mallograda conspiração. 

Toda a revolução republicana, contraria <is 
vistas monarchicas européas, não teve nmn 

(r) O interesse crescente de Jefferson manifesta-se ainda melhor· 
mente no tempo da revolução de r8r?, ou trinta annos depois, 
qua.ndo diz a respeito dos revolucionarios das republicas do sul: 
• que clles se tornarão independentes da Espanha, não ha ques
tão », e ('om grande previsão ajunta« Questão, mas questão séria 
é saber qual será o futuro d'elles. A ignorancia e a superstição 
tenho por tão improprias para se governartm como qualquer ge
nero de loucura. Cairão debaixo do despotismo militar e ficarão 
sendo o ensanguentado joguete dos seus bonapal'tes ... Portugal 
empolgando uma parte dos dominios espanhóes no sul (conquist.a 
da Cisplatina) perdeu a sua grande provincia de Pernambuco e 
não se-á para admirar que o Brasil todo <e levante e mande a fa
milia real para Portugal. O Brasii é illais populoso, mais rico. 
mais forte e tão instruido como a m[e patria. (Carta a Lafayette 
r4 Maio r817). 
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terá no nosso hemispherio outro caminho de 
asylo e protecção a não ser o do capiLolio de 
W'ashington. As republicas da America, livres 
nos actos de vida interna, estão, porém, nos 
de maxima amplitude, nos da vida internacio
nal, sujeitas á vontade omnipotente dos Esta
dos Unidos. 

Contava-se no Brasil em geral com o auxilio 
da massa enorme dos mestiços, e com os 
senhores e os escravos que acompanhariam aos 
senhores; mas era justamente o servilismo una
nime na extensão enormissima do paiz que 
mais que tudo difficultava e impedia o senti
mento do interesse commum; e mesmo hoje, 
no scculo XX, se não fôra a monarchia, a in
depcndencia do Brasil seria ainda um problema 
talvez insoluvel; salvo se por indepenrleucia 
do grande imperio colonial se entendesse a sua 
explosão em mil fragmentos. 

Quando os conspiradores de Minas resol
veram angariar sympathias longe do fóco revo
lucionario e enviaram Tiradentes ao Rio, lavra
ram só com isso a sua sentença; o que de facto 
a realidade confirqlou. Um seculo antes, Minas 
confundir-se-ia com S. Paulo, d'onde recebeu 
o primeiro alento vital, c agora estava tão dis
tanciada dos bandeirantes e principalmente do 
centro portuguez, administrativo e commercial 
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do Rio, como do paiz mais exotico do uni
verso. Asylados no cimo das montanhas, de 
que tanto se inorgulham, os mineiros só encon
trariam um echo ao seu grito de liberdade fóra 
do Brasil, ou em parte nenhuma. D'esse isola
mento das velleidades nativistas já podiam il

lustrar-se com os exemplos de S. Paulo e Per
nambuco na historia anterior. O proprio exito 
da monarchia mais tarde proveio de ser ella 
por si mesma uma força externa, alheia ao espi
rito local. Os grandes imperios historicos nas
cem pequenos e crescem por annexações. 

O numero consideravel de poetas que figu
ram entre os chefes da conspiração dá-lhes um 
certo caracter de elevação intellectual e theo
rica que em outras revoluções praticas fica 
apenas subentendida; mas mostra que não po
diam aspirar a outro papel que o de precur
sores. Tão altos exemplos nunca desapparccem 
sem deixar um grande proselytismo e póde-se 
dizer que desde a conjuração de Minas nenhum 
homem intelleetual do Brasil poderia estar já

mais obrigado ao lealismo portuguez. O presti
gio dos inconfidentes dissipou o ultimo tra
balho dos preconceitos e quebrou, ao menos 
para os espiritos, as cadeias da escravidão co
lonial. Para um espirito vid.ente d'essa geração, 
o Brasil estava condemnado; a nau que nave-
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gúra tres seculos batera agora nos cachopos. 
Só um milagre da historia poderia salval-a do 
naufragio. 

Talvez que aos espiritos cultos dos inconfi
dentes, menos que o medo, occorresse a ima
gem da catastrophe que preparavam, quando 
subjugados e presos voltaram do sonho á dura 
realidade. De Alves Maciel diz o seu confessor: 
« Feliz quéda comtudo! converteu os horrores 
da prisão em puras satisfações ... Era um Paulo 
persuadindo aos demais... » 

« Quem deixará de entrever nos peitos 
d'esses homens as abrasadoras chammas da re
volução, quando os seus suspiros são tão ener
gicos! » Todos se confessam perdidos, mas 
pela loucura e precipitação de juizo; soldados 
que a fatalidade tornára gencraes inhaheis. Ha
bituados ás suas victorias no Parnaso, con
fundiam o applauso com a solidariedade e os 
comparsas do jubilo com os cumplices da peri
gosa façanha. 

São todos ardorosos, inconsequentes ou ar
rebatados. Só por excepção, Claudio Manoel 
da Costa, um erudito e suave poeta a modo de 
Petrarcha, é de genio sombrio e melancolieo, 
e, sem esperar o desfecho ela tragedia, sui
cida-se na prisão. 

Tendo bebido no seie da cullura universal, 
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sabiam qlle as horas da escravidão da America 
estavam contadas; mas esta só generalização 
philosophica não bastava para levantar o exer
cito libertador. Todas as forças militares de 
que dispunham eram a da cavallaria. cujo COIU

mándante, o tenente-coronel Francisco de 
Paula Freire de Andrade, mais se distinguia 
pela « candura e illimitada condescendencia » 

do que pelo enthusiasmo da idéa nova; para o 
triumpho julga elle indispensavel alliciar novos 
contingentes. Tudo estava preparado, quando 
muito, para um tumulto que um acto de força 
ou uma concessão prudente da auctoridade po
deria annular. Com tal insufficiencia, a mais 
justa das rebelliões é sempre um crime. 

Pormenores da conspiração. 

Dos meiados do seculo XVIII por diante 
começou a decair a industria da mineração; 
erros economicos e falsas especulações trouxe
ram p.edo a ruina. Muitos dos mineiros entre 
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garam-se então á agricultura e a maior parte á 
criação do gado, onde os lucros, pequenos cm
lJOra, eram seguros e sem sobresaltos. 

A antiga Vala Rica começou o povo de 
então, por escarlleo, a chamar de Villa Pobre. 
O rcndimento do ouro era insignificante e de 
ha muito não se attingia o minimum que 3. co
rôa exigia, e que eram cem arrobas annuaes. 

Mandou, pois, o goyerno lançar a derrama, 
isto é, a cobrança dos atrazados, e que attingia 
já uma somma avultadissima. As condições 
materiaes e moraes da população não a faziam 
preparada para supportar esse grande vexame; 
c antes, na previsão d'elle, sonháva ella liber
tar-se da dependencia cm que vivia. 

Essa depcndencia já não tinha grandes 
laços; não eram os povos das minas, na maior 
parte naturaes do solo, por direito natural su" 
jeitos á fidelidade que não sentiam e nem tão 
ineptos que não conhecessem os grandes mo
"imentos de liberdade d'esse tempo, que pre
pararam a quéda da sociedade antiga e haviam 
já emancipado a America do Nortc da tulela 
colonial. 

Não era tambem sem exemplo nos fastos da 
colonia a rebeldia que em tempos passados ha
via conflagrado varios trechos do paiz. E a tra
dição zelava ainda a chamma do espirito revo-
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lucionario que o absolutismo alimentava com 
incessante vexame. 

Homens doutos e illustrados, tanto como 
os da metropole, viviam em Minas, e taes eram 
os jurisconsultos, medicos e poetas, Thomaz 
Antonio Gonzaga, o auctor de ~,Marilia de Dir
ceu, Claudio ManoeI da Costa, Ignacio J. de 
Alvarenga, alguns padres e varios militares, 
mesmo de altos postos, que sympathizavam 
com as idéas revolucionarias que agitavam o 
mundo. 

Combinaram, pois, em levantar o jugo op
pressÍYo e declarar livre a terra onde nasceram 

(1789)· 
A conjuração foi encontrando adeptos um 

pouco por toda a parte, e sobre tudo entre 
aqueIles que temiam a derrama do ouro, pro
Kima a ser cobrada. A alma da propaganda era 
o alferes de cavallaria Joaquim José da Silva 
Xavier, por alcunha originada da sua profissão, 
o Tiradentes, homem de CFpil'ito religioso, de 
grande coragem e de nobilíssimo caracter, IlIas 
(tão engalanado andava de seus planos) o muis 
indiscreto de todos. 

A revolução, é cerlo, contava clemclI tos 
preciosos para o bom exito, mas revelava nas 
suas traças, mais as qualidades philosophicas e 
literarias do que pníLicas dos seus auctol'CS. 
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Preoccupavam-se estes mais de como haviam de 
agir post factllrn do que dos caminhos por onde 
se alcançaria a eonsummação da emprcza. 

Haviam já discutido a divisa Libertas quae 
sera tamen (liberdade ainda que tardia) e a ban
deira onde figurava um triangulo, symbolo da 
SS. Trindade, da devoção especial de Tiraden
tes, e planejavam já muitas leis e reformas li
bcraes. 

A infamia ou o egoismo de um conjurado, 
pela delação, perdeu a todos. O Visconde de 
Barbacena, então governador de Mintls Geraes. 
preveniu ao Vice-Rei Llliz de Vasconcellos de 
que deveria andar pelo !lio de Janeiro em pro
paganda da revolução o alferes Tiradentes, que 
foi effectivamente preso (na rua dos Latoeiros) 
c, com eUe, successivamente, os outros conspi
radores, por onde eram encontrados. 

O crime teve grande repercussão e a essa 
ousadia emprestou-se significado e amplitude 
que de certo não possuia. Para esse efIeilo 
concorrera o ardor dos funccionarios que em 
taes occasiões procura assignalar-se armando 
aos favores e ás graças dos potentados. 

Aberta a devassa e installada a alçada, de
pois de longo e moroso processo, foram julga
dos os culpados, cujos chefes foram condemna
dos á morte. 

23. 
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A rainha D. Maria I, por um acto de cle
mencia, eommutou as penas de quasi todos em 
exterminio para a Africa, e só um, o Tiraden
tcs, subiu ao patíbulo (21 de Abril de 1792) 
com grande screnidade e nobreza de animo. 

Houve grande excesso neste castigo. O pro
prio vice-rei, o Conde de Rezende (ao tempo da 
ex.ecução do Tiradentes) reprehendeu ao go
vernador de Minas pelo numero exc('ssivo de 
prisões d' essa inconfidencia; e naturalmente o 
excesso de zelo proprio das auctoridades arbi
trarias, levava a traduzir o descontentamento 
ou a opposição ao governo como signal de 
crime execravel. 

Um dos conjurados, Claudio Manoel da 
Costa, legista e poeta notavel, antes de conhe
cer a sentença, suicidara-se na prisão. Quasi 
todos se arrependeram amargamente do passo 
que haviam dado; só o Tiradentes sorriu ao 
saber que não arrastava ao cadafalso os seus 
companheiros, e, confortado na religião, em 
que era profunda a sua fé, conformou-se sere
namente com o fatal destino. 

Foi a sua descendencia infamada e o corpo 
do martyr esquartejado; e os pedaços d' eUe
collocados em postes pelas estradas da capita
nia, attestavam aos vassallos o premio da rebel 
dia. Umdo~ espiritos leaes ao throllo, escrevel1, 
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que « taes castigos ensinavam a aborrecer a 
culpa que expunha os homens a perder tudo .• 
A lição, porém, nada teve de proveitosa; e o 
martyr Tiradentes contribuiu para perpetuar na 
memor'ia do povo mais a esperança do que o 
horror da liberdade. 

Os pormenores da denuncia, relata-os o 
erudito Padre R. Galanti na sua copiosa lli8to
ria do Bl'U8il : 

• A idéa da derrama e do descontentamento do povo 
com a esp~rança de um feliz resultado induziu muitos 
mineiros a alistarem-se no numero dos conspiradores, 
entre os quaes temos de mencionar aqui o padre Car
los de Toledo e Mello, filho de Taubaté e vigario de 
S. José do Rio das Mortes; o padre José de Oliveira 
TIolim, irmão do distincto prégador Rodovalho; Luiz 
Vaz de Toledo Piza, irmão do vigario do Rio das 
Mortes; os dois José de Rezende, pae e filho; Fran
risco Antonio de Oliveira Lopes e muitos outros, in
cluindo tres miscraveis que, ali'aiçoando a seus com
panheiros, revelaram tudo ao visconde de Barbacena. 
O primeiro foi, 15 de Março de B9, Joaquim Silllerio 
do. Reis, natural de Leiria, coronel de um regimento 
de auxiliares que se mandara extinguir, homem geral
mente tido por orgulhoso, altivo, de mau cora~'ão e 
sobrecarregado de dividas. Contava muitos inimigos, 
entre os quaes se achava o desembargador Gonzaga 
que elIe accusou calumniosamentc. Seguiram-se dentro 
em breve o tenente-coronel B(UlUio de Brito lrfalheiro, 
natural de Ponte de Lima; e o mestre de campo 19na-
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cio Corrl1a Pamplona, natural da Terceira. De todos 
elles exigiu o governador <1éssem a denuncia por cs
cripto ; recommendou-lhes o maior segredo e ord('nou
lhes continuassem a acompanhar, corno antf's, os 
conspiradores. Fixara o visconde de Barbacena a sua 
residellcia a tres leguas da capital, no sitio da Cachoeira, 
onde existia a casa de campo dos governadores. Tendo 
alli recebido essas denuncias, voltou a Villa Ric.a, e, 
sem dar a entender cousa alguma do que sabia, escre
veu a 23 de Março uma circular ás Cam aras da capita
nia para sustar o lançamento da derrama. " Conhe
cendo eu as diversas circumstancias em que hoje se 
acha esta capitania ... tomei sobre lli •. ll suspender o 
lançamento da derI'ama .• 

4 

A execução do Tiradentes. 

No dia I9 de Abril cntl'ava na cadeia pu
blica do Rio de J alleir'o, rodeado de outros mi
nistros da justiça, o desembargador Francisco 
Alves da Rocha para ler a sentença aos r~os 
qne desde a noite da vcspera haviam sido 
tl'allsferidos de varios segredos da cidade par'a 
a sala chamada do Oratorio. Eram onze os cri
minosos que ulli esperavam, algemados e ccr-
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cados de força embalada, a ui Lima palavra de 
seus destinos. 

A leitura da sentença erudita e cheia de ci
tações durou duas longas horas; ao cabo d' ellas 
eram todos os infames condemnados á forca e a 
alguns cabia ainda mais o horror de insepultos 
e esquartejados servirem os seus membros, es
petados em postes, de padrão da execravel 
perfidia. 

Quando o desembargador se retirou, diz 
uma testemunha do acontecimento, viu-se re
presentar a scena mais tragica que se podia 
imaginar. Mutuamente pediram perdão e o 
deram; porém cada um fazia imputar a sua 
infelicidade ao excessivo depoimento do outro. 
Como tinham estado tres annos incommunica
veis, era nelles mais violento o desejo de falar 
que a paixão que a tal sentença cavaria nos 
cançados corações. Nesta liberdade de falarem 
e de se accusarem mutuamente estiveram qua
tro horas; mas quando se lhes pozeram os 
grilhões e manietados viram-se obrigados a 
deitar-se, por menos incommoda posição, aba
teram-se-Ihes os espíritos e entraram então a 
meditar sobre o abysmo da sua sorte. 

Dentro em pouco, porém, um raio de espe
rança illuminou-Ihes a torva existencia. O 
mesmo ministro que lera a rude sentença, vcio 
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horas depois annunciar a clemencia da rainha, 
que aos conjurados, excepto Tiradentes, pou
pava o supplicio da morte. Então foram grandes 
os extremos da alegria e co~ aquella inespe
rada piedade sentiram-se rejuvenescer. 

Tiradentes tambem, conforme o seu coração 
bem formado e leal, participou d'esses trans
portes, e dizia que só elIe em verdade devia 
ser a victima da lei e que morria jubiloso por 
não levar após si tantos infelizes que desenca
minhara. 

Tiradentes era um espirito grandemente 
forte, e na religião achou mais largo e substan, 
cioso conforto do que os outros companheiros 
de espirito leviano ou inconsiderado. 

Na manhã de 21 de Abril entrou na sua cella 
o algoz para vestir-lhe a alva, e ao despir-se 
dizia o martyr que o seu « Redemptor morrera 
por elle tambem nú ». 

A cidade estava apparelhada como para 
uma grande festa cm honra á divindade do go
verno supremo. Aos sons marciaes das fan
farras saíram de todos os quarteis os regimen
tos da guarnição, luzidios, com os uniformes 
maiores: seis regimentos e duas companhias 
de cavallaria que em tropel corriam a cidade, 
guardada agora momentaneamente pelos auxi
liares. No campo da Lampadosa erguia-se o 
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lugubre patibulo, alto, sobre vinte degráos. 
liestinado ao memoravel exemplo. 

Na frente da cadeia publica organizou-se a 
procissão em acto declarado funebre, com a 
lrmandade da Misericordia e a sua collegiada, 
~ o esquadrão de cavalleiros da guarda do 
Vice-Rei. Saiu o réo que foi posto entre os re
ligiosos que iam para confortaI-o e o clero e as 
irmandades, guardados pela cavaUal'ia. 

Tiradentes tinha « as faces abrasadas », ca
minhava apressado e intrepido e monologava 
com o Crucifixo que trazia á mão e á altura dos 
olhos. Nunca se vira tanta constancia e táma
Ilha consolação! 

Ao prestito juntou-se a turba dos curiosos, 
e, avolumando a multidão, era mister que de 
vez em quando dois cavalleiros a destroçassem. 

Pelas II horas do dia, que fôra de sol des
coberto e ardente, entrou na larga praça, por 
um dos angulos que faziam os regimentos pos
tados cm triangulo, o réo com tudo o acompa
nhamento. Subiu « ligeiramente» os degráos, 
scm desviar os olhos do santo Crucifixo que 
trazia, e serenamente pediu ao carrasco que não 
demorasse, e abreviasse o supplicio. O guar
dião do convento de Santo Antonio, impruden
temente, por mal entendida caridade ou por 
não saber eonter talvez o seu zelo demasiado, 
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tomou a palavra, admoestando a cUl'iosidade do 
povo, sem todavia esquecer o elogio da cle
mencia real. 

Depois do crl!do, a um fremito de angustia 
da multidão, viu-se cair suspenso das traves o 
cadaver do martyr. 

Foi profunda a impressão no povo, que, 
apertado e numerosissimo em todo o campo, 
abalára para vêr o abominavel espectaculo. As 
janellas apinhavam-se de gente e nas ruas e 
praças era impossivel o movimento. As pes
soas mais delicadas, com tudo, haviam desde a 
vespera abandonado a cidade para não teste
munharem a execução. 

Após o supplicio, um dos religiosos falou, 
tomando o tema do Ecclesiastes : ln cogitatione 
tua regi ne detrahas ... quia aves coeli pOl'tabunt 
vocem t!laln. Não atraiçoes a teu rei nem por 
pensamentos: as mesmas aves levar-te-iam o 
sentido d' eHes. 
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Refugio de D. João VI no llrasil 

Difficil e sombria era a situação dos nego
cios politicos em Portugal no principio do 
secuIo; erros, imprevidencias e hesitações 
tinham levado o paiz á extraordinaria crise que 
as desgraças domesticas do Rei ainda avoluma
vam, tornando-o por vezes apathico e indiffe
rente ao governo do Estado, principalmente 
depois da conspiração de fidalgos e ecclesiasti
cos que cercavam a leviana esposa de D. João. 

Quando Napoleão decretou o bloqueio con
tinental contra a Inglaterra, a esta alliou-se 
Portugal em fim, depois de vacillações pouco 
dignas, e incorreu assim no odio do grande 
despota, que fez decretar pelo lUonitellr, orgão 
official, a deposição da casa de Bragança. 

Quando esta noticia chegava ao reino, já as 
tropas francezas, de marcha forçada atravez da 
Espanha, penetravam em Portugal. 

Seria loucura pensar em resistir, quando 
tuuo estava desorganizado e sem recursos. Foi 
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visto o Rei chorando em segredo, no intimo 
dos seus paços, quando se achou coagido a 
fugir, aceitando o conselho do ministro inglez, 
Jord Strangford. 

E quando já os tambores francezes acorda
vam os echos da terra portugueza, D. João 
dizia adeuses ao povo, que no caes de Belém 
se apinhava saudando entre lagrimas o sobe
rano que partia. 

A rainha, indignada, fez grande escandalo, 
reluctando em altos gritos, e já no caes, a em
barcar na galeota. 

Muitos portuguezes celebraram então com 
desvanecimento esse lampejo de patriotismo 
cm pessoa tão falha de virtudes. 

A frota real, defendida por alguns vasos de 
guerra inglezes e composta de umas vinte náos 
e muitas outras mercantes, velejou do Tejo a 
29 de Novembro. Nclla iam grande numero de 
fidalgos, funccionarios e familias que emigra
vam, e tambem as riquezas dos palacios reaes, 
que foi possivel transportar; e ainda não tinha 
perdido de vista a terra, quando Junot pene
trava em Lisboa e, tomando rapidamente conta 
da cidade e das fortalezas, aprisionava t. bala 
alguns navios mercantes que iam atrazados, nas 
aguas da esquadra. 

Batida pela tempestade, a frota dividiu-se 
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em duas, e aquella parte mais numerosa em 
que vinha o Rei tocou primeiramente na Bahia, 
a 21 de Janeiro de 1808. 

Era a primeira vez que um rei do antigo 
mundo pisava o solo da Amcrica. O povo da 
Bahia recebeu com grande jubilo os altissimos 
hospedes, e por um momento pensou que á 
primitiva capital da colonia caberia agora a 
primazia da séde do novo reino. 

D. João VI, porém, preferiu estabelecer-se 
no Rio, onde veio a chegar a 'J de Março. 

Ainda na Bahia, e a conselho de José da 
Silva Lisboa (Visconde de Cayrú), que ahi 
estava, por uma Carta regia abriu os portos do 
Brasil ao commercio universal, abolindo assim 
o odioso monopolio da colonia. Este foi um 
dos primeiros e mais importantes actos do seu 
governo na America. 

A este respeito escreve erudito investiga
dor: 

.. Os antecedentes d'este úcto quasi total
mente são desconhecidos. 

Na convenção secreta, relativa á transmÍ
gração da família real, assignada em Londres 
a 22 de Outulno de 1807, pactuava,..se que no 
caso de se fecharem os portos de Portugal á 
bandeira ingleza, seria estabelecido um porto 
na ilha de Santa Catharina ou em outro lugar 
da costa do Brasil, por onde as mercadorias 



HISTORIA no BRASIL 

portuguezas e britanuicas poderiam ser im
portadas cm navios inglezes, pagando os 
mesmos direitos que pagavam actualmente 
em Portugal e durando este aeeôrdo até novo 
ajuste. 

Tal o primeiro germen que se tem podido 
descobrir, até hoje, do grande pensamento 
realizado ha um seculo. 

Tradiçües que indirectamente remontam a 
Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal, re
ferem que na noite de !.IS de Novembro Lord 
Strangford foi a bordo da náo Medusa, onde 
estava o Ministro Antonio de Araujo, e entrou 
a propôr-Ihe condições interesseiras e insup
portaveis, debaixo das quaes Sydney e Smith, 
commandante do l.lloqueio, consentiria na saída 
da côrte portugueza para o Brasil. Uma d'cs
tas era a abertura dos portos do Brasil, a 
concurrencia livre e reservada á Inglaterra, 
marcando-lhe desde logo uma taril'a de direi
tos insignificantes, e até que um dos portos 
do Brasil fosse entregue logo á Inglaterra. 
Antonio de Araujo, em vista de semelhante 
exigencia perdeu a paciencia, e lembrou a 
Lord Strangford a carta de Sua Majestade 
Britannica, os officios do seu Ministro sobre 
esta viagem ... se eram aquellas as instrucções 
dos Ministros de Jorge III, elle aborrecia tacs 
Ministros. Lord Strangford, depois de trocar 
outras palavras igualmente calorosas, con
cluiu dizendo com serenidade : como a viagem 
é para o Brasil, estamos todos conforme. 

Emfim, por letra de Thomaz Antonio, lê-se 
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cm um manuscripto guardado na Bibliotheca 
Nacional: 

" Neste anno chegou Sua Majestade á Bahia 
a 22 de Janeiro, esteve servindo de Ministro 
de Estado D. Fernando José de Portugal, 
porque este e o Marquez de Bellas, José de 
Vasconcellos e Souza, e o Marquez de Anjeja, 
D. José de Noronha, que tinham impugnado a 
jornada, é que foram com Sua Majestade na 
náo Príncipe Real; e os dois Ministros que 
havia, Antonio de Araujo e Visconde de Ana
dia, João Rodrigues de Sá, aquelle foi na náo 
Medusa e este na fragata ... e os mais Conse
lheiros de Estado, Marquez de Pombal, D. Ro
drigo de Souza Coutinho e o Mordomo-mór o 
Duque de Cadaval foram nas mais, o como 
se dispersou a esquadra com a tormenta, na 
altura da Madeira, foram a diversos portos. 

Neste intel'vallo, até que Sua Majestade 
chegasse ao Rio de Janeiro, a '7 de Março, 
Dom Fernando foi capacitado por José da 
Silva Usboa, a quem o Marquez fez nomeai' 
lcnte de economia politica, e por Antonio da 
Silva Usboa, que ahi estava administrando o 
contracto de João Ferreira, o c'olla , para fazer 
assignar por EI-Rei o decreto para abrir todos 
os p<.lrtos do Brasil ás nações estrangeiras. 

Antonio de Araujo tinha falado com o Mi
nistro inglez, Lord Strangford, que se havia 
de abrir algum porto; mas, em consequencia 
d'isto, não houve occasião nem de negociar, 
ncm de compensação ingleza e ficou aberta a 
porta. Parece que o Marquez de Bellas se ca-
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pacitou tambem e conveio; porque ene é que 
tinha sido incumbido de redigir o decreto e 
instrucções que EI-Rei deixou em Lisboa para 
os governadores do Reino. » 

O futuro póde esclarecer os incidentes. Mas 
não precizamos de novas investigações para 
saudar o dia :18 de Janeiro como um dos maio
res da nossa hi~toria. II 

No IUo (I de Abril de 1808), levantou a 
prohibição que pesava sobre as industrias, 
declarando-as livres. 

Acabava assim e instantaneamente, o regí
men colonial no que tinha talvez de mais 
odioso. Um facto da historia européa, a que 
pareciamos alheios, abria-nos a porta da eman
cipação politica tão heroicamente pelejada e 
desejada, e sem os inconvenientes e a incerta 
fortuna das revoluções. 

A presença da família real com todo o seu 
numeroso sequito, em parte inutil e parasita
rio, augmentando de subito a população, tor
nou necessarias expropriações de predios para 
agazalhar todos os hospedes, o que não deixou 
de excitar justas reclamações. 

Mas que valor podiam ter diante dos gran· 
des beneficias realizados? A separação politic,~ 
do Brasil, ainda que ephemera no sentido da 
lei, era-o já definitiva no sentido dos factos, 
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porque não só a familia real deixou de regres
sar no tempo devido, como não foi mais pos
sivel restabelecer o monopolio e as leis do rcgi
men antigo. De facto, a separação do Brasil 
durou emquanto Portugal esteve sob o domí
nio francez (30 de Novembro de 1807, 30 de 
Agosto de 1808); mas a indepcndencia de Por
tugal só foi reconhecida detlnitivamente na 
Paz geral de Paris (1814); mais ainda, nessa 
occasião D. João VI recusou voltar para Por
tugal e fez-se representar por um governo em 
Lisboa, e, longe de annullar as leis da liber
dade commercial e outras já decretadas, ainda 
mais as ampliou em 1814 e 1815, com grande 
desgosto dos portuguezes do reino. Os unieos 
monopolios conservados nunca tiveram grande 
valor, o do pan brasil e o dos diamantes 
(até 183~). Em Carta de Lei de 1815 declarou 
officialmente o Brasil « Reino do Brasil. » 

Tomou assim o Brasil um impulso extraor
dinario e excepcional; fabricas e offlcinas abri
ram-se ao labor, e o commercio tornou-se livre, 
favorecendo o trabalho e a fortuna, e em grande 
numero os estrangeiros começaram desde então 
a aftluir para as nossas cidades marítimas. 

Procura-se corrigir, quanto possivel, os 
desmandos, arbitrariedades e corrupções dos 
governadores e seus subalternos, fiscalizados 

~ 
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pela auctoridade soberana agora presente. Di
minuem os inconvenientes da distancia entre o 
rei e os vassallos, e aquelle sobretudo que era 
confirmado pelo Conselho Ultramarino quando 
dizia que a dilação indispensavel para informar 
no Brasil quaesquer negocios era pelo menos 
de dois annos. Para sair-se, por exemplo, do 
Brasil, era preciso gastar todo esse tempo em 
tirar e legalizar o passaporte; e, como no tempo 
de Thomé de Souza, não eram raros os despa~ 
chos para pessoas já mortas e enterradas. 

O Rio de J anciro, séde da monarchia, foi 
provido de grandes instituições magnificas : os 
bancos e as escolas de medicina, de marinha, 
de Bellas-Artes, a rica Bibliotheca real, o 
esplendido Jardim Botanico e outras numerosas 
creações. Com a Impressão régia começou a 
imprensa e o jornalismo que d'ahi a poucos 
annos será a alavanca das agitações revolucio
narias da politica. 

A prodigalidade era grande e a dispensa ou 
ucharia da cõrte, de que se mantinha a turba 
innumeravel dos criados, consumia, só ella, 
seis milhões de cruzados (I). 

O principe D. João, cuja educação fôra des
curada por não se suppõr que viesse nelle 

(x) Reduzido ao valor de hoje, x6 milharel de contos. 
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recair a coroa, admirava-se de vêr que existiam 
no Brasil homens de merito e valor, artistas e 
sabios, cujos serviços, sem sombra de mesqui
nhos preconceitos, aproveitou e exaltou; e era 
natural neHe esse sentimento de bondade e 
amorosa sympathia que, com certo atilamento 
natural, lhe suppriam as deficiencias de cultura 
do espirito. 

Expellido de Portugal pelos francezes, logo 
á chegada « levantando a voz do novo imperio 
que vinha crear :. declarou guerra aos invaso
res da sua patria, e, em feliz expedição com
mandada por Manoel Marques, contra Cayenna, 
conquistou e annexou a Guiana franceza, cujo 
governador, Victor Hugues, capitulou entre
gando a praça e embarcando eom a guarni
ção (1809) (1). 

As forças de Manoel Marques, reunidas e 
organizadas no Pará, seguiram pelas terras 
inhospitas do extremo norte, colleiando o lito
ral, e seguia-as de longe, pelo mar, uma frota 
de pequenas embarcações improvisamente ap
parelhadas em guerra. 

Eram os nossos novecentos homens contra 
a guarnição de Cayenna, que dispunha de qui
nhentos soldados, já desmoralizados e faltos 

(I) A Guiana franceza, depois de oito annos, foi restituida a 
Luiz XVIII em 181'. 
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de recurso pela fuga dos habitantes da região. 
Essa conquista precaria, e, ao primeiro 

exame, insignificante, teve consequencias nota
veis. O governo portugucz alli estabelecido 
encontrou já acclimadas, por industria, muitas 
plantas que foram então remettidas para o Bra
sil : a noz museada, a cana de Cayenna, a fruta 
pão, o cravo e outras especiarias. 

2 

Reacção do absolutismo. 

Se, vindo para o Brasil, D. João VI nos 
trouxe o inestimavel premio da autonomia, 
embora ainda sob as fórmas do absolutismo, 
entretanto, não havia na mesquinheza do seu 
espirito dotes sufficientes para crear como logo 
disse a: um novo imperio ». Desmazelado, futil 
c col1ocando vulgares diversões acima dos en
cargos do governo, ignorante da nova situação 
que a sua falta de heroismo lhe creára, tendo 
preferido servir aos interesses inglezes que 
coincidiam com a poltroneria propria, a suc
cumbir com a patria, aqui chegando, no am
biente da America, ainda mais olvidou a digni
dade de sua posição. 



o ABSOLUTISMO E A REVOLUÇÃO 4~5 

Foi elle entre nós o que llesmoralizou a insti
tuição monarchica, já de si mesmo impopular c 
antipathica ás aspirações americanas, suppondo 
infiltrar-lhe o alento democratico que já na 
Europa começava a temperar as realezas rudes 
e guerreiras de outro tempo. Mas, sem capaci
uade para essa delicada auaptação, compromet
teu para sempre o prestigio do antigo instituto. 
As antigas dignidades a que estavam ligados os 
meritos, os serviços, a responsabilidade ou a 
virtude, foram logo esbanjadas entre pessoas 
equivocas e nuHas. Tal foi o excesso d'essa 
liberalidade, diz Armitage, que no periodo da 
sua administração concedeu mais insignias 
honorarias do que todos os soberanos dá sua 
dynastia conjunctamente. 

Honras e dignidades monarchicas, com a 
perda do sentimento da hierarchia e do merito, 
tornaram-se logo ridiculas na ridiculez dos 
seus indignos possuidores. Os bajuladores e 
favoritos e a numerosa comitiva do rei, aos 
milhares, sem trabalho aquinhoaram-se em 
empregos novamente creados pela prodigali
dade insensata da côrte, que via nesse impro
viso das personagens uma nécessidade do seu 
culto externo. De toda parte, ~í varinha magica 
do rei, surgiam barões e viscondes sem conta. 
Desde logo, com tão perverso of'ficialismo que 

:4. 
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se derramou pelas capitanias, renasceu com 
extranho vigor a antiga corrupção e a venali
dade dos magistrados e funccionariós, e pare.
cia-se voltar áquelle tempo em que Frei Manoel 
do Salvador dizia serem quatro caixas de assu
car as bastantes para vergar a vara da justiça. 

E assim escoavam por um lado as vanta
gens que por outro tinham vindo da emanci
pação colonial, e não seria temerario afrumar 
que apenas os abusos da metropole haviam 
mudado agora os seus arraiaes para mais perto. 
Para ennegrecer mais esse quadro, punham os 
desgostos intimos da família real, propalados 
em acanalhadas anecdotas, o seHo de desdouro, 
aliás immerecido, no caracter puro do príncipe. 

O trabalho da inepcia por sua vez exagge
rava em hyperboles gigantescas os recursos e as 
bellezas do paiz, modo de cortezia propria dos 
parvenus. Tudo no Brasil de então (de 1810 a 
1820) no dizer de Eschwege. rios, fabricas, es
tradas, civiliza'f;ão dosindios, leis e planos, eram 
obras gigantescas do homem ou da natureza; os 
documentos officiaes estavam prenhes de men
tiras e estrondosos milagres. 

O paiz era o prImeiro do mundo e o talento 
dos seus filhos não tinha igual no planeta : 
ainda hoje floresce com o mesmo viço essa 
mentira patriotica, boçal e estupida. 
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Entretanto, na época de D. João VI, quasi 
não brilha nenhum talento de imaginação, se
exceptuarmos um ou dois poetas mediocres i 
houve, porém, eruditos como Cairú, Conceição 
Velloso, Azeredo Coitinho, Moraes, o lexi
cographo, Hypolito da Costa, Balthazar 
Lisboa, etc. 

Milhares de pessoas alheias e indifferentes 
á religião ou aos deveres militares eram na
queIla época feitas subitamente cavalleiros de 
Santiago ou commendadores de Christo, offen
dendo-se assim o decoro da tradição, menosca
bando o espirito das instituições e fazendo. 
grande mal aos proprios agaloados, mercieiros 
ou rusticos que, empavesados com os novos· 
titulos, abandonavam o trabalho util e por si 
ou sua descendencia encostavam-se ao orça
mento. 

Essa nobreza nova, multo mais odiosa e· 
principalmente mais corrupta que a antiga, e 
que recaía sobretudo nos homens do commer
cio portuguez, contribuía ainda mais para afun
dar o sulco de antagonismo entre os reinóes e 
os nacionaes, que começavam a vêr na monar
.chia a velha usurpação tradicional, que nenhu
ma necessidade aconselhava transplantar para 
o novo solo. 

O proprio constitucionalismo parecia-lhes 
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nova insidia e preferiam vencer a converter o 
antigo gentilismo politico. 

Assim era, e sob tão sombrios auspicios, 
que se implantava aqui a instituição monar
chica. 

Se, pois, os portuguezes, tardos e lentos 
embora, já se preparavam para a democratiza
ção da monarchia pelo espirito do constitucio
nalismo que clareiava no horizonte, por outra 
parte os mamelucos, antiquarios das liberdades, 
apologistas da revolução americana e da con
venção franceza, seguiam isoladamente a sua 
corrente radical. A reforma politicados brancos, 
dos filhos do reino, surgirá em 1820 com o cons
titucionalismo europeu; a reforma radical dos 
nacionaes, com todos os matizes das raças fará 
explosão em 1817; em verdade não sentiam estes 
a necessidade de tornar progressiva a monar
chia e de melhorar o alheio instrumento da sua 
oppressão ; não hesitam, pois, em subverter a 
ordem para salvar o principio theorico e egual
mente duvidoso, acreditando que a philosophla 
pó de crear mais solidamente que a historia. 

Assim, vê-se o absolutismo no Brasil sitiado 
entre dois exercitos adversarios, entre constitu
·cionalistas e republicanos que, embora não se 
alliem, nem por isso deixam de fazer, separada
mente cada um, a sua tarefa. 
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o dever dos absolutistas seria reagir até 
quando soasse a hora da transacção. E com 
quanto o espirito do principe fosse a negação 
das qualidades guerreiras, a reacção ahsolu
tista exprimiu-se contra o espirito radical em 
1801 e 1817, mas com grande animo e clemencia, 
e principalmente na prevenção com que procu
rou afastar do paiz o contagio da revolução que 
já abrasava a America latina e vinha, insidiosa, 
como out'rora os tambores de Junot, bater ás 
portas de seu novo asylo. 

Não podia o Governo tolerar que em Buenos 
Aires, nas fronteiras. se fizesse a republica: e 
preparou-se para intervir, impedil-a ou Rubmet 
tel-a. Não faltaram pretextos; primeiramente, 
as revoluções eram obras satanicas; depois a 
rainha D. Carlota pretendia-se herdeira dos 
dominios de Carlos IV e Fernando VII, apri
sionados por Napoleão; e afinal sempre entre 
os revolucionarios haveria, como houve Xavier 
Elio, um caudilho despeitado para aceitar o 
flagello da invasão estrangeira. 

Quando se fez a republica em Montevideo, 
e Fernando VII recolloeado no throno espanhol 
reclamou na peninsula a restituição de Olivença 
(1814), a politica de D. João VI volveu aos 
braços do caudilho Elio. Dois exercitos, um 
por terra e outro por mar, penetram na Banda 
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Oriental, e, fazendo juncção e protegidos pela 
esquadra, sitiam Montevideo. A cidade capitula 
emfim (181:;7) e com elIa as outras povoações 
tia Banda Oriental (I). 

A situação da nova conquista tinha um ca
racter original diante do direito das gentes, 
porque D. João VI reconhecia o direito espa
nhol e classificava a guerra como de paeifica.
ção; estava nos seus propositos restituil-a á 
corÔa de Espanha, e nunca á hydra revolucio
naria. Por outro lado, o Cabido de Montevidéo 
disporá do paiz e incorporal-o-á ao Brasil com 
o· nome de PROVINCIA CISPLATINA (2). Nessa 
época, pelos soldados do exercito pacificador 
e outros brasileiros e pelos desertores dos ban
dos de Artigas, foram distribuidos grandes 
tratos das terras publicas, e assim e ainda hoje, 
na campanha do Uruguay são numerosos os 
proprietarios brasileiros. 

Esta guerra era antipathica ao mundo in
teiro civilizado, que acompanhava com enthu
siasmo e sympathia o movimento libertador da 

(I) Apenas continúa a resistencia o caudilho Artigas, que, de
pois de innumeras guerrilhas ao mesmo tempo contra o Brasil e 
Buenos Aires, só em 18~é internado no Paraguay. 

(2) Esse nome de Cisplatina, lemhrando o da Cisalpina da histo
ria classica, sôa como uma ameaça do imperio aos patriotas de 
Bueno. Aires. 
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America ; a essa perseguição « dos nossos 
irmãos do Sul» refere-se Jefferson numa oe suas 
cartas, quando ao mesmo tempo se alegra com 
a revolução que rouba ao absolutismo europeu 
a capitania de Pernambuco (181:7). 

3 

Reacção nativista. Revolução~de t8t 7. 

A mudança da côrte portugueza para o 
Brasil não podia impressionar como facto ex
traordinario ou singular; não se tinha apagado 
ainda a tradição de que eguaes planos houve no 
tempo de D. João IV, e seriam postos talvez 
em pratica, se falhasse a obra da restauração; 
e houve-os ainda no tempo de Pombal, que em 
1:761 renovava o projecto concebido por D. Luiz 
da Cunha em 1:736. 

Para espiritos moderados, o acontecimento 
que trouxe a emancipação economica da colo
nia, seria, como innegavelmente foi, uma grande 
conquista; para a corrente dos espiritos radi
caes e da raça que ainda acalentava as tradi
(iões revolucionarias antigas, foi uma cilada e 
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uma perversão dos autigos ideaes agora e tal
Yez para sempre sacrificados. Viam estes a sua 
obra, peior que perdida, deturpada numa tran
sacção ingloria, disfarce do antigo despotismo; 
nem as qualidades pacíficas, nem a bonhomia 
democratica do principe, lhes moderava os 
ímpetos, que antes e talvez por isso mesmo, 
eram mais desabridos. 

A mola principal d'este antagonismo era a 
antipathia natural entre os filhos do Reino e os 
brasileiros, e desde o seculo XVIII o foco mais 
ardente d' essa desavença é Pernambuco; o 
manifesto da revolução intitulado Preciso, insis
tirá mais tarde no desvanecimento d'esse anta
gonismo. 

Esse antagonismo é em toda a parte pro
prio entre povos que derivam um do outro, e 
aqui ainda mais accentuado pela differença das 
raças. 

Agora o velho resentimento mais se pro
nuncia, pOl'que a immigração portugueza se 
avoluma, sobre tudo com elementos arrogantes 
e futeis, funccionarios, favoritos ou militares. 
São os militares portuguezes os que mais jus
tificam e inflammam os odios nativistas; grossei
ros, soberbos e prepotentes, por toda a parte 
vão semeiando o rancor e a colera. O estado 
de penuria a que chegou Portugal, quando se 
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lhe tirou o monopolio da colonia, fez varrer do 
solo a população semi-Ietrada, parasitaria ou 
sem emprego, que veio para o Brasil allegando 
menos a escassez do que a saudade e a fideli
dade ao rei i assim alcançaram, ainda mais que 
no outro tempo, os empregos publicos e os 10-
gares do commercio e das industrias nascentes. 

Os portuguezes do reino, depois da morte 
da rainha demente, D. Maria I, não podiam to
lerar o despotismo de Beresford e tramavam, 
pois, pela volta do Principe regente; collidiam 
assim com os pernambucanos, com os quaes se 
entretinham sob o sigillo da maçonaria, e pouco 
lhes parecia importar independencia do Bra
sil, se á custa d' ella podiam readquirir a 
perdida autonomia do reino. 

Os portuguezcs que estavam no Brasil não 
podiam aceitar essa perigosa politica e preferiam 
conservar o dominio na America. 

Entretanto, ao mesmo tempo, é verdade 
que os brasileiros gozavam de muito maior li
berdade e bem estar; nos portos do paiz, entre
gues ao commereio universal, agitavam-se com 
vigor novO as cidades ondeoutr'ora a opulencia 
fõra impossivel ou difficil. As antigas peias do 
monopolio, relaxadas, no proprio interesse da 
corõa, favoreciam a fortuna publica. 

A revolução rebentou em Pernambuco em 
I. RIl':I:IRO. - II. BRASIL (superior). 
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Mart;o de 1816, porém quasi ao acaso, porque, 
se havia os antigos odios e pretextos para ali
mentaI-a, no momento ninguem estava prepa
rado para a empreza, e tanto menos quanto o 
estado da provincia era prospero e o governo 
d'ella estava confiado a um magistrado integro 
e pacifico, Caetano Pinto de Miranda Monte
negro. 

Um negociante, Domingos Martin~, natural 
da Bahiae educado na Inglaterra, era em Per
nambuco franco prégador dos principios libe
raes mais exaggerados e muito partidista dos 
officiaes pernambucanos, com os quaes se ban
queteava e tratavadeeonspirar. Era homem de 
cultura pouco notavel, superficial e irrequieto, 
mas activo e de qualquer modo apto para sedu
ziros incautos. 

Um facto, apparentemente sem importan
cia, veio dar grande relevo a essa occulta dis
cordia. Um portuguez havia sido espancado por 
um soldado brasileiro do regimento de Henrique 
Dias, em seguida a troca de palavras injuriosas. 

De logo o mesquinho acontecimento assu
miu as proporções de grave crime politico, nas 
rodas militares. 

Tornou-se tão grave a situação da milicia 
nos primeiros mezes de I8I?, que o capitão-
8"Cneral, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 
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depois Marquez da Praia Grande, reuniu em 
conselho a 5 de Março os officiaes generaes por
tuguezes que estavam no Recife (com a exclu
.são de um, o brigadeiro José Peres Campello, 
por ser pernambucano) e com elles deliberou 
que no dia seguinte e á mesma hora, se eíTe
ctuasse a prisão de alguns militares e paisanos 
mais compromettidos. 

Dada a situação dos espíritos, era um mal 
que militassem na mesma fileira officiaes por
tuguezes e brasileiros, mixto que originava 
eterna intriga e suspeição de uns para outros. 
E não teve outra origem a deliberação dos 
generaes. 

Essa resolução ia sendo executada sem dif
ficuldade; alguns officiaes. Domingos Theoto
nio, Barros Lima e o paisano Domingos José 
Martins foram presos; mas o brigadeiro Bar
bosa de Castro querendo, além de prender, cas
tigar com reprehensões os officiaes suspeitos 
do regimento de artilharia, que elle comman
dava, foi morto pelo capitão João de Barros 
Lima, um dos seus protegidos, a que chamavam 
o Leão Coroado, que o atravessou com a espada, 
sem que algum dos officiaes se mo-vesse para 
defender o commandante. 

Se bem que a revolta começasse pelo indi
gno e feio crime do assassinio, a que se reunia 
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mais a acre nodoa da ingratidão do algoz, é 
certo que antes d'isso, por motivos futeis de 
jantares entre nativistas, onde não se comiam 
iguarias européas, e se fazia o elogio inflam
mado das idéas revolucionarias, começou a 
reacção pouco justificada, sobretudo a do bri
gadeiro Barbosa, portuguez, que não costuma
va medir as palavras, insultando de traidores! 
a uma turma de officiaes brasileiros, numa occa
sião em que o antagonismo de nacionalidade 
desvairava os animoso 

O governador tentou suffocar a revolta, 
mas o seu ajudante de ordens, tenente-coronel 
Alexandre Thomaz, que devia prender os revol
tados, foi recebido a fogo e mortalmente ferido 
pelos soldados do capitão Pedroso. 

O certo é que tanto terror produziram os 
rebeldes chamando e dispondo as tropas para 
a revolução, como o produziu a fraqueza e 
cobardia do governador, que, ao saber dos suc
cessos, medrosamente fugiu do palacio, reco
lhendo-se logo á fortaleza do Brum. 

Começou então a anarchia : as cadeias, 
arrombadas, despejaram na rua a ralé dos 
criminosos, milícia improvisada do levante; 
diante do tumulto, que pelas suas origens e 
composição deveria ser precario, o governa
dor, perdendo o animo, capitulou no dia se-
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guinte, e partiu para o Rio de Janeiro. Ao 
governo da capitania cabe por isso a maxima 
responsabilidade nos successos. 

A cidade que desde um seculo alentava a 
aspiração de independencia, aceitou a revolução. 

Os revolucionarios então organizaram o go
verno provisorio, onde aliás havia elementos 
de grande capacidade intellectual, senão poli
tica, e eram: o padre João Ribeiro Pessoa, 
governador; o dr. José Luiz de Mendonça e 
Domingos :YIartÍns. Era ministro do interior o 
padre Miguelinho (Miguel Joaquim de Almeida) 
e commandante das armas, arbitro da situação, 
o capitão de artilharia Theotonio Domingos 
Jorge. 

Depois de augmento do soldo das tropas e 
promoções de dois e tres postos dos officiaes, 
como fazem os governos submissos aos milita
res, a junta revolucionaria adoptou a bandeira 
branca da paz, o tratamento de "ós e aboliu 
ineptamente alguns impostos num momento 
em que as despezas iriam decuplicar. 

Não faltára entre elles quem considerasse o 
exaggero do motim e a impossibilidade pratica 
de uma republica egualitaria com escravos e 
homens de estirpes heterogeneas, mas o COID

mandante das armas logo cohibiu os mais 
tímidos. 
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A revolução escolheu sem consultaI-os, con. 
selheiros entre os cidadãos mais eminentes da 
época : Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. 
dr. Antonio de Moraes o Iexicographo, dr. 
J. Pereira Caldas e outros. 

Luiz de Mendonça, sob ameaça de fuzila
mento, teve que covardemente desdizer-se de 
suas opiniões moderadas e lealistas, redigindo 
o primeiro impresso pernambucano, o Preciso, 
onde se justificava a revolução que ante. 
ha via condemnudo. 

O Preciso é entretanto um documento pre~ 
cioso, onde vêm relatados exaggeradamente 
os primeiros successos da revolução: por isso 
transcrevemol-o na integra em seguida. Os re
volucionarios, como o governo, não tinham 
imprensa e aproveitaram o prelo de uma pe
quena typographia mandada vir alguns mezes 
antes por um particular, negociante inglez do 
Recife, e a qual, por não saberem manejar, 
jazia abandonada. 

Eis o texto do Preciso: 

a Habitantes de Pernambuco! A Providen
cia divina que pelos seus inescrutaveis desi
gnios sabe extrahir das trevas a luz mais viva, 
e pela sua infinita bondade não permitte a 
ex:stencia do mal senão porque sabe tirar 
d'clle maior bem, e a felicidade, consentiu que 
alguns espiritos indiscretos e inadvertidos de 
que grandes incendios se podem originar de 
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uma pequena faisca, principiassem a espalhar 
alg'umas sementes de um mal entendido ciume 
e rivalidade entre os filhos do Brasil e de Por
tugal, habitantes d'esta Capital, desde a época 
em que 08 encadeamentos dos successos da 
Europa. entraram a. dar ao continente do Bra
sil aquella consideração de que era digno, e 
para o que não concorreram nem podiam con
correr os brasileiros. Porquanto que culpa 
tivcram estes que o Principe de Portugal sacu
dido de sua capital pelos ventos impetuosos 
de uma invasão inimiga, saindo faminto 
d'entre os seus· lusitanos, viesse achar abrigo 
no franco e generoso continente do Brasil e 
matar a fome e a sêde na altura de Pernam
buco pela quasi divina providencia e libera
lidade dos seus habitantes! 

• Que culpa tiveram os brasileiros de que 
o mesmo Prillcipe Regente, sensivel á gratidão, 
quizesse honrar a terra, que o acolhera, com 
a sua residencia, estabelecimento da sua côrte 
e elevaI-a á categoria de Reino? 

• Aquellas sementes de discordia des&'Ta.
çadamente fructificaram em um paiz que a 
natureza amiga dotou de uma fertilidade illi
mitada e geral_ Longe de serem extirpadas 
por uma mão habil que tinha para isso todo o 
poder de sufi'ocal-as na sua origem, foram nu
tridas por muitas indiscrições de Brasileiros 
e Europeus: mas nunca cresceram a ponto de 
se não poderem extinguir, se houvesse um es
pirito conciliador que se abalançasse a esta 
emp rezaque não era ardua. Mas o espirito do 
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despotismo e do mâo conselho, recorreu llS 

medidas mais violentas e perfidas que podia 
ex cogitar o demonio da perseguição. Recorreu· 
se ao meio tyranno de perder patriotas hon
rados e benemeritos da patria, de fazeI-a en· 
sopar nas lagrimas de miseras faroilias que 
subsistiam do trabalho e soccorros dos seus 
chefes e cuja perda arrastava comsigo a SllU 

total ruina. A natureza, o valor, a vista espano 
tadora da desgraça, a defeza natural, reagiu 
contra a tyrannia e injustiça. A tropa inteira 
se oppoz envolvida na ruína de alguns dos 
seus officiaes; o grito da defeza foi geral; e 
elle resoou em todos os angulos da povoação 
de Santo Antonio, o povo se tornou soldado e 
protector dos soldados, porque eram brasi
leiros como eHes. Os despotas aterrados pelo 
inesperado espectaculo e ainda mais atterrados 
pela proprla consciencia, que ainda no seio 
dos impios levanta o seu tribunal, dieta os 
seus juizos, e crava os seus punhaes, desam
pararam o logar, d'onde haviam feito sair as 
ordens homicidas. 

" Habitantes de Pernambuco, crê-de, até se 
haviam tomado contra os vossos compatriotas 
meios de assassinar indignos da honra e da 
humanidade. Os Patriotas no fim de duas ho
ras acharam-se sem chefe, sem governador; 
era preciso precaver as desordens da anarchia, 
no meio de uma povoação agitada e de um 
povo revoltado. Tudo se fez em um instante; 
tudo foi obra da prudencia e do patriotismo. 

• Pernambucanos, eslae tranquillos, a,ppa-
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recei na capital, o povo está contente, já não 
ha distincção entre brasileiros e enropeus, 
todos sc conhecem irmãos, descendentes da 
mesma origem, habitantes do mesmo Paiz, 
professos da mesma Religião. Um Governo 
provisorlo illuminado, escolhido entre todas 
as ordens do Estado, preside a vossa felici
dade; confiae no seu zelo e patriotismo. A 
Providencia, que dirigiu a obra, a levará ao 
termo. Vós "ereis consolidar-se a vossa for
tuna. Vós sereis livres do peso de enormes 
tributos que g-ravam sobre vós; o vosso e 
nosso Paiz subirá ao ponto de grandeza que 
11a muito o espera, e vós colhereis o fructo do 
trabalho e do zelo dos vossos Concidadãos! 
Ajudae-os com os vossos conselhos, elles serão 
ouvidos; com os vossos braços, a Patria es
pera por elles; a vossa applicação é a agricul
tura; uma nação rica é uma nação poderosa. 
A Patria é a nossa mãe commum, vós sois 
descendentes dos valorosos Lusos, sois portu
guezes, sois brasileiros, sois americanos. " 

A revolu<;ão propagou-se rapidamente de 
Alagoas ao Ceará, pela acção dos emissario~ 
enviados para differentcs pontos. Na Paraíba c 
no Rio Grande do Norte chegaram a organizar 
governos provisorios. 

No Ceará, o emissario, o joven seminarista 
José Martiniano de Alencar, foi preso no Crato; 

25. 
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ainda mais infeliz foi o emissario Padre Roma 
(dr. José 19nacio de Abreu Lima), que, apoz o 
triumpho que alcançou nas Alagoas, ao desem
barcar, foi denunciado e preso na Bahia, jul
gado por uma commissão militar e fuzilado no 
Campo da Polvora (29 de Março de 1817), com 
monstruoso exeesso de auctoridade do gover
nador, Conde dos Arcos, que, sem competencia 
para taes actos, almejava com o criminoso zelo 
recommendar-se ao favor do rei. 

O Conde dos Arcos enviou ainda forças 
disciplinadas por terra, sob o commando do 
marechal Leite Cogominho de Lacerda. Foram 
essas tropas em sua marcha obtendo submissão 
e avolumando-se prudentemente com volunta
rios até que, depois de algumas victorias, che
garam ao Recife. Já estava a cidade bloqueia da 
pela esquadra de Rodrigo Lobo, que exigiu 
soberbamente dos revolucionarios, que dese
javam capitular, a entrega sem condições. Ao 
verem-se sitiados por terra, já quando o 30verno 
se havia impopularizado e a ruína se antolhava 
il'remediavel, dois mil d'elles com Thcotonio 
Jorge fugiram. Foi então arvorada pelos habi
tantes da cidade a bandeira real. 

Os chefes rebeldes a pouca distancia da 
cidade discutiram melancolicamente o horror 
da situação que tinham creado e procuraram, 
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disfarçados e em fuga, evitar o castigo. O padre 
João Ribeiro suicidou-se. 

Dos rebellados, Theotonio Jorge e oito dos 
seus campanheiros subiram ao patíbulo; indi
gnado com tantas execuções, ordenadas pela 
commíssão militar, o rei fez suspendeI-as, e 
instituiu uma alçada civil para proseguir no 
processo. Mas esta, ainda mais sanguinolenta, 
excitou a animadversão publica, e o governador 
de então, Luiz do Rego Barreto e o Senado da 
Camara do Recife representaram ao príncipe 
regente implorando a amnistia, que foi conce
dida no dia da coroação (6 de Fevereiro de 1818). 

Se as origens da revolução foram crimi
nosas, no termo d'ella a acção dos realistas foi 
tão execravel e hedionda que bastaria para 
justificar a sympathia que ainda despertam as 
suas gloriosas victimas. 
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4 

o Constitucionalismo. 

Por tal modo se havia propagado o espirito 
das novas idéas, que nem em Portugal nem no 
Brasil poderia mais manter-se o absolutismo. 
No Brasil poderia naufragar ao embate dos 
republicanos; porque entre aquelles que me
lhor exprimiam o espirito nacional nenhuma 
transacção era desejavel entre o antigo regimen 
europeu e as aspirações americanas. 

O constitlLCionali.-mw foi no mundo europeu 
o triumpho maximo que conseguiu a grande 
revolução franceza. Era licito repellir as fól'
mulas da Convenção; mas era já impossivel 
emperrar-se nos moldes do absolutismo. Nin
guem mais acreditava nas theorias antigas do 
direito divino e da alliança do throno e do 
altar; ao contrario, em sua essencia o chris
tianisll10 logo pareceu estar ao lado da frater
nidade e da egualdade e foi de certo a grande 
alavanca da democracia moderna. 

O constitucionalismo era uma obra de oppor
tunismo; desviava a ficção da soberania, do 
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pdncipe para o povo, do rei para os congressos 
electivos e a sua obra na Europa vae comple
tar-se logo em seguida com a politica da llni· 

dade dos povos e raças, dispersos c retalhados 
pelas combinações e conchavos dos principes. 

O ab.'wlutismo, já impossivel na Europa, era 
principalmente antipathico na America, onde 
o seu plano visivel consistia em suf'focar a 
emancipação recente das republicas espanholas 
para resLituil-as ao dominio curopeu. 

No Brasil tão pouco podcr-se-ia pensar na 
monarchia como fórma definiLiva de govel'l1O 
se um dia o paiz se emancipasse do jugo tradi
cional. 

A revolução constitucional é, pois, de ori
gem portugueza. Em Portugal, reduzido desde 
a vinda do Rei ao papel subalterno dc eolonia, 
governava o marechal Beresford, que estava 
ausente e no Rio, quando a agitação popular 
do Porto e de Lisboa, em 1820, reclamava o 
regimen da constituição, a exemplo do que se 
vira succeder na Espanha; com isso não que
l'Íam os portuguezes mais que reviver o eos
lume antigo das côrles que para mais de um 
seelllo (16gB) não se tinham mais convocado e 
reunido, com grande prejuizo das liberdades 
publicas e excessivo proveito do absolutismo. 
O marechal Beresford volLando a Lisboa teve 
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que reembarcar, encontrando o governo já nas 
mãos de uma Junta ProvÍ8oria, que logo con
vocou as côrtes dos tres estados, clero, nobl'eza 
e representantes das cidades, para formular a 
Constituição. 

Ao chegar a noticia ao Brasil, por toda a 
parte a impressão foi profunda. D. João VI, 
em cuja vida não faltavam desgostos e temores 
de conspirações, não fazia senão relembrar a 
situação miseravel de Luiz XVI que parecia 
egual á sua. 

O movimento era por sua natureza irresis
tivel. 

N o Brasil, as tropas portuguezas adheriram 
logo ás idéas da revolução patria, primeira. 
mente no Pará (1.° de Janeiro de 1821). Na 
Bahia, a tropa e o povo coagiram o governa
dor, Conde de Palma, a abdicar, e constituíram 
uma Junta provisoria (10 de Fevereiro de 1821)_ 
Em Pernambuco a população, por tempcra,.. 
mento e tradição, nativista, conservou-se indif
ferente á revolução portugueza, deixando o 
absolutismo entregue aos seus proprios des
tinos. Entrctanto, ahi, Luiz do Rego adheriu 
aos constitucionalistas de Lisboa e ordenou a 
escolha de deputados á constituinte. 

No Rio de Janeiro, os acontecimentos toma
ram maior significação. Logo ás primeiras noti-
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cias, o governo de D. João VI procurou con
temporizar, mas á noticia do que ia pelo resto 
do Brasil, sem deixar de dar por illegal a 
convocação das côrtes, resolveu enviar a Por
tugal o principe D. Pedro «" para restabelecer 
as reformas e melhoramentos e leis que deviam 
consolidar a constituição portugueza e tomar 
as medidas que fossem applicaveis ao BrasiL » 

A resolução e decreto não agradou ás tropas 
portuguezas sympathicas á revolução do reino, 
e varios officiaes da guarnição resolveram de 
aecordo com um advogado conhecido, Ma
cambôa, levantar-se em sedição militar e pro
clamar desde logo a constituição « tal como as 
cortes a viessem decretar. » As tropas reuni
ram-se no largo do Rocio em attitude hostil e 
seria difficil prevêr a que resultado chega
riam se o conflicto fosse inevitavel. An tes 
parece que bem mediam o alcance da attitude 
quc assumiram no momento, para o qual con
tribuiram talvez secretas sympathias de alguns 
politicos. Com ellas veio parlamentar D. Pedro. 
que afinal trouxe da quinta de S. Christovão 
um decreto real (com pouca lisura antedatado) 
em que D. João protestava aceitar e fazer cum
prir a constituição da Junta revolucionaria de 
Lisboa. 

Logo em seguida, no meio de applausos 
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enthusiasticos, foi pedida a presença do Rei, 
que, morosa e timidamente saiu de S. Chris 
tovão, lastimando-se de tão duros contratem
pos; atemorizado quando no meio da plebe, 
julgou chegado o seu ultimo momento de vida; 
e dizem que desmaiou ao vêr alguns pretos 
exaltados desatrellarem os animaes da sua car· 
ruagem para se substituirem á alimaria. Foi li 
constituição jurada emfim pelo rei, tremulo e 
ainda assombrado do desplante, pelos prin
dpes e pelos militares, quasi na praça publica 
ao alarido anarchico de todas as vozes. 

Com a submissão do Governo real foram 
logo as novas instituições acclamadas por toda 
a parte; e, ao aceno das novas concessões á 
liberdade da opinião, surgiu a imprensa com 
seus jornaes Aurora, Cegarega, Conciliador e 
Palmatoria, em Pernambuco os dois primeiros 
e os dois ultimos no Maranhão. Entretanto não 
começa ainda aqui a agitação do jornalismo 
livre; o unico jornal brasileiro independente de 
censura era o Correio Brasiliense, que se publi
cava em Londres, e exercia grande prestigio no 
mundo dos politicos. 

Os liberaes portuguezes que o Brasil tão 
açodadamente auxiliára, não nos tinham sym
pathia alguma; ao contrario, as côrtes portu
guezas, reconhecendo o descalabro e penuria do 
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paiz aggravados com a separação do Brasil c a 
perda do monopolio, alvejavam só fazer a liber
dade para si proprios, e restabeleccr a odiosa 
oppressão para nós outros. Assim, uma das 
suas pI'imeiras indicações é que volte para Lis
boa a familia real. Era um desejo da Ingla
terra, e por motivos egoisticos e ainda mais 
inconfessaveis era-o de uns poucos PQrtuguezes 
que residiam no Brasil, sobre tudo os officiaes 
e militares que ainda havia pouco obtinham a 
adhesão de brasileiros de boa fé. 

O constitucionalismo assim não nos aprovei
tava ou nos fugia, dado que não fosse um 
golpe contra a autonomia, já conquistada da 
colonia. 

O novo ministro Silvestre Pinheiro era 
eontra a ida do soberano e pela do principe 
D. Pedro. O eonde de Palmella, que já estu
dava as suas attitudes aristocraticas de Lord na 
futura camara alta e assim o ministro inglez no 
Rio, aconselhavam a ida do Rp,i, eonforme o 
voto das côrtes. 

No dia'} de Março annunciava el-Rei a in
tenção de regressar ao reino e egualmente orde
nava que se procedesse ás eleições de deputa
dos ás cortes de Lisboa:. Não se conhecia ainda 
processo regular de eleições e adoptou-se o da 
constituição espanhola, segundo a qual a cs-
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colha se fazia por muitos grãos differentes : o 
povo elegia commissarios; estes, os eleitores 
parochiaes que escolhiam os da provincia; afinal 
os eleitores provinciaes nomeavam os deputa
dos. Este systcma, em paizes como o Brasil, 
pl'ovam, como provaram, bons resultados, 
ás vezes superiores aos pretendidos libera
lismos. 

No Rio, feitas as eleições parochiaes, o Ou., 
vidor convidou os eleitores para uma reunião 
em que devia annunciar-Ihes a regencia de 
D. Pedro no lugar do soberano que devia partir. 
A inutil reunião realizou-ee no edificio da Praça 
do Commercio e foi tumultuosa, parecendo 
mesmo que agentes secretos tinham nella pene
trado para fomentar a anarchia; não havendo 
ainda a pratica e sciencia da esphera propria 
d'essas assembléas, começou-se ahi a deliberar 
e a decretar por acclamação medidas extempo· 
raneas e incompetentes a respeito dos inte
resses nacionaes e da pessoa do soberano. Inti
mou-se o commandante das fortalezas para 
comparecer e declarar que se opporia á partida 
do Hei, e na previsão de que as côrtes portu
gnczas preparassem qualquer cilada ao Brasil, 
decretou-se a adopção integral e immediata da 
constituição espanhola. 

O rei, ao qual se dirigiram 08 procuradores 
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da anarchica assembléa, accedeu medrosament6 
a tudo quanto d'elle exigiram. 

Ao sabel-o, as tropas auxiliares portuguezas: 
reuniram-se no Rocio. E movendo-se d'abi, 
traiçoeiramente, ás !res horas da madrugada, 
depois de subitadescarga de mosqueteria contra 
o edificio da Bolsa, assaltaram e dispersaram a 
assembléa a ponta de bayoneta. Nessa perfidia 
estavam de certo conchavados com osaulicos 6' 

mesmo com o Rei, que não sabia a quem obe
decer, como sempre lhe succedianas conjunctu
ras difficeis. Mais de vinte dos eleitores foram 
feridos, e tres foram mortos (I). 

Grande depressão do animo publico produ
ziu este acto de força, e aproveitando-se d'ella 
D. João annullou quanto havia promettido na 
vespera, embarcando com a familia e numeroso 
scrruito. Ficava D. Pedro regente do governo do 
Brasil: a experiencia de tantas agitações poli
ticas bem mostrava ao velho rei que a joia do 
Brasil com facilidade poderia escapar á corôa 
dos Braganças e foi com esse pensamento que 
ao despedir-se do filho lhe disse as palavras que 

(I) AtLribue-se esta carnificina a manejo de D. Pedro e seu favo
rito Conde dos Arcos, que queriam o regresso de D. João para subi· 
rem ao poder; tambem por analogo motivo se atlribue a presença de 
agentes secretos na assembléa, a D. João, que não queria voltar para 
Lisboa, Armitage, I, 33. 



HISTORIA DO BRASIL 

a tradição conservou: - Pedro, o Brasil breve
mente se separará de Portugal; se assim fôr, 
põe a corôa sobre a tua cabeça antes que algum 
aventureiro lance mão d'ella. 

Assim, pois, consummava-se a revolução 
constitucional portugucza, cujos primordios, 
como os da republicana de Pernambuco, datam 
egualmente de 1817; alguns officiaes e civis 
tinham conspirado em Lisboa para depôr Be
resford, fazer regressar o Rei, e expulsar da 
guarnição alguns officiaes inglezes ; d'essa cons
piração, Gomes Freire d' Andrade, de prosapia 
illustre na historia do Brasil, era sabedor sem 
ser cumplice; foram todos denunciados, presos 
e mortos com arbitrarias irregularidades nas 
sentenças que nem tiveram a sancção régia e 
não passaram de ignominiosos assassínios. 

Não impediu o terror que tres annos mais 
tarde a revolução portuense entrasse victoriosa 
em Lisboa (1820). 
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A independencia. 

Depois da partida de D. João VI, abriu-se o 
periodo das agitações politicas que deviam aca. 
bar na separação do Brasil. De facto, as côrtes 
portuguczas, com uma maioria de 130 deputados 
contra ')0, numero nunca completo, de brasi
leiros, proseguiamno seu plano de recoloniza
ção do Brasil, e palla essa obra de oppreBsão 
contavam ainda com as tropas auxiliares, que 
ameaçavam augmentar em numero, e com os 
funccionarios e a maioria de portuguezes resi
dentes na America. Suspeitando, e não sem 
fundamento, que o principe D. Pedro favorecia 
as aspirações liberaes dos brasileiros, não dei
xaram as côrtes de hostilizar a sua politica. 
arrancando-lhe todos os recursos e desmorali
zando-lhe o prestigio, fazendo depender todas 
as provincias directamente de Lisboa, e redu
zindo-o assim a simples capitão-mór do Rio de 
Janeiro. 

:As discussões nas cortes de Lisboa não se 
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faziam sem grande tumulto; não só não havia a 
experiencia dos governos representativos, como 
não falhavam, mesmo entre os portuguezes 
vozes autorizadas e judiciosas, como a do depu
tado Trigoso, que tomavam a nossa defeza em 
questões essenciaes, o que entre elles abria 
novas e insanaveis dissidencias. A um projecto 
dos deputados brasileiros, de que seria indis
pensavel crear um congresso legislativo ameri
cano e independente das assembléas do velho 
reino, o espanto e a confusão chegaram ao 
auge, e, dado esse passo, as antigas dissimu
lações do opportunismo tornaram-se desneces
sarias. O deputado portuguez Borges Carneiro, 
respondendo á ousadia brasileira, clamava que 
se devia intimar o principe rebelde a deixar a 
quinta de S. Christovão, onde II: respirava 
apenas o empestado halito de vis e aduladores 
conselheiros. l) 

Por outro lado, o Brasil, não estando de 
todo preparado para tão subita regeneração, 
qual a que aspiravam os seus filhos, dividia-se 
em partidos, sem ter a consciencia exacta da 
revolução que mal ignorada e latente se ia 
fazendo; uma d' estas divisões formando maior 
sulco, era naturalmente mais profunda e punha 
em partes contrarias e antagonicas os portu
guezes e os brasileiros. Assim, a questão poli-
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tica, como outr'ora, abrasava-se com a de nacio
nalidade. 

Era lamentavel esta scisão, porque, a menos 
podcssem os naturaes fazer a republica, a so
lução da independencia com um principe portu
guez envolvia a conciliação das duas raças e a 
necessidade de esquecer o odioso antagonismo. 

O principe D. Pedro foi o orgão mais pre
cipuo e efficaz d' essa difficil conciliação; não se 
lhe póde diminuir o estudado esforço, a boa 
vontade e até mesmo o por vezes doloroso sa
crificio com que affrontou todos os trabalhos 
d'essa ingente empreza; ao realizaI-o, sentia 
cgualmente fortalecer-se no sentimento da digni
dade que lhe era proprio; inclinado ao apoio do 
povo, de preferencia ao das tropas auxiliares, 
cuja indisciplina já o havia magoado, coagindo
o njurar as bases da constituição (5 de Junho), 
tambem elle, como o Brasil, era a victima do 
mesquinho despotismo das Côrtes. 

Em Lisboa os deputados brasileiros (entre 
os quaes se distinguiam Antonio Carlos Villela 
Barbosa, Feijó, Araujo Lima, Vergueiro), fati
gados de enfrentar o abnso, desmoralizados 
pela populaça, viram-se coagidos a emigrar para 
a Inglaterra. As Côrtes declaravam indepen
dentes os governos provinciaes, aboliam os 
tribunaes do Rio, e ordenavam ao principe que 

~ 
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regressasse á Europa, para viajar e aprimoraI' a 
edllcaçl10 (1). 

Na execução d'essas leis, foram excluidos 
os brasileiros dos governos provinciaes, do COIH

mando das armas e de qualquer direcção 0\1 

autoridade politica e militar. Em seguida, a 
frota de sete navios do vice-almiranteFranciflco 
Maximiano de Souza, com 1.200 pra.,;as de de
sembarque sob o commando do coronel An
tonio Joaquim Rosada, zarpou para o Rio de 
Janeiro, destinada a repatriar o principe D. Pe
dro. 

Com essas medidas, o Brasil, sem governo 
geral nem tribunaes importantes, guardado por 
forças portuguezas, retrogradava quasi á época 
do descobrimento. Por toda a parte, pois, se 
conspirou; as maçonarias, as sociedades secre
tas e um periodico, o Reverbero, occulta ou 
abertamente ousaram pugnar ao menos pela 
emancipação administrativa do paiz. 

« Quando me achei no Rio de Janeiro -
dizia pouco depois Antonio Carlos, deCendendo
se de arguições originadas da sua attitude nas 

(I) Para, segundo dissera pouco antes B. Carneiro nas côrtes, 
• para ap,.ende,. ale,. comtttucional, ou dentro dos muros da quinta 
de Queluz, ouvindo dia,.iamente os dictames do seu augusto Pae, e 
dillgenciando imital-o para ser como elle amado de todos os seus 
8ubdito8; ou 1Ie$ta capital, ouvindo as dtscussõe3 e deUbe,.ações dll3 
côrtcs ». 
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côrlcs - ninguem ainda pensava em indepen
dencia ou em legislaturas separadas. Foi mister 
toda a ceguiera, precipitação e despejado annun
cio de planos de escravização para acordar do 
somno de boa fé o amadornado Brasil e fazeI-o 
encarar a independencia como o unico antidoto 
contra a violencia portugueza. » 

« Não tenho tão curta vista, continuava elle, 
que me escapassem as vantagens de só perten
cermos ao pacifico systema americano e nos 
desprendermos dos laços da revolta Europa. » 

Antonio Carlos representava o genuino sen
timento nacional que optava pela emancipação 
republicana; maior prudencia na occasião, po
rém, para impedir a subita explosão das paixôes 
nacionaes, aconselhava a aproveitar e aceitar a 
collaooração do principe regente. 

Moções dos partidos, das Camaras e de go
vernos provinciaes (e entre esses a junta provi
soda de S. Paulo, de que fazia parte José Bo
nifacio) chegavam ao principe, que, ainda pre
stando apoio ao Rei e á Constituição, por um 
resto de sentimento cavalheiresco e leal, hcsi
tava dar o grande golpe definitivo. 

No Rio, porém, era impossivel conter o trd

balho já realizado com tão seguros elementos. 
José Clemente, Januario, Gonçalves Ledo, frei 
Sampaio e outros patriotas fomentavam a revo-
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lução. Uma representação assignada por oito 
mil patriotas foi levada ao principe pelo Senado 
da Camara e com grande acompanhamento de 
povo, no celehre dia depois chamado do fico, 
22 de Janeiro de 1822. 

José Clemente Pereira, portuguez sym
pathico ás novas aspirações e presidente d'a
quella corporação, foi encarregado de entregar 
a mensagem ao principe, de quem recolheu a 
resposta, {{ue transmittiu ao povo que a espe
rava : « Como é para bem de todos e felicidade 
geral da nação, diga ao povo que fico. li 

A resposta do príncipe, diz um dos nossos 
historiadores, foi uma desobedíencia formal ás 
côrtes portuguezas, uma alliança firmada com os 
brasileiros, e portanto a primeira palavra da 
proxima independencia. 

Avilez, commandante da divisão auxilia
dora, fez logo constar a sua demissão; antes, 
porém, que eIla se verificasse, os dois mil ho
mens d'essa divisão, saindo de quarteis {II de 
JancÍro de 1822) occuparam o morro do Cas
teIlo, que domina a cidade. 

Á ameaça de imminente bombardeio, COL'

responderam os brasileiros com os milicianos, 
patriotas e tropas brasileiras, que, vendo em 
perigo a causa da patria, pegando em armas, se ' 
reuniram a postos no Campo de Sant'Anna. A 



o IlI1PERIO 

conflagração ia tornar-se inevitavel ; mas Jorge 
de Avilez, comprehendendo a responsabilidade 
da irreflectida ousadia, receiando assumir a 
attitude da resistencia, obedeceu emfim á inti
Juação do principe e capitulou (13 de Janeiro), 
transportando-se com seus batalhões para o 
lado fronteiro da bahia, até que lhe fosse pos
sivel embarcar para a metropole. 

Nesse dia mesmo da victoria chegava ao Rio 
José Bonifacio, cuja fama nas sciencias e nas 
letras agora se augmentava com a aureola do 
patriotismo. Foi feito ministro do reino e de 
estrangeiros; o primeiro cuidado de José Boni
faeio foi restituir ao Brasil a unidade politica 
que as Cortes fragmentavam declarando as capi
tanias entre si independentes para melhor do
minaI-as; e, assim, convocou um conselho de 
procuradores provineiaes que deveriam auxiliar 
a administração. A esse plano de alliança 
interprovineial só quatro provincias poderam 
adherir com efficacia: Rio, S. Paulo, :Mi
uas e Rio Grande do Sul. O norte ardia em 
guerra, 

Subjugada no Rio a dú'isâo auxiliadora, que 
era o apoio material dos recolonizadores, pódc
se datar de 12 de Janeiro o trinmpho da revolu
ção emancipadora; e os seus heróes foram José 
Clemente, os redactores do Repu'bero, Gonçal-

26. 
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vcs Ledo, Januario Barbosa e o franciscano 
Fr. Sampaio. 

D'aqui em diante começa a acção constru
ctora de José Bonifacio, que alarga e amplifica 
o triumpho obtido, mas na verdade não sem im
moderação e imprudencia. 

Convoca, como dissemos, os procuradores 
provinciaes para collaborar nas reformas, de
creta que nenhuma lei porlugueza será effectiva 
sem o cumpra-se do Principe regente; aconselha 
ao principe a viagem a Minas, onde a sua pre
sença excita a sympathia e os applausos dos 
mineiros, pondo termo ás desordens do par
tido retrogrado. 

O senado da Camara, indo mais longe, offe
rece a D. Pedro o titulo de Defensor Perpetuo 
e pede-lhe a convocação de uma constituinte 
brasileira. 

Essas deliberações, porém, seriam letra 
morta, sem o terrivel preço de sangue que ha
viam custar ao nosso patriotismo. O governo 
iniciou a lucta contra a reacção portugucza, que 
tinha o seu mais forte quartel na Bahia. Era in
dispensavel, antes de tudo, expellir as forças 
lusitanas do immenso territorio do paiz onde, 
aqui e alli, formavam a base da reacção retro
grada das Côrtes. Em região invia como é ainda 
a nossa e onde a população está apenas se-
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meia da pelo debrum do mar, em todo o tempo 
será impossivel egual empreza sem o soccorro 
das esquadras. O governo contratou com Lord 
Cochrane, paladino da emancipação sul-ameri
cana, o commando da esquadra brasileira. 
Assim se fez o bloqueio da Bahia contra a frota 
militar portugueza, ao passo que as milicias 
sob o commando do general Labatut e (logo 
uepois de J. Joaquim de Lima e Silva) sitia
vam por terra a cidade, então entregue ás 
forças militares portuguezas do general Ma
deira. Varias foram as peripecias da lucta, mas 
afinal teve Madeira que evacuar a cidade com 
todas as suas tropas, 

O almirante brasileiro fez muitas prezas da 
esquadra inimiga, que se compunha de treze 
vasos de guerra e setenta mercantes, persegui
dos por Taylor, capitão da fragata brasilcira 
Niteroy, até a foz do Tejo, 

Algumas das tropas portuguczas, conforme 
Cochrane verificou numa das Sllas prezas, de
viam dirigir-se para o Maranhão. Para alli e 
sem detença aproou Coehrane. onde poude 
obstar a acção das forças inimigas já desembar
cadas e onde obteve a adhesão da cidade, Des
tacando GrenfI'cll num brigue portuguez ahi ca
pturado, o D. Miguel, mandou-o ao Pará, onde 
o astuto offieial, dizendo-se emissario de grande 
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esquadra proxíma, triumphou ahi de todas as 
indecisões. 

Por motivos que se prendiam á causa da 
propaganda, outra viagem fez o príncipe a São 
Paulo e com identicos intuitos de pacificação,. 
que conseguiu realizar. 

Foi justamente na sua volta para o Rio, 
quando, recebendo despachos de Lisboa, a sua 
irritação chegou ao auge, e então, nas margens 
do Ipiranga, onde estava, alçou o grito reso
luto de « Independencia ou Morte!» 0 de Se
tembro de 1822). 

2 

A Constituinte. 

A falta de outro que tenha exterioridades 
mais significativas, os brasileiros tomaram a 
data de 'J de Setembro como a da independen
cia: politica. Foi tão precipitada a marcha da 
revolução aqui, quanto o foi a sérte de reacções 
retrogradas das Côrtes de Lisboa; mas a dis
tancia que medeia entre o Rio e Lisboa punha 
grande morosidade nesse memoravel dialogo, e 
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em nenhum d'esses pontos se esperava a deixa 
do outro. Em verdade, o ') de Setembro não se 
traduz por acto official algum e d' elie quasi 
não ha noticia completa e pertence á historia 
anecdotica do principe; mas esse rasgo de im
paciencia tcm grande propagação; a divisa por
tugueza que o principe rasgava no Ipiranga é 
substituida pela das côres nacionaes, verde c 
amarella, com que se apresenta no theatro do 
Rio de Janeiro. O decreto de 21 de Setembro, 
correspondendo á petição de José Clemente c do 
Senado da Camara em favor do c Impcrio cons
titucional, » impõe a todos o tope de côres na
cionaes para o dia da Acclamação, sendo essa 
falta um signal de dissidencia punivel pelo ba
nimento da terra. A questfi.o da divisa que se 
originou no Ipiranga tornou-se caracteristica 
da nova situação, e certamente por isso a data 
dc 'J de Setembro marca a da emancipação 
politica. 

Entretanto, a indcpcndencia já se havia con
sumado com as proclamações de 1° de Agosto 
da 1822. Numa d'cllas declarava-se guerra bar
bara por todos os meios e recursos contra o 
desembarque de forças militares portuguezas, 
declaradas intoleraveis no Brasil; na outra, re
digido por Ledo e que começou por uma phrase 
tirada de uma das proclamações da revolução 
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franceza (Acaboll-se já o tempo de enganar os 
homens ... ), o principe declarava-se defensor da 
« liberdade e independencia l> das provincias e 
pedia que o grito de união dos brasileiros 
echoasse do Amazonas ao Prata (I). 

Igualmente, se não fôra o antagonismo de 
raças, que ainda hoje pesa, um dos elementos 
da revolução, a historia imparcial poderia assi
gnalar como verdadeira data da emancipação 
colonial aquella em que D_ João VI pisou o 
solo brasileiro. 22 de Janeiro de 1808, na qual 
se quebraram todos os laços da dependencia 
portugueza; esta data ligaria a nossa emancipa
ção á mesma causa ou opportunidadc geral que 
produziu a da America latina, á acção de Bona
parte. Pelo refugio de D. João VI, na America, 
ainda evitamos o duplo desastre da fragmenta
ção do territorio e constituição de pC(luenas re
publicas de governo instavel. 

Além d'isto, que significação poderia mais 
ter o 'J de Setembro no meio de tantas agita
ções e quando já havia sido dCCl ctada a reunião 
da assembléa Constituinte ? 

Como quer que seja, d'aquelle momento 

(I) Nesse momento a autoridade do príncipe só era I'econhe
rida nas« províncias colligadas >, isto é, do Rio atê lIfontevid~o no 
Sul, e, nO interior, Minas Geraes. Na nahia, e em quasi todo o 
lIurte, dominavam as forças portuguezas. 
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data a consciencia do passo definitivo que se 
havia dado. D. Pedro é feito Imperador do 
Brazil, acclamado pelas camaras (12 de Outu
bro) e depois coroado segundo os estylos e 
exemplo de Napoleão, heróe predilecto do 
principe, a 1 de Dezembro. 

A guerra contra a metropole tornou-se ine
vitavel. O Brasil preparou as forças que podia, 
engajou mercenarios de terra e mar, entregando 
a esquadra libertadora a Lord Cochrane, que 
tanto se distinguiu no movimento de emanci
pação da America latina. 

Apertado em rigoroso sitio por mar e por 
terra, em paiz já infenso ao dominio lusitano, 
o general Madeira teve que evacuar a Bahia aos 
2 de Julho de 1823, embarcando com a tropa e 
grande numero de negociantes portuguezes, que 
por suas idéas reaccionarias não teriam garan
tias de vida se se deixassem ficar na cidade. 
Lord Cochrane libertou ainda o Maranhão e o 
Pará, e, com a defecção das forçtls em Monte
vidéo, em todo o Brazil foi arvorado o pen
dão auri-verde da Independencia (Novembro 
de 1823.) 

No mesmo anno em que se consummavam 
estes acontecimentos, abria-se (na data conside
rada do descobrimento do Brazil) a 3 de Maio, 
a Assembléa Geral Constituinte Compunha-se 
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ella dos homens notaveis do paiz, os quaes na 
verdade não eram numerosos nem de merito 
excepcional; mas havia entre os deputados 
alguns de illustração ou de talento pouco com
mum, os irmãos Andradas, Silva Lisboa, Car
valho c Mello, Carneiro de Campos; ignoran
tes quasi todos das praxes parlamentares, inda 
novas por quasi todo o mundo, e muito imbuí
dos de mal entendida philantropia que faeil-
mente degenerou em anarchismo. Da assembléa 
faziam parte 19 padres, 'J militares e 48 douto
res em direito, fóra alguns funccionarios ou ne
gociantes. A ausencia de partidos tornava dif
fieil a direcção da Assembléa, e o deputado 
Antonio Carlos, irmão de José Bonifacio, era a 
palavra mais emphatica, para não dizer elo
quente, que exercia maior prestigio, sendo que 
estava entre os que mais contribuiam para a 
confusão geral. Emquanto José Bonifacio es
teve no poder como ministro, Assembléa e go
verno viveram na maior harmonia. Quando, 

. porém, os Andradas se passaram para a oppo
sição, a discordia tornou-se inevitavel, porque 
elles eram no fundo facciosos e prepotentes e 
só se aquietavam quando a seu sabor dispu
nham da autoridade. 

N o poder e na fala de abertura recitada 
pelo Imperador, pediam limitações á demago-
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gia, com uma constituição onde não entrassem 
os desvarios theorelicos da metaphysica poli
tica, como o demonstravam os desastres das 
constituições da França, Espanha e até Portu
gal; pediam uma constituição sábia e justa e 
digna do Brasil e do Imperador. O que fosse 
uma constituição sábia e justa ninguem de 
certo o sabia. Mas d'ahi a pouco, na opposi
ção, são esses moderados Andradas os primei
ros que se fazem demagogos violentissimos. 

Quando, respondendo á fala de abertura, 
alguns opponentes timidamente extranharam 
que os constituintes podessem ser suspeitos de 
elaborar uma constituição indigna do paiz, os 
Andradas defenderam calorosamente a palavra 
imperial, e d'esta vez com razão, porque se tra
tava de uma constituição democratica monar
chica mas não republicana, segundo o recente 
mas já triste exemplo das repuhlicas da Ame
rica espanhola. 

Apoz um projecto nativista barharo de I'IUS

peição contra os portuguezes residentes, e que 
teve um defensor em Antonio Carlos (pro
punha a expulsão de todos os portuguezes sus
peitos), a situação do ministerio enfraqueooll
se; os Andradas caíram do poder, no meio da 
indifferença da gente séria do paiz. O novo go
verno (Carneiro de Campos e Nogueira da 

I. BIBBIRO. - B. BRASIL (superior). 
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Gamá) enveredou pelo caminho egualment-e 
errado da reacção, em favor dos portuguezes, 
sem considerar aexistencia e o prestigio dos 
falsos ou verdadeiros na1ivistas. Os Andradas, 
pois, no seu jornal, o Tamoyo (nome da tribn 
dos índios do Rio, alliados de Villegagnon e 
inimigos dos portuguezes), rompendo em reso
luta e anarchica opposição, ganharam grande 
popularidade, e nisso ainda eram ajudados por 
outra folha, a Sentinella, onde se prégavam 
idéas radicaes como as do Tamaya, lisonjeando 
as paixões dos descontentes e as inclinações 
vulgares do poviléo. Na Assembléa, ligando-se 
aos patriotas e aos antigos opposicionistas, 
que combateram por exaggerados, creavam to
dos os tropeços ao governo, e fizeram logo 
passar a lei de que a constituição não depen
deria da sancção imperial, idéa que já havia 
feito partidarios entre os elementos ultra-de
mocraticos das provincias e fora approvada 
numa reunião de patriotas em Porto Alegre. 
O Imperador respondeu que, sem querer aug
mental' o poder que já tinha, não toleraria 
comtudo maiores usurpações. 

N esse particular ninguem procurou a conci
liação, pois ninguem estava disposto aceder. 
Appareceu a 30 de Agosto o Projecto da Cons
tItuição com todas as liberdades reclamadas 
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pelos opposicionistas radicaes e patriotas, ela
borado sob o influxo e direcção dos Andradas. 
Por outra parte, sentindo acordar o sangue de 
seu orgulho real contra a audaeia de homens 
novos que a exploração de outros conduzia, 
começou o Imperador a favorecer os portugue
zes e sobretudo os soldados e officiaes prisio
neiros da Bahia, que de novo 'foram reintegra
dos nas fileiras, para oppôr-se pela força mate
rial contra a acção das novas forças da tribuna 
e da imprensa facciosa de que não dispunha. 

Assim iam as cousas quando um periodico, 
a Sentinella, publicou um artigo violento con
tra os officiaes portuguezes da guarnição, sob 
o pscudonymo de - O brasileiro resoluto, que 
se attribuiu a um boticario açorinho, David 
Pamplona (r), que foi aggredido em seu domi
cilio e maltratado e quasi morto por dois offi
ciaes de Artilharia. Esta selvageria tornou-se 
logo uma questão de partido, e, em vez de 
queixar-se ás autoridades de que talvez nada 
esperava, o offendido dirigiu-se â Assembléa 
Constituinte. 

Antonio Carlos propoz que os offensores 
fossem immediatamente banidos do imperio ; â 

(I) Desde esse tempo entre os natlvlatas mals exaggeradoe contam
se alguns porwguezes_ 
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agitação da Assembléa juntou-se a da imprensa 
opposicionista, que redobrou de violencia con
tra a soldadesca lusitana, e, attribuindo o crime 
ao Imperador, antevia-lhe a sorte miseranda de 
Carlos I e de outros reis que pagaram no pa
tibulo a traição á patria. Na Sentinella, a folha 
da opposição, escrevia-se: « Vá Dionysio para 
Corintho ; vão os lusos para a Lusitania, e o 
Brasil será feliz I » 

Na Assembléa, onde Martim Francisco cha
mava aos portuguezes adoptivos, de infames e 
nwnstros, o povo invadia as galerias, e pensa
va-se em transformar a Constituinte em Con
venção. 

O Imperador tomou deliberação prompta e 
fez escrever á Assembléa exigindo a expulsão 
dos Andradas; mas o acto não teve o apoio no 
ministerio que, temendo entrar no caminho da 
reacção, se demittiu. As tropas portuguezas vie
ram a S. Christovão, por impulso de livre fide
lidade e dedicação, rodeiar e garantir o Impe
rador ameaçado por qualquer golpe de mão da 
demagogia. 

A Assembléa, dominada pelo povo que a 
invadira e excitada por Antonio Carlos, tolhida 
a acção dos moderados que não se animavam a 
oppôr cousa alguma, declarou-se em Sessão per
manente pelo perigo que corria, e pediu ao go-
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verno explicações pelo apparato d' aquella força, 
na tarde de II para I~ de Novembro, chamada 
a Noite da Agonia. 

Toda essa memoravel noite esteve reunida 
a Assembléa em sessão; alguns davam tudo por 
perdido e sem remedio; outros, os exaltados, 
criam no levante do povo para sustentaI-os 
ou vingaI-os. Amanheceu o dia 12 e nelle veio, 
por exigencia da Assembléa, prestar explica
ções o ministro do Imperio. Afinal á 1 hora do 
mesmo dia approxima-se a tropa do edificio 
onde deliberavam, e, d'ella destacando-se, en
trega um official ao Presidente da Constituinte 
um decreto em que o Imperador declarava « ter 
convocado aquella assembléa afim de salvar o 
Brasil dos perigos que lhe estavam imminen
tes ... mas que havendo ella perjurado na defeza 
da patda e da sua dynastia havia por bem dis
solvcl-a. » 

Ao saírem os deputados, foram presos An
tonio Carlos, Montezuma, Martim Francisco, e 
cgualmente José Bonifacio, então já em seu do
micilio. Foram logo embarcados e deportados. 
Passeiou o seu triumpho pelas ruas o Impera
dor, por ventura com os mesmos applausos 
d'aquelles que, horas antes, povoavam as ga
lerias da Assembléa. 

Este acto de força do Imperador, com 
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quanto agradasse á populaça do Rio, não era 
de natureza a provocar a syompathia e ainda 
menos o applauso. Logo a imprensa opposicio
nista desapparecia e já ninguem se julgava se
guro; olhavam todos ancíosos para as provin
cias, onde o favoritismo nos seus inicios não 
havia ainda destruido o espirito publico. 

Não era de certo a intenção do Imperador, 
pela dissolução da constituinte, retroceder ao 
absolutismo; ao contrario, apesar da sua edu
cação incompleta e de sua inexperiencia, elie, 
homem de idéas modernas, sempre foi o que 
um poeta mais tarde chamou o Rei da liber
dade (I), epitheto bem merecido do soberano 
que deu a constituição a dois paizes. Pensou, 
pois, em reunir uma commissão que elaborou 
immediatamente a Carta Constitucional do 1m
perio, que foi brevemente acclamada e jurada 
pelos povos do Rio e pelo Imperador (25 de 
Março, 1824) e mais tarde pelas camaras muni
eipaes. 

Essa Constituição, onde os radicaes viam 
garroteada a liberdade nas malhas do despo
tismo, era ohra de sensatez e de verdadeiro es
pirito liberal. 

Em Pernambuco rebeutou a revolução em 24 de 

(r) Jéos Bonlfacio, o moço. 
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Julho. A outorga de uma constituição excluia o prin
cipio theorico de que ella devia ser a representação da 
vontade nacional. A dissolução da Constituinte pare. 
cen, pois, um attentado !IIem nome; por toda a parte 
e1dtou a reprovação, e, mesmo no Rio, os exaltados 
tentaram assassinar o Imperador e R elles se attribue 
o incendio do theatro no dia do juramento da Carta 
que ahi tivera logar. De qualquer modo o partido fede
ralista, antipathico ás constituições monarchicas; e que 
existia, embora indisciplinadamente, pGr todo o Brasil, 
em Pernambuco, onde era mais forte e mais robuste
cido pela tradição, não perdeu o ensejo de manifestar· 
se. Um dos patriotas da revolução de 1817. Manoel de 
Carvalho Paes de Andrade, paz-se á frente da reacção 
republicana, e, publicando um manifesto contra o 
grande " traidor " a quem se attribuia o plano de re
integrar o Brasil no antigo regimen colonial, procla
mou a Confederação do Equador, nome a cuja 
senha deviam agora unir-se os Estados do norte que 
adherissem á federação e á republica. As adhesões 
foram mais palavrosas que efl"ectivas desde Alagõas 
ao Ceará (1). O nome de Paes de Andrade, quasi igno
rado no paiz, logrou por toda a parte a admiração dos 
radicaes; era a primeira tentativa de republica e logo 
no começo do Imperio, que ol'ganizo~l a defeza man
dando contra os rebeldes navios e tropas com Lord 
Cochrane e Francisco de LinlR. e Silva. Em Pernam
buco mesmo, um lavrador de grande prestigio (o Mar
quez do Recife), arvorando a bandeira imperial, formou 

(1) No Ceará os successog tomaram dllferente curso, e aceita
mos a rectificação que da. IIlOSsa narrativa fez o D.... Arartpe. 
Junlor, e a qual não reproduzimos aqui porque já se acha no excel
len·te prologo que exorna esta ediçâ0. 
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o nucleo dos voluntarios monarchistas que fizeram 
juncção com as forças do general Lima e Silva, e, de 
combinação com a trota de Lord Cochrane, bloqueia
ram o Recire. Os republicanos foram afinal batidos; o 
presidente da confederação, Paes de Andrade, conse
guiu salvar-se reLugiando-se a bordo de um navio de 
guerra inglez. Foram victimas da revolução Tristão 
Araripe, que morreu em combat~ no Ceará, João Gui
lherme Hatclif, portuguez de nascimento, executado 
militarmente no Rio de Janeir'o, e Frei Joaquim do 
Amor Divino Caneca, fuzilado no Recife. Assim termi-
1l0U a Confederação do Equador. 

o 
v 

A abdicação. 

Muitos foram os acontecimentos que enche
ram de vida e agitacão o reinado de D. Pedro I. 
Não só a guerra da Independencia pl'eoccupára 
todo o paiz, onde ainda o prestigio dos portu
guezes que não haviam adoptado a nova ordem 
de cousas, era grande e apoiado na forca, mas 
ainda havia que combater as rebelliões e a 
auarchia oriunda da diversidade ou antago-
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nismo de opiniões que sempre caracteriza esses 
momentos. 

Afinal houve inteira submissão por toda a 
parte onde deveria havel-a. Um trecho, porém, 
do nosso territorio, indevidamcnte conquis
tado a raça difIerente, producto antcs elabo
rado por outra historia que não a nossa, a Pro
vincia Cispla tina , com o auxilio dos governos 
de Buenos Aires que ahi fomentavam as revol
tas e com a mediação da Inglaterra, conseguiu 
libertar-se do domínio imperial, constituindo
se em republica independente, com o nome de 
Banda Oriental do Uruguay.A guerra para sub
mettel-a era impopular e foi a victoria dos se
paratistas uma feliz solução, apezar de que as 
ultimas victorias foram nossas. 

Tambem successos da politica internacional 
e preeipuamente o reconhecimento da emanci
pação das rcpublicas sul-americanas, que tanto 
haviam trabalhado pela illdepcndencia propria, 
facilitaram o reconhecimento da nossa pclo 
governo portuguez, sob a mediação da In~la
terra. Sir Charles Stuart, embaixador inglez, 
negociou a nossa emancipação politica, que, 
apezar de conquistada a fogo e a sangue, nos 
custou ainda dois milhões esterlinos. 

Na politica interior continuavam as antigas 
difficuldadcs. 
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« As camaras brasileiras creadas pela cons
tituição (diz Rio Branco) reuniram-se pela pl'i. 
meira vez em 1826; em todo o reinado de 
D. Pedro I a opposição, composta de liberaesmo
narchistas partidarios do systema parlamentar 
inglez, de uns poucos federalistas e republica
nos, formaram a maioria da camara dos depu
tados. Faziam-se então no Brasil os primeiros 
tentamcns do systema representativo e, se era 
o imperador, joven ainda, impetuoso e inexpe
riente, por egual careciam os partidos, e a im
prensa de educação politica. O ministerio Para
naguá, no poder desde 1823, e o de seu succes
fior, o Visconde de S. Leopoldo (16 de Janeiro 
de r827) eompunham--se de senadores ou de 
pessoas que não faziam parte do parlamento, 
A 20 de Novembro de 1827 o Imperador orga
nizou emfim um ministerio parlemantar com o 
deputado Araujo Lima (Marquez de Olinda); 
mas com a exoneração dada ao ministro ria 
guerra por occasião da revolta dos batalhões 
estrangeiros, que foi logo energicamente repri
mida, o ministerio todo se demittiu. Dois 
membros dos mais influentes da camara, Costa 
Carvalho e Vaseoncellos, recusaram a incum
bencia de novo gabinete, missão que foi em
fim confiada ao deputado Clemente Pereira, 
logo abandonado dos liberaes. Esse ministerio 
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como o seguinte de Paranaguá (4 de Dezem
bro de 1829) encontraram viva opposição da 
Camara e da imprensa. 

Multiplicavam-se os jornaes federalistas e 
republicanos, e muitos candidatos d'esses dois 
partidos triumpharam nas eleições de 1830. Mi· 
nistros e senadores que se mostravam dedica
dos ao Imperador eram taxados desde logo de 
absolutistas. 

A. 19 de Março de 1831, D. Pedro, cuja 
maior pecha era a de haver nascido portuguez, 
e que já não tinha a popularidade de outro 
tempo, procurou governar com um ministerio 
liberal (F. Carneiro de Campos); os rancores 
entre brasileiros e portuguezes eram ainda de
masiado vivos para restabelecer a concordia; e 
quando estes ultimos fizeram manifestaçõc8 
imperialistas, não houve evitar sanguinolentos 
cOllflictos nas ruas. Formou então o fmperador 
um gabinete exclusivamente composto de sena
dores (ministerio Paranaguá). » 

A Noite das Garrafadas. - (I Uma das mais 
fortes aecusações, contra D. Pedro, diz. A. e Lima, era 
que protegia Ol! interesses e as paixões hostis dos pOI'
tuguczes; esta idéa havia calado no animo da mais 
bai.'\:a classe da população livre e foi a principal causa 
que lhe fez perder a popularidade. Desgraçadamente 
foram os portuguezes os que mais se empenharam nos 
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obsequios publicos com que queriam celebrar a volta 
do Imperador; este acto de dedicação particular, a 
que clIe era inteiramente extranho, provocou um con
flicto sanguinolento (de I3 a 14 de Março, chamada 
Noite das Garrafadas) entre o partido exaltado, no qual 
se achavam envolvidos muitos of'ficiaes do exercito e o 
que se denominava portuguez. Desde esse momento 
parecía impossível qualquer recnnciliaçào e os animos 
se irritaram a ponto que reviveu todo o antigo odio 
contra os nascidos do outro lado do Atlantico. A ofTensa 
da nacionalidade e por consequencia do amor proprio 
dos nascidos no paiz, fez reunir entào todos os brasi
leiros, clamando que era mister reprimir a insolencia 
dos estrangeiros. Comtudo, D. Pedro não estava direc
tamente comprornettido, pois que havia permanecido 
em S. Christovão em quanto se passavam aquelles 
acontecimentos, e só fez a sua entrada publica na ca
pital no dia 1') de l\larço. 

« Depois dos successos de 13 e 14 reuniram-se !l3 de
putados e um senador, em casa do padre José Custodi0 
Dias, e aUi redigiram uma representação ao Imperador, 
t'llergica e ameaçadora, na qual se exigia do governo 
uma reparação da alTronta que se havia som'ido e o 
castigo tanto das autoridades que conniventes ou in
differentes tinham deixado de dar p1't>videncias, corno 
dos delinquentes eompromettidos na aggressiio. Este 
documento, publicado pela imprensa, produziu o ell"cito 
que se esperava, exaltando ainda mais o espirito de 
revolta, tanto no Rio de Janeiro, como nas outras pro
vincias, quando se teve noticia d'eUe. " 

O estado de agitação popular continuou por alguns 
dias e era alimentado pela conspiração dos clubs e dos 
I!xaltados. Foi por esse tempo e já depois da organi-



o IMPEIUO 

zação de novo gabinete que, tendo comparecido a um 
Te-Deum na egreja de São Francisco de Paula, o Impe
rador foi cercado de povo e saudado com "i"a~. em
quanto constitucional. Não passou despercebido o 
remoque ao Imperador, que respondeu ao pé da letra 
e serenamente : « Sou, sempre fui e serei constitucio
nal .• 

Aquelle ultimo ministerio, todo tirado da 
facção aulica e composto de homens (Mar
quezes de Inhambupe, de Baependy, do Ara
caty, de Paranaguá, Conde de Lage e Visconde 
de Alcantara), que passavam por servos humi
lissimos da vontade imperial, antes que repre
sentantes de qualquer opinião, muito desagra
dou ao povo. Grande ajuntamento se formou 
110 Campo de Sant'Anna, do povileo que alguns 
demagogos excitavam á revolução. 

Não querendo impopularizar-se o Impera
dor deixou de aproveitar a indecisão das tro
pas para dominaI-as e á frente d'ellas dissolver 
a arruaça, e conservou-se inactivo. 

Uma deputação popular veio falar-lhe em 
S. Christovão, pedindo a restituição do antigo 
ministerio. « Tudo farei, disse D. Pedro, tlldo 
jlLrei para o poço " nada, porém, pelo poço. » 

Ao receber a resposta o povo declarou-se 
em revolução e a ella adheriram pouco leal
mente os tres irmãos Lima e Silva. generaes de 
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muita popularidade, e que deviam sua carreira 
e fortuna ao Imperador. A adhesão do exer
cito, objecto de desvelos e até causa da impo
pularidade do monarcha, pareceria quasi uma 
traição e seria difficil ao historiador justificaI-a, 
quando nem mesmo duvidosamente se podera 
allegar o reclamo de patriotismo. 

Foi mandado o major Miguel Frias aos pa
ços de S. Christovão, á meia-noite, para buscar 
a decisão imperial. 

Com calma, frieza e indifferença, sentimen
tos que acaso lhe dava a superioridade moral 
da sua conducta. recebeu o Imperador a noticia 
da infidelidade de suas tropas : « Não quero, 
disse, que ninguem se sacrifique por minha 
causa. » E mandou com verdadeira grandeza 
d' alma que o regimento de artilharia aquarte
lado em S. Christovão se fosse reunir aos seus 
camaradas. 

Duas horas depois, e sem ouvir o conselho 
dos seus ministros, escreveu o seu acto de ah
dicação : « Usando do direito que a Constituiçilo 
me confere, declaro que hei muito voluntaria
mente abcticado no pessoa do meu muito amado 
e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcan
tara. B{)avista, ') de Abril de 1831. » 

Escolheu José Bonifacio para tutor do Im~ 
perador infante e ao romper do dia embar-cou 
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com a familia, excepto os principes, na n<Ío 
ingleza Warspite, d'onde ponde sabcr de longe 
e com alegria, das festas da acclamação do 
novo imperador nos paços do Senado. 

Deixava o paiz que havia criado e gover
nado por dez annos, no periodo de maior res
ponsabilidade e perigo da nossa historia. 

4 

o Sete de Abril e Evaristo da Veiga. 

" A intervenção militar na revolução de , de 
Abril, diz Joaquim Nabuco, era snmmamente 
injusta, por quanto o melhor amigo do exercito 
ea-a o Imperador. Pedro I, quaesquer que fos
sem as suas faltas, tinha em relação ao exer
cito uma comprehensão muito mais clara da 
sua necessidade e do seu papel do que a legis
latura cuja hostilidade o delTibolL Ao libera
lismo brasileiro a, efllciencia militar do exercito 
parece sempre secundaria; a sua funcção pri
mordial consagrada a , de Abril e em 15 de 
Novembro é a grande funcção civica liberta
dora. No primeiro reinado ninguem levou a 
mal sinceramente o mallogro das armas brasi
leiras no Prata, a série dos insuccessoaligados 
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aos nomes de cada um dos gcneraes para lá 
mandados. O historiador do reinado (Armitage) 
attribue mesmo aos nossos desastres militarcs 
os mais salutarcs elfeitos na ordem civil. Se
gundo elle, a constante má fortuna das armas 
brasileiras produziu o resultado de desanimar 
as vocações militares e de inclinar as energias 
da geração nova para as carreiras civis, o que 
preservou o Brasil de uma completa anarchia 

(I Não havia sinceridade na alliança da op
posição com o exercito. A propria defecção 
d'cste será severamente julgada mais tarde 
pelos que se serviram d'ene·para os seus fins. 
Pouco depois da revolução, o partido que havia 
aproveitado a acção do exercito cm') de Abril só 
tinha um descjo: dispersaI-o, dissolvei-o, depor
tai-o para os confins.A grande reputação da Rc
gcncia scrá a de um estadista, o padre Feijó, 
que revelou a maior firmeza de earacter na rc
pl'cssão da anarchia militar, a qual sobreveio, 
como se devera esperar, do pronunciamento 
do campo. Bascia-se lIempre em alguma equi
vocação, e p<>r isso é ephemero o pacto politico 
do exercito com partidos extremos e elementos 
revolucionarios. Foi essa a primeira grande 
decepção do '} de Abril: a do exercito, condem
nado, licenciado pelo partido que ene tinha 
posto no poder. 

(I A segunda decepção foi a dos Exaltados, 
dos homens que haviam concebido, organizado, 
feito o movimento, e que no dia seguinte tam
bem foram lançados fóra como inimigos da 
sociedade pelos Moderados, quc só se manifcs 
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taram depois da victoria. Para aquelles a 
revolução foi uma verdadeira • journée de 
dupes 1). A fatalidade das revoluções é que sem 
os exaltados não é possivel fazeI-as, e com 
elles é impossivel governar. Cada revolução 
subentende uma lucta 'posterior e alliança de 
um dos alliados, quasi sempre os exaltados, 
com os vencidos. A irritaçãO dos exaltados 
trará a agitação federalista extrema, o perigo 
separatista que durante a Regencia ameaça o 
paiz do norte ao sul, a anarchização das pro
vincias. 

" Outro desapontamento foi o dos patriotas. 
A força motora do ') de Abril, a que deu im
pulso ao elemento militar, foi o resentimento 
nacional. Em certo sentido o ') de Abril é uma 
repetição, uma consolidação de ') de Setembro. 
O Imperador era um adoptivo suspeito de que
rer reunir as duas corôas de (Portugal e Bra
sil ... ) O fermento politico da revolução foi 
secundario; a excitação real, calorosa, foi o 
antagonismo de raça, então facilmente explo
ravel. O tope nacional concorreu mais para a 
revolta da tropa do que as excessivas decla
mações da opposição. O exercito não era mais 
aquelle cuja exacerbação, sete annos antes, 
levara D. Pedro, apezar da sua timidez, na 
expressão do padre Feijó, a dissolver a Consti· 
tuinte e desterrar os Andradas, acto que 
aquelle uma vez qualificou de violento, mas 
necessario e como tendo dado paz e tranquiUi
dade ao paiz por dez a doze annos ... 

,. A maior decepção de todas, porém, foi a 
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da nação. A abdicação tinha-a. profundamente 
surprehendido, quando ella esperava do Impe
rador SÓInente uma mudança deministerio ou 
antes o abandono de uma camarilha que lhe 
era suspeita. Os espiritos não se tinham prepa
rado para solução que não anteviam, e como 
sempre acontece com os movimentos que to
mam o paiz de surpreza e vão além do que se 
desejava, as esperanças tor.naram-se exces
sivas, os espiritos abalados pelo choque 
exaltaram-se, e deu-se então este facto que 
não é nada singular nas revoluções: os mais 
ardentes revolucionarios tiveram que voltar, a 
toda a pressão e sob a inspiração do momento, 
a machina para traz e para impedU-a de preci
pitar-se com a velocidade adquirida. Foi esse 
o papel de Evaristo sustentando a todo o transe 
a monarchia constitucional contra os seus aUia
dos da vespera. Os revolucionariospassavam 
aesim de um momento para outro a conserva
dores, quasi areaccionarios, mas em condições 
muito mais ingratas do que a do. verdadeirQ 
partido conservador quando defende a ordem 
publica, porque tinham contra si, pelas suas 
origens e pela sua obra revolucionaria, o resen
timento da sociedade que elIes abalaram pro
CWldamente. Foi essa a posição do partido 
moderado que governou de 1831 a 1837 e que 
salvou a sociedade da ruina, é corto, mas da 
ruina que elie mesmo lhe preparou (I) .• , 

(I) Joaquim Nabuco, Um&tadi8la do Imperia, tOBlÕ I r !l6 e sego 
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Essas beBas palavras provam a quasi inutilidade 
da aventura de , de Abril que apropria prudencia dos 
revolucionarios salvou retrogradando ainda em tempo. 

O elemento, o agenote exterior, ao menos, da agitação 
foi a imprensa. 

Deve-se fazer datar do primeiro imperio a liberdade 
da opinião. É certo que já vinha de mais tempo a im
prensa; nella só tinham agazalho, com tudo, as idéas do 
governo ou a materia indilferente ao curso das coisas 
politicas; tal foi &. imprensa e foram assim os raros 
jornaes do tempo de Dom João VI na DaMa ou Rio; 
apenas uma revista impressa no estrangeiro (O Correio 
Brasiliense de Hippolito da Silva) ousava ainda na era 
do absolutismo defender os interesses da liberdade na 
America. Com a independencia, porém, e desde o 
tempo da Constituinte, os jornaes de opposição multi
plicam-se e é impossivel imaginal-os mais aggressivos, 
apaixonados e virulentos. 

Não era, porém, a virulencia a qualidade exclusiva 
dos exaltados, era-o por egual dos reaccionarios e go
vernistas ; o governo, sem ser despotico, era mais do 
que convinha arrogante. Una e outros ambicionavam a 
dictadura intelleetual de suas pareialidades, qual de
fendendo as convenieneias da America, qual a perfei
çáD dos institutos europeus. Estel! viam naquelles 
theoristas inexpertos que as paixões. da mocidade 
transviavam. 

Eram assim, pois, os orgãos da imprensa. De todos, 
porém, aquelle que maior influxo exerceu foi a Aurora 
Fluminense de Evaristo da Veiga, o maior dos nossos 
antigos escriptores da imprensa . 

• No meio. dos homens notaveis do primeiro 
reinado e da regencia, entre os que figuraram 
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distinctamente e notavelmente influíram (diz 
um seu eminente biographo, Sylvio Homero) 
teve Evaristo da Veiga certas qualidades que 
foram só d'elle; era o mais novo, o que não 
tinha tradições, o que não possuia titulos aea
delllicos, o que appareceu mais inesperada e 
rapidamente, o que morreu mais moço, mais a 
tempo e mais a gelto; foi o que nuni'a saiu do 
Brasil. 

" Bem como na ordem literaria era preciso 
que iudividuos saídos do povo e inspirados no 
seu sentir levantassem o brado contra o servi
lismo do pensamento, assim na esphera social 
era mister que um homem saído das classes 
populares, em nome da simples justiça e bom 
senso do mesmo povo, se fizesse adorado 
d'este, désse batalha aos poderosos do dia, e 
desmantelasse as malhas do velho servilismo 
politico. Este é o significado da acção social e 
politica de Evaristo e tanto basta para dar-lhe 
importancia immensa. Ha outra consideração 
a juntar que vem completar esta nota : a 
arma de que se serviu e o rumo que deu á sua 
doutrinação foram os mais acertados e pode
rosoll para o tempo : a arma foi o jornal e o 
rumo o liberalismo da Constituição. I) 

Esses traços caracterizam com grande vigor 
a physionomia do publicista; todavia o seu 
tardio liberalismo constitucional foi já um 
traço da madureza. A sua calma tinha qualquer 
coisa de postiço e era mais um artificio do 
toucador do que da sua physionomia propria. 

Evaristo da Veiga quiz com a Aurora Flu-
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minense fundar um jornal escripto com simpli
cidade, sem a affectação bombastica das folhas 
opposicionistas e demagogicas, mas tambem 
sem a meutira e o servilismo das folhas oifi
ciaes. Queria autes ser sincero que brilhante. 
A sua inteução, comprehendendo que vivia 
numa nacionalidade de inexperientes, era vul· 
garizar por extractos e traducções as idéas dos 
econOInistas e philosophos politicos inglezes e 
americanos, mal conhecidos e peior interpre
tados. Essa fórmula de actividade intellectual 
estava entre nós na moda d'essa época; com
punham-se anthologias do liberalismo europeu 
e norte-americano, onde fracções de pensa
mentos fortes, desprendidos das soluções em 
que pousavam, agora agiam como venenos 
violentissimos. 

As hyperboles dos brasileiros que Eschwege 
notava no reinado de D. João VI, são agora 
quiutessencias politicas. 

Evaristo foi um d'esses manipuladores. Ao 
começar o seu jornal não se encostou a facção 
alguma das que disputavam o poder, e com 
quanto fosse elle antagonista do despotismo 
imperial, a sua principal intenção era a de ser 
independente. A folha, unica no seu genero, 
ganhou logo enorme circulação e tornou-se a 
primeira de todo o paiz ; a linguagem de Eva
risto, elegante e ás vezes ironica, tomou-se 
desde ahi o padrão de estylo dos jornalistas 
que depois d'elle vieram. 

A sua eloquencia (e era quasi o unico dote 
de escriptor que possuia) carecia de imagina 
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ção, . mas tinha agudeza e certa ironia fascina
dora. 

Era, porém, original em tudo isso, porque 
'ainda cousa original e nova era a imprensa 
p'olitieado ·paiz. Pouco a pouco vae sendo a 
Tictima das suas mesmas armadilhas, e o agi
tador vae-se transformando em orgão da mode· 
ração. 

Foi de qualquer modo esse homem quem 
conteve a onda demagogica que se desenca
deâra com a revolta de ') de Abril, e que teria 
abismado o imperio se o jornalista pozesse a 
sua penna ao serviço do radicalismo e das 
ambições federalistas, flagelIo da America do 
do Sul, que despovoava então, e ainda hoje, o 
novo Mundo com a epidemia lelhal da guerra 
civil. Evaristo da Veiga oppoz-lhe a acção dag 
sociedades e classes que por todo o paiz sus
tentavam a unidade nacional. 

Tal foi o jornalista e o homem politico, que, 
no dizer do escriptor citado " nunca fez parte 
do governo e morreu pobre. » 
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5 

A Regencia. 

Com a abdicação do Imperador, coagido 
pela indisciplina militar, desencadeiou-se a 
anarchia por quasi todos os pontos do paiz. 
Até que o exercito voltasse á tranquillidade das 
suas verdadeiras o legitimas funcções, não foi 
possivel contar com a ordem. Os partidos exal
tados, que o freio da autoridade a custo con
tinha, ameaçavam subverter a nova nacionali
dade, quando, no dia immediato ao do trium
pho revolucionario, por feliz inspiração, sena
dores e deputados se reuniram e escolheram 
uma Regencia interina (Marquez de Caravelas, 
Brigadeiro Francisco de Lima e Silva e Campos 
Vergueiro), que tomou a peito B manutenção 
da ordem. 

Exaggeradamente dizia o novo governo no 
- Manifesto á Nação - que os inimigos d'elle 
eram « tão poucos e tão fracos, que não mere
ciam consideração; mas que velava sobre elIes 
como se fossem muitos e fortes. » 

Com grande trabalho iniciou o governo a 
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pacificação na Balda, oude, sob pretextos de 
antigas desforras, os nativistas maltratavam ou 
assassinavam os portuguczes; egualmente agiu 
em Pernambuco e em Minas. 

Quando eleita regularmente pelas duas cu
maras a Regencia Permanente Trina (Brigadeiro 
F. Lima e Silva, Costa Carvalho e Bralio Mn
niz), continuaram com maior intensidade no 
Rio os tumultos militares, que o ministro da 
Justiça, Diogo Antonio Feijó, revelando grande 
capacidade politica e energia inquebrantavel, 
conseguiu reprimir, dissolvendo os corpos de 
linha amotinados, creando a Guarda Nacional 
e com esta submettendo um corpo de artilharia 
sublevado. 

O grande incitador das revoltas, quando nào 
o apoio d'ellas, era o exercito, então corroido 
desde a revolução de 'J de Abril pelo cancro da 
indisciplina; será elle egualmente a victima 
principal da revolução. A discordia divide <iS 

fildras e cria entre ellas abysmos irreductivcis : 
soldados expellem officiaes e uns e outros 
depõem os seus commandantes. E é no seio 
d'essas miseras intrigas e á custa d'ellas que, 
ao menos na capita), se formulam e se definem 
os partidos extremos. 

Nas provincias a situação ainda era mais 
mosbria, e longas e duradouras revoltas as cn-
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luctavam; todas sentiam os vexames naturaes 
dos governos e aproveitavam agora o momento 
para vingar uItrages e aggravos que o tempo 
não havia ainda dissipado; no Pará, as tropas 
amotinadas depunham os generaes, aprisiona
vam ou assassinavam os governadores, com o 
auxilio faccioso de todos os desordeiros, e só 
ao cabo de quatro annos poude o brigadeiro 
Soares Andréa, com 1.000 homens, apoiado 
em forças navaes, restabelecer a ordem e o 
prestigio da autoridade; em Pernambuco, a 
uiscordia durou outros tantos annos; soldados 
ebrios e aUucinados pozeram a cidade em saque, 
como em guerra de exterminio, e o povo, 
saindo fóra de muros, teve que pegar em armas 
para abater a desenfreada soldadesca; no Ma
ranhão, os anarchistas tentaram eliminar o 
escol da sociedade, expulsando os magistrados, 
o presidente (Araujo Vianna, l\Iarquez de Sapu
cahy) e o commandante das armas; no Ceará, 
um restaurador, Pinto "Madeira, que considerava 
TIuUO o acto da abuicação, perturbava a provín
cia com os seus asseclas, que se renderam afi
nal a Labatut; até no remoto Mato Grosso a 
anarchia cobrava o tributo de sangue. 

o altivo exemplo do povo em Pernambuco, comba
tendo a soldadesca em varios recontros em que perece
ram trezentos dos indisciplinados c foram aprisiona

.~ 
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dos oitocentos, não conseguiu comtudo estabelecer dura 
uoura paz. Alguns mezes depois repetiram-se os mes
mos horrores, quiçá mais sanguinolentos. Em Panei
las de il1iranda rebentou a revolta dos Cabanas com as 
atrocidades propria1.; das guerras sertanejas, com toda 
a arte da insidia e da emboscada. Quatro anuos durou 
a lucta dentro das matas, e só a palavra piedosa do 
Bispo poude alcançar contra a colera dos rebeldes o 
que não poude o apparato ou a acção de seis mil homens, 
de guerra. 

No Pará, a sedição militar de '] de Agosto de 1831 
depoz (} novo governador, visconde de Goiana, apenas 
chegado, e aprizionou outros cidadãos, entre os quaes 
um famoso Conego Baptista, que, evadindo-se da pri
são, saiu a revolucionar o interior, prégando morte 
contra os portuguezes. Muito custou restabelecer a 
ordem abalada, e essa indisciplina successivamente 
sacrificou as autol'idades do governo, o presidcnt~ 

Ma1cher (em 1835), barbaramente fuzilado por um gros
seiro commandante das armas, o celebre Vinagre. 
Sómente em 1836 o brigadeiro Andréa consegue com 
energia, vigor e espirito de justiça pôr um termo á 
anarchia. 

Nunca o Brasil atravessou periodo tão dif
ficil e calamitoso, e, se o coração do paiz, 
S. Paulo, Minas e Rio, menos turbulento que o 
resto, não lhe désse o nutriente alimento da 
ordem, como na guerra da independencia, é 
certo que naufragaria. 

Os politicos do momento reflectiam nas cor
rentes dos seus partidos a mesma instabilidade 
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social. Havia os Exaltados, que mais proximos 
estavam dos sediciosos; os .Moderados, que sus
tentavam a regencia e conseguiram manter a 
ordem; e os Restauradores, que anceiavam 
cegamente reconstituir o passado, e que era de 
certo o partido dos homens mais eminentes da 
época (José Bonifacio, Cayrú, Paranaguá), cujo 
prestigio entretanto a revolução havia demolido 
em proveito dos homens novos. 

Os processos da revolu~ão, em geral, com 
seus lances de arbitrio e de força, não compor
tando a prudencia dos homens experimentados, 
espontaneamente caem nas mãos dos homens 
novos, sem ligação com o passado. E a um re
gimen novo tanto mal fazem os reaccionarios 
como os exaltados. 

Na propria côrte, o governo teve que bater 
uma revolta de exaltados e outra dos restaura
dores. 

Não conseguindo comtudo tirar a José Bo
nifacio alma de um dos partidos rebeldes, o 
cargo de Tutor do joven imperante, a llegencia 
apresentou a sua exoneração (30 de Julho de 
1832), que não foi aceita pelas Camaras; mas a 
polilica geral tomou um novo rumo desde que 
se aceentuou a supremacia do partido moderado. 

A expressão mais cabal d' essa politica en
contra-se no Acto Addicional, que satisfez ao 
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espirito local pela creação das assembléas pro
vinciaes, aboliu o Conselho de Estado e refor
çou a autoridade do Governo central, reduzindo 
os Regentes a um unico; com grande pruden
eia poude-se obstar a fragmentação do territorio, 
que o seria a adopção de presidentes electivos 
das provincias e assim outras propostas radi
caes que não acharam approvação. 

No fundo, o que abrasava essa época era a 
questão de toda a America entre federalistas e 
unitarios. A Hegencia resolveu esse grandioso 
desideratum por uma sabia transacção com as 
doutrinas extremas. 

O partido restaurador, depois de destruidos 
os seus orgãos, a Sociedade Militar e a im
prensa, preso José Bonifacio, desappareceu da 
scena politica com a morte de D. Pedro I (1834). 

Em !;) de Dezembro de 1833, exaltados e anti-monar· 
chicos fizeram uma manifestação contra o partido res
taurador, em circumstancias que assumiram alguma 
gravidade. Grupos em desordem, tendo á frente alguns 
juizes de paz, assaltaram a Sociedade Militar inutili
zaram moveis, papeis e ainda saíram a quebrar typo
graphias dos jornaes monarchicos. 

Não contentes com essa eliminação, lembraram-se 
de ir á quinta da Boa-Vista, prenderam o velho José 
Bonifacio, que enviaram em custodia para a ilha de 
Paquetá, e trouxeram o Imperador menino para o 
paço da cidade. 
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A experiencia logo demonstrou, apezar do 
trabalho insano realizado, que não se havia 
vencido o federalismo extremo das provincias, 
e a indisciplina das tropas e a rebeldia dos 
turbulentos. 

A eleição de 1835 entregou a segunda Re
gencia ao homem de maior energia do tempo, o 
senador Diogo Antonio Feijó. 

A guerra civil e a lucta parlamentar absor
veram o estadista, cuja popularidade não deixou 
de soffrer com tamanho golpe. 

A revolução federalista do Rio Grande do 
Sul, rebentou a 10 de Setembro de 1835. O 
caudilho dos revolucionarios, Bento Gonçalves, 
com seus asseclas expella do territorio as au
toridades legaes e domina a provincia. A re
gencia envia um novo governador, José de 
Araujo Ribeiro, que foi bem recebido em Porto 
Alegre, conseguiu reunir alguns elementos 
favoraveis á ordem legal e ganhar um dos cau
dilhos, o indecizo Bento Manoel Ribeiro, e dis
poz-se então a combater a revolta. No combate 
do Fanfa (Outubro de 1836), os sediciosos são 
derrotados, e o chefe Bento Gonçalves batido, 
prezo e enviado para o Rio de Janeiro. Os seus 
camaradas então proclamam em Piratinin a 
republica e acclamam presidente o prisioneiro 
do Governo central; o principal chefe dos lega-

SJ. 
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listas rio-grandenscs, Bentu l\Ianoel llibeiro, a 
cujo prestigio c força o governo devera a vic
toria, passou-se de novo para os republicanos, 
tomou Caçapava com toda a guarnição e deu 
grande importaneia á rebelliilo. 

O presidente prisioneiro, Bento Gonçalvcs, 
transferido do Rio para o Forte do lVar, na Ba
hia, evadiu-se e voltou para o Uio Grande. Por 
esse tempo as muta(:ões rapidas da politica, 
dando grélllde versatilidade ao prestigio dos 
homens, enfraquecia a autoridade dos (Iue go
vernavam e que no dia seguinte podiam ser 
afastados pelu ostracismo. As c\asões de pri
sioneiros politicas eram então cousa faci!, por
que a experiencia harto ensinava que os decaí
dos da vcspera haviam de ser os senhores de 
amanhã. 

O podcrio dos separatisU:s tomou propor
ções taes que ncm esse nem o g'OVCl'IlO subse
quente eOllse~njl'am anIlllllal' ou sequer rt'strin
gir, e só no tempo do gOVCl'liO pessual de Dom 
Pedl'o II. poude o g'I'amle paeili,'adol' lJariJo de 
Caxias, em 1841, suhmettcl' os l"cvolneionul'ios, 
que dcpuzeram as armas e accil,nam a amnistia 
imperial. 

A guerra do Rio Gr:Ul(!P teve muitas fases dq:lois da 
fuga de Dento Gonça!Ycs. Os irnJleriaes foram dcrrota
dos em Hio Pardo; os revotiosos. nt'Cl'sl'iLados de um 
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porto, tomaram Laguna (1830), sem resistencia, e 'lrIllIl
ram náus de corso que infestaram aquelIas paragens. 
O en:,rgieo marechal Andréa foi nomeado para govcI'
nar a provincia rclJellada. Os lcg-alistas luctaram com 
os reheldes no passo de l'aqllari, lIIas Sf'm obter van
tagem (~laio de 18:ío), apezar do que assoalhal"am o 
leito como grande victoria, 

Como quer que seja, foram enfl'aquecendo pouco a 
pouco os republicanos. A regencia (era ministro Anto
llio Carlos) e o marechal Andréa procuraram emprct:"ar 
todos os meios suasorios, promeLtendo amnistia, favores 
e perdão aos revoltosos; mas não se entenderalll 
porque era eXf'cssiva a arl'oganda dos rf'pnblicanos. 

Pelos íills de I842 o imperio conOa a missão pacifi
cadora ao prudente e experimentado Caxias. Desde 
logo o pacificador, que já o Imvia sido de S. Paulo e 
Minas, faz aprisionar o antigo revoltoso HaCael 1'obil;." 
(de S. Paulo, e que partia para fazer juncçüo eom üs 

insurgentes), cm Passo Fundo, e aproyeita os serviços 
de Bento Manoel, que obteve vantagens em Carrwq/lam 

e em l'o:u:he Verde; ouLI'os legalistas ganharam as vic
torias de Prio Ferro e Piratinin. As linhas impariues 
desde o Jagnarão até S. Dorja logo auguraram a der
rota final dos republicanos (18í4). 

Já estavam dispostos a negociar a paz, quando os 
sediciosos forum snrprehcndidos por Chie o Pedl'o cm 
Porongos, e sotl"reram grande desastre, perdendo Cana 
barro o seu archivo. 

Afbal, a PU?; foi pacteiaua, concedendo-se amnistia 
geral c as honras dos postos que tinham na guerra os 
chefes da insurrciçào (I845). 

Na lucta parlamentar e politica o facto de 
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maior amplitude foi a creação do partido con
servador, formado pela alliança dos restaura
dores reaccionarios com os liberaes moderados, 
o que foi obra de Bernardo de Vasconcellos (I) 
e Araujo Lima (Marquez de Olinda). O novo 
partido triumphou nas eleições de 1836, e Feijó, 
demittindo-se, chamou ao governo o chefe da 
opposição, Araujo Lima. A renuncia do grandf 
estadista originara-se das agruras da lucta par
lamentar. A guerra civil do Rio Grande, as leis 
de limitação da liberdade da imprensa e a oppo
sição do parlamento haviam abalado profunda
mente a sua popularidade. A nação caminhava 
para o parlamentarismo e Feijó oppunha-se ao 
que lhe parecia excessiva usurpação do parla
mento. Não querendo formar minislerio tirado 
da Camara, nem podendo formal-o fóra d' ella 
sem impopularizar-se, preferiu quebrar a ceder, 
e ir-se embora antes que transigir. Já nesse 
momento fallecera Evaristo da Veiga, o espiritu 
conciliador, e a fuga de Bento GonQalves, do 
Forte do Mar, excitava as paixões dos monar
chistas. Todavia, o acto da renuncia explodiu 
no meio das luctas politicas com espaventosa 

(I) Quando ministro, fwldou o Collegto de Pedro II (~), hoje 
Grmnlllto NGCional. 
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surpreza, conhecida como era ti energia indo
mavel de Feijó, afinal abatida. 

Desde então regularizaram-se as duas cor
rentes politicas, conservadora e liberal, que, 
apóz incertezas, vieram dar ao governo parla
mentar do segundo reinado a belleza, talvez 
apparente, da opinião livre, como ella existe 
nos paizes mais cultos. A Camara torna-se 
então preponderante segundo as praxes inglezas, 
que ficam sendo o medeIo de nossa vida consti
tucional. 

Em 1840, o partido liberal pediu a declara
ção da maioridade do imperador. O governo 
da regencia ainda era bastante forte para resis
tir a essa violação constitucional, ainda que a 
guerra civil do sul e as agitações proprias dos 
governos electivos o impopularizassem. D. Pe
dro tinha apenas quinze annos de edade, mas 
demonstrava madureza de animo e qualidades 
excepcionaes, e queria de facto assumir as 
I'edeas do governo. AproveitanJo essas dispo
sições, os liberaes conseguiram fazer passar nas 
duas Camaras reunidas a declaração da maio
ridade (23 de Julho de 1840). 

Estava já esse golpe preparado por mani
festações populares que se faziam sentir em ar
ruaças e em tumultos nos dias mais tempestuo
sos da eamara. Uma commissão de politicos 
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dirigiu-se aos paços imperiaes, e, admittida á 
presença do Imperador, obteve o famoso -
qllero já - do joven imperante, ancioso pela 
sua acclamação. 

Começava d' esta arte a mutilar-se a consti
tuição logo em começo do reinado, que a fadi~a 
das revoluções fazia prever tranquillo e auspi
cioso. 

A Heg-enc1a, com seu governo elcetivo e democratico, 
com a fragil sympathia de um partido sem tempera 
despotica e infenso ás asperezas da lucta, sem apoio e 
com a animadversão declarada do exercito, sitiada 
entre os restauradores e os exaltados, sem mendigar o 
favor d'essas extremas parcialidades, e antes comha
tendo-as, foi de certo a era da maior virilidade na his
torIa politica da monarchia. 

lt grandioso o espectaculo de tantas vocações que 
surgem, o escrupulo moral, a grandeza heroica e o 
desinteresse de todos os seus vultos que só o amor da 
patria inspira e influmma. As primeiras e bellas pala
vras da Rt'gencia : fi Devemos temer de nós mesmos, 
do enthnsiasmo sagrado do nosso patriotismo, do aIllor 
da liberdade e pela honra nacional que nos poz as 
armas na mão », exprimem os eompromissos que de 
facto eIla realizou. Defendeu a honra da Nação e COII

teve o patriotismo dos exaltados que previdcntemen te 
t.emia, e a si mesma se corrigiu, fazendo concess(-,es 
prudentes em vez de encarreirar no declive da reaeç'êlo. 

Atrllvez de todas as temperaturas conservou a 
mesma solidez e inteireza do seu programma de justo 
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meio entre os que coutavam demasiadamente com o 
passado ou com o futuro. 

Vinda da revolução de ? de Abril, não quiz a Regen. 
da amplial-a formando a republica, nem tão pouco 
diminuil·a proclamando a restauração. 

A sua grande obra, pois, foi a Reforma constituciO
nal que salvou o imperio e a unidade da grande patria. 
cm cuja producção dolorosa perdeu a popularidade do 
momento para ganhar a admiraçiio das gerações vin· 
douras. 

6 

o segundo reinado. 

Ainda depois de declarada a maioridade de 
D. Pedro II, numerosas guerras civis que 
vinham das agitações anteriores ensanguenta
ram o paiz num período de nove annos, de 18,~0 
a 1849. Poz-Ihes termo com grande sabedoria o 
Imperador, servido pelo mais glorioso general 
do imperio, o Duque de Caxias, a cuja pru
dencia e valor se deve a submissão de todos os 
dissidentes. 

Nascendo da situação revolucionaria e das 
agitações dos governos regenciaes, na qual se 
punham em duvida o decoro da autoridade e 
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a sabedoria das resoluções e actos officiaes, o 
novo imperio ganhou grande prestigio restabe
lecendo o Conselho de Estado (23 de Novembro 
de 1841), que emprestará toda a sua força 
moral ás grandes questões de ordem e interesse 
publico, e promulgando o Codigo do Processo 
(3 de Dezembro do mesmo anno), medida que 
fortalecera a autoridade, nesse tempo enfraque
cida pela audacia dos agitadores e das chama
das influencias locaes. 

A opinião do soberano quanto ás rebelliões 
e guerras civis era de que essas rebeldias não 
passavam de equivocações sanaveis com o 
tempo e com a generosidade do governo, que 
em todos os casos acabava concedendo ampla 
amnistia. 

Assim terminaram a revolta de S. Paulo 
com o combate de Venda Grande e a de Minas 
com o de Santa Luzia (1842), e em 1845 a revo
lução republicana do Rio Grande do Sul. 

Em ~inas, a revolução começára em Barbacena e 
propagou·se intensamente pela provinçia. O chefe do 
movimento era J. Feliciano Pinto Coelho (Barão de 
Cocaes), e dispunham os amotinados de grandes for
ças, cerca de 3.000 homens, armamento completo e 
artilharia. Por um habil estratagema, fazendo· os des
cer d'uma eminencia onde estavam, o Barão de Caxias, 
simulando a fuga, retrocedeu e bateu os revoltosos. 
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Já anteriormente havia abatido a rebeldia dos pau
listas, que em Sorocaba se haviam levantado e procla
mado presidente o brigadeiro Raphael Tobias de 
Aguiar. 

Para essas revoltas, filhas do partidarismo extre
mado, não havia outras causas senão as das fraudes e 
violencias que caracterizaram as eleições geraes de 
1840, immoralidade ainda hoje constante na vida poli
~ica dos partidos. Os liberaes crearam o Club secreto 
dos patriarchas invisiveis, que se ramificou pelo paiz. 
Em verdade não queriam senão simular um movimento 
de armas para coagir os adversarios á renuncia do 
poder. 

Em 1847 e 1848 lavrou em Pernambuco a revolta 
chamada Praieira, fuudada no estreito animo dos 
nativistas, xenophobos irreductiveis que tiveram o 
apoio e força de um seu correligionario, ineptamente 
feito presidente da provincia, o desembargador Auto
nio Pinto Chichorro da Gama. Os praieiros pediam a 
nacionalização do corumercio a varejo, e até a expulsão 
dos portuguezes não ligados pela familia ás gentes do 
Brasil. Ao grito de mata marinheiro.· muitos portu
guezes eram vilmente assassinados em dias de maior 
tumulto. 

Sob a presidencia de Herculano Ferreira Penna, 
que buscava governar com imparcialidade e tolerancia, 
desencadeiaram-se os furores da anarchia nativista 
ramificada por todos os lugares da provincia. Os sedi.
ciosos foram batidos em Mussupinho. É possivel que o 
governo se excedesse na repressão, mas o certo é que 

I. RIBEIRO. - II. BRASIL (superior). !J9 
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nesse momento chegava do Rio o deputado Nunes 
Machado, o mais popular dos praieiros. Solfreram 
ainda os revoltosos um revéz em Cruangy, o que entre
tanto não decidiu a contenda. 

Sob o governo de Vieira Tosta, que succedeu a 
Penna, os revolucionarios atacaram o Recüe, mas 
foram vencidos e compellidos a debandar; Nunes 
Machado, ferido por uma bala, foi morto na janella 
d' onde velava pelos insurgentes; Pedro Ivo escapou 
com trezentos companheiros. Depois da derrota em 
Pau Amarello, apenas ficou Pedro Ivo, que realizou 
difftcil retirada em meio da hostilidade dos contrarias t. 
da deserção dos seus proprios companheiros: heróe 
indomavel, internou-se pela floresta e tornou-se ban
dido com um punhado dos seus ultimos camaradas. 
Quando não 'teve mais nenhuma esperança, entregou-se 
á autoridade, foi prezo e levado para o Rio de Janeiro, 
onde esteve na fortaleza da Lage. Conseguiu ainda 
fugir para a Europa, mas falleceu em viagem. 

D'ahi por diante, estabelecida a paz no in
terior, o Brasil realizou grandes e rapidos pro
gressos, com o florescimento de todas as liber
dades publicas e privadas e o esplendor das 
leis e da justiça. 

Os dotes de espirito do soberano, que já se 
revelavam na época da maioridade, pouco a 
pouco iam-se expandindo á medida que, com a 
edade, o seu caracter se fortalecia na experien
eia dos homens e das cousas. 

Democrata, simples e modesto, mas sem 
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perda da distincção pessoal; generoso e desin
teressado; sabio, mas sem affectação; exemplo 
de todas as virtudes domesticas, grangeou, 
melhor que a popularidade, a sympathia res
peitosa da multidão. 

A opinião universal a respeito do soberano 
fal-o o prototypo das virtudes soeiaes. Era-o 
sem duvida na sua vida privada e publica; mas, 
no ponto de vista constitucional, a opinião dos 
politicos que com elle serviram ao paiz nem 
sempre lhe foi favoravel. Aceusavam-no de 
exercer demasiado o influxo pessoal que decor
ria naturalmente da sua condição de imperante, 
cujas idéas proprias a todo o transe tazia pre
valecer. A opinião melhor esclarecida verifica 
que, de facto, frequentes vezes o Imperador 
dissentia dos seus ministros, porque, não per
tencendo aos partidos, comprehendia com 
maior isenção os interesses nacionaes. 

Estava nos seus altos deveres e mesmo no 
espirito fundamental da instituição cohibir as 
ambições das parcialidades ou cotejar com a 
porção minima da opinião politica, a outra 
maior que a imprensa, o espirito da época e 
outros signaes imponderaveis e delicados reve
lavam. Assim, elle não raro desg'ostava os poli
ticos para, na maioria dos casos, favorecer a 
opinião. Com tudo poderiam, entre as suas 
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falhas, notar-se alguns resaibos de resentimen
tos pessoaes; da edade madura em diante muito 
mais vasto foi o esquecimento de todas as 
offensas, e o pcrdão até de algumas villa
nias. 

Não lhe faltam todavia grandes culpas. Não 
era um espirito adiantado; culto sim, porém 
quasi retrogrado. No seu tempo houve mais 
progresso moral que pratico; melhores cos
tumes e virtudes mais sans, mas tambem 
excessivo acanhamento de vistas. Entrou por 
muito na sua politica, o culto de coisas super
fluas, certa vaidade de apparecer bem á opinião 
européa dos sabiog e philosophos. 

A maior falta do segundo reinado (que en
tretanto não o impopularizou) foi rehaver cri
minosamente a tradição, já esquecida no pri
meiro, da supremacia militar e politica nos 
pequenos Estados do Prata, então de si mes
mos infelicitados pelo flagello da corrupção e 
das tyrannias. Essa teve um echo universal, e 
durante toda a guerra do Paraguay. onde jul
gavamos representar a civilização, entretanto, 
toda a civilização e o mundo todo só tinham 
sympathia pelos nossos inimigos. 

Numa fase contemporanea, que desejamos 
breve e precaria, voltou essa fatua preoccupa
ção mais de vaidade que de interesse nacional. 
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Outra culpa do imperador foi a de curar 
pouco do exercito, o que era proprio de seu 
temperamento de democrata e philosopho e foi 
a sua aversão a glorias sanguinolentas, aversão 
que a saudade paterna e o amor filial avivavam 
e que desde os tumultos da soldadesca na Re
gencia passou ao animo de todo o povo poli
tico. Nisso tinha, embora desfigurada, a verda
deira intuição de americano que, não estando 
sujeito ás duras contingencias da politica euro
péa, encara sem prazer e antes com desgosto a 
triste necessidade de emulações militares. 

Para resgatar essas culpas ou impreviden
cias, bastava-lhe o ter sido no seu tempo aqui, 
como só nos paizes saxonios, illimitada a liber
dade da opinião. Nunca foi tão livre, entre nós, 
a imprensa, cuja critica, e até mesmo a calum
nia, foi desde então consolidada. 

O Imperio fundou principalmente a liber
dade. 

Por isso justificada foi a melllOria e a sau
dade da. sua época quando a vária fortuna das 
revoluções, sempre necessitadas do emprego da 
força, succedeu aoperiodo pacifico, esclarecido 
e civil do seu longo reinado. Estava, porém, no 
seu animo e na sua convicção que a democracia 
era o unico regímen compativel com a vida e os 
costumes americanos; e, quando foi proclamada 
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a republica, a coisa em que menos podia cui
dar o Imperador seria na restauração. 

A propria republica, educada no respeito e 
na excellencia d' estes costumes, foi magnanima 
e liberal com o velho imperador, coagido a 
exilar-se da patria. 

Guerra contra Rosas. - Durante muito tempo 
deshonrava a civilização platina um tyrauno, Rosas, 
que, inimigo dos que ene chamava os selvagens unita
rios, mantinha o povo sob os horrores e atrocidades da 
guerra civil. Quasi não havia differença de sorte entre 
ser dos seus apaniguados ou dos seus inimigos, de 
modo que todos secretamente desejavam pelo termo do 
desprezivel caudilho. Com esta situação perigava ainde
pencia do Uruguay, que aos nossos interesses convinha 
sustentar; o tyranno platino, feliz na guerra, com as 
degolações e a instituição das sociedades de mazhorca 
e seu invencivel horror contra os estrangeiros, attraía 
a todo o momento o raio da intervenção dos povos 
cultos - o que de facto se deu, mas inutilmente e com 
grande accrescimo de força moral e autoridade para o 
caudilho impenitente. 

O Brasil, porém, pensou em tomar decidida attitmle 
contra Rosas e achou uma alliança em Urquiza, o 
governador de Entre Rios, sobre cujos má os costumes 
politicos e rapacidade os seus proprios conterraneos se 
exprimem com grande insistencia. Não havia, porém, 
que fazer escolha nesta materia. Com Urquiza e con
ciliando a sympathia de Garzon, oriental, o Brasil apenas 
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declara,>a, limitar a sua acção militar á libertação de 
Montcvideo, que Oribe sitiava, e á 4eposição de Rosas 
que em Buenos Aires se mantinha invicto. 

Caxias com o exercito nosso obrigou Oribe a levantar 
o sitio de Montevideo, onde entramos a 8 de Outubro 
de 1851. Quatro mil homens destacados para reunir-se 
a Urquiza e alliados aos faccionarios d'este apóz a vic
toria do Passo de Tonelero, forçado pela nossa esqua
dra, e ainda de concerto com a esquadra brasileira de 
GrcnfeIl, iniciaram a campanha que, apesar da desidia 
e erros militares dos combatentes, terminon com a vic
toria decisiva de Monte Caseros, nas proximidades da 
capital. Rosas refugiou-se com a família a bordo de um 
navio inglez que seguiu para a Inglaterra; a cidade 
caiu em poder da soldadesca de ambos I)S partidos, até 
que os proprios cidadãos e mais tarde os chefes trium
phadores estabeleceram a Ol'dem. 

7 

Guerra do Paraguay. 

Depois de largo perlodo de paz em que é preciso 
assignalar entre outras conquistas do progresso a Sup
pressão do trafico, effectiva desde 1850, e as primeiras 
linhas de navegação a vapor trans-oceanicas e fluviaes 
e o telegrapho, que fortaleceram e consolidaram a uni
dade do governo e da nacionalidade, o Brasil é arras-
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tado de novo á politica (muito pouco justificavel, disse
mos) de supremada sobre os estados do Sul 

Os Estados do Prata foram para nós durante muito 
tempo vizinhos pouco leaes e incommodos, e com cuja 
amizade não se podia contar, aUenta a perpetua insta
bilidade e desmoralização dos governos de senhores ou 
tyrannos sob os quaes viveram. Essa pouca lealdade
tinha a explicação em que eram realmente inferiores e 
não queriam confessai-o. Parecia-lhes o Brasil um arbi
tro e juiz forçado que as drcumstancias d'aquelle tempo 
lhes impunham. 

Entre essas republicas do sul ainda a ordem politica 
não estava firmada. 

De vez em quando os nossos interesses, que são 
grandes nessas regiões, se viam envolvidos nas malhas 
dos partidos que naquelle tempo com o costumado 
escandalo disputavam o poder. 

Nessas republicas, verdadeiros feudos militares, 
ainda não consolidados pelo tempo, o partido opposi
cionista só alcançava o triumpho pela revolução; a esse 
recurso violento vinha o Brasil offereeer outro peior, o 
do appello á intervenção estrangeira. A civilização e 
as idéas liberaes nunca poderiam servir de pretexto e 
ainda justificar a immoralidade da nossa conducla. O 
nosso govcrno, com justiça, fazia grande questão da 
liberdade de navegar-se o rio Paraguay, mas ao mesmo 
tempo conservava fcchado o Amazonas á navegação do 
mundo; contradição egoistica e pouco explicavel. 

Com quanto conviesse aos nossos interesses como 
aos d'elies, que tae~ republicas tivessem governo regu
lar e acatado pela opinião d'ellas proprias, não era 
todavia pela mediação armada que poderiamos cheg'ar 
e jámais chegamos a semelhante resultado. 
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Os rebeldes que ahi protegiamos eram de tão má 
r,atadura como os tyrannos que malsinavamos. Taes 
foram Urquiza, Flores e outros. Afinal, ainda que é 
pouco licito civilizar á força paizes extranhos, em 
verdade mais perturbavamos que civilizavamos. 

Uma das falsas vanglorias do nosso peior patrio
tismo ainda hoje consiste em dizer que a prosperidade 
das republicas vizinhas é obra nossa. 

Com razão desejavam esses povos o advento da 
republica no Brasil, esperando com ella politica ao 
menos dilferente da imperial; olhavam-nos então com 
justificado receio; hoje receio e esperança tornaram-se 
superfluos desde que a Argentina egualou e excedeu 
em força e prosperidade todos os paizes da America do 
Sul. Invertem-se agora as attitudes e renasce a emu
lação mesquinha do outro tempo pela supremacia 
politica. 

A guerra do Paraguay começou com uma uas muitas 
revoluções uruguayas; tinhamos na Banda um partido 
de amigos nossos (epitheto que hoje, com evidente ridi
culo em época de irremediavel fraqueza nossa, ainda 
se repete em relação a facções politicas do Prata)_ 
Eramos então os mais ricos e fortes e todas as nossas 
sympathias convergiam para os colorados e seu cau
dilho o libertador Flores, gaúcho valente, que preten
dia apeiar do poder o presidente Aguirre e os seus par
tidarios, os blancos. 

Os nossos estancieiros do sul intervinham na Iueta 
domestica dos vizinhos; não podiamos manter a neu
tralidade e tinhamos até que fazer reclamações contra 
as represalias do governo uruguayo. 

Por não serem satisfeitas as pretenções brasileiras 
junto ao governo de Montevideo, então do partido blanco, 

2g. 
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() Brasil declarou a guerra e invadiu a republica, de 
alliança e concerto com o partido colorado, explorando 
assim em seu proprio proveito as dissidencias domes
ticas do estado vizinho. 

A aggressão foi intempestiva, injusta e inesperada, 
quando ainda se ultimavam as negociações diploma
maticas. O Brasil transpoz a fronteira e não foi inquie
tado; o almirante Tamandaré, entretanto, ataca o vaso 
de guerra uuico da republica, o Villa del Salto. 

O exercito uue-se a um general grosseiro e inhabil, 
embora valoroso, o libertador Flores, typo d'esses dema
gogos platinos já obsoletos, que outr'ora viviam de 
preiar os campos e as fazeudas, estimando em mais a 
guerra do que a paz ou mesmo o triumpho. 

O nosso ministro Saraiva não conseguira ultimar as 
negociações apezar do espirito de paz que o animava 
pessoalmente. Os antecedentes da questão inutilizavam 
essa boa vontade; a politica imperial era demasiado 
arrogante para ser ouvida com agrado na pequenv. 
republica. 

Mena Barreto e o general Flores invadiram Pay
sandrí (1865), e em seguida marcharam contra Monte
video, que, sitiada por terra e bloqueiada por mar pela 
esquadra do humano e glorioso almirante Tamandaré, 
teve que capitular (28 de Fevereiro de 1865). Dois mezez 
apenas durara a guerra; o general Flores, chefe dos 
colorados e amigo do Brasil, foi feito presidente da 
Republica. 

Com essa pouco digna e humilhadora inter
venção do Brasil, houve um Estado do Prata, 
O Paraguay, que, sentindo-se ameaçado, se 
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declarou contra o Brasil. Não se havia descui
dado a pequena republica de preparar-se para 
a guerra que antevia certa; o Paraguay desde 
longos annos vivia sob o regímen absoluto, 
máo grado e exterioridade de algumas fórmu
las republicanas, e os seus habitantes, coagidos 
sob ferrea disciplina, obedeciam cegamente aos 
seus dictadores. Em falta de virtudes, tinham o 
fanatismo religioso e politico segundo os pro
prios exclusivismos de sua cultura nacional, 
infensa a todo o commercio com o resto do 
universo. A lei marcial ou o estado de sitio 
estava sempre em pereBne vigor no Paraguay. 

As nossas incessantes intervenções no Prata 
eram já um prenuncio da sorte que cabia ao 
pequeno Paraguay. Pouco tempo antes, a pro
posito da navegação do rio, hanamos feito 
uma manifestação de força lá mandando, após 
algumas notas diplomaticas, uma esquadra que 
o presidente da Republica recusou receber nas 
suas aguas, só consentindo que subisse o rio 
um unico, dos dezasete navios, o qual encalhou 
antes de chegar a Assumpção. 

N a questão oriental, Lopez otl'ereceu ao Bra
sil a mediação, que foi recusada, e logo decla
rou á entrada das forças brasileiras no Uruguay, 
que a paz do Paraguay estava em perigo (30 de 
Agosto de 1864). 
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Com a guerra ao Brasil, o dictador Fran
cisco Solano Lopez, que não tinha maiorcs 
defeitos que os seus congeneres vizinhos, sobre
excitado pelas inevitaveis derrotas e pelas 
necessidades que impunha o seu orgulho de 
salvar o paiz ou succumbir com elle, tornou-se 
de facto o tyranno execravel que a lenda no 
Brasil perpetuou. O dictador, suspicaz e cruel, 
com os morticinios e supplicio de suas victimas, 
perdeu a aureola de heroismo que lhe conce
deria a historia. 

Lopez, sem declaração de guerra, aprisionou 
um vapor brasileiro, o Marquez de Olinda, em 
que iam o coronel Carneiro de Campos, novo 
presidente de Mato Grosso. e outros, que, feitos 
prisioneiros, vieram todos mais tarde a morrer 
de penuria nas prisões paraguayas. 

O .Marquez de Olinda foi caçado pela Ta
quari e incorporado á esquadra, 

Desde logo, Solano Lopez, com dois corpos 
por terra e por agua, sob o commando de Bar
rios, invadiu o Brasil pela provincia de Mato 
Grosso; indefesa, a provincia rendeu-se a 10.000 

paraguayos, não sem gloriosa lucta, e os pro
pl'ios vencedores não se animaram a tomar a 
\.~.lpital, Cuyabá, ficando todavia em poderd'elles 
toda a região do sul até a embocadura do 
S. Lourenço (Dezembro de 1864). 
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a exercito de Lopez era de 80.000 homens, senão 
bem equipados, ao menos reunidos sob rigida disci
plina. D'esses,3o.000 invadiram a Republica Argentina 
~ob o commando do general Robles e occuparam Cor
rientes. Essa violação de paizneutro atirou a Argentina 
aos braços do Brasil. A diplomacia brasileira habil
mente aproveitou a situação fazendo assignar em Bue
nos-Aires o tratado da Triplice Alliança, entre a 
Argentina, Uruguay e Brasil, alUados contra o Para
guay. 

Em verdade, não a Argentina, lllas o governo argen
tino é que não podia subtrahir-se ao influxo do Brasil 
e é esse governo emfim de Mitre, como o de Flôres, o 
nosso authentieo aUiado, quando já era impossivel 
manter a neutralidade que imaginavam conservar. 

a Paraguay declarou guerra ao Governo argentino, 
quando lhe recusaram a licença de atravessar o terri
torio para atacar o Rio Grande. 

Esse tratado equivale para o Brasil á victoria mais 
importante d'esta guerra: se não moderou a antipatbia 
universal contra o Brasil que, combatendo a republica, 
o fazia ao lado de outras que não seriam suspeitas, 
abriu aos exercitos brasileiros os unicos caminhos pra
tieos esseneiaes á offensiva. 

a mundo não deixava, entretanto, de perceber 
quão preearia era a sorte das tres republicas que ao 
lado do Brasil figuravam de satellites da sua politica 
exterior. 

Procuraram logo os paraguayos destruir a 
esquadra brasileira que estacionava na bocca 
do Riachuclo, e oito vapores e seis chatas, dcs-
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cendo O rio a toda a força, rebocando chatas, 
lançaram-se pelo meio da esquadra; travou-se 
então a batalha naval em que Barroso (Barão 
do Amazonas) ganhou immorredoura fama, 
II de Junho de 1865. 

Pela primeira vez em guerras navaes se uti
lizavam vapores. Um vapor, como o Amazonas, 
foi empregado como ariete contra a esquadra 
inimiga. Das embarcações inimigas só se salva
ram quatro pela fuga. Ainda depois da victoria 
teve Barroso de forçar o passo «e Cuel'as, sob 
o fogo de baterias. 

Quando as tropas paraguayas, sob o COlll

mando de Estigarribia, com o fito de alliar-se 
aos blancos uruguayos, invadiram o Rio Grande, 
D. Pedro II, correndo ao theatro da guerra, 
assistiu á rendição do inimigo, quasi 6.000, em 
Uruguayana. 

N esta fase começam os primeiros desenganos 
de Solano Lopez, que se ve completamente des
amparado c só podendo contar com o patrio
tismo dos seus naturaes ; faltavam-lhe o dinhei
ro e o armamento que buscava obter no estran
geiro. Recolheu á patria as forças dispersas pelo 
territorio argentino e os navios que haviam 
descido o rio. 

Em Abril de 1866, ainda não haviamos to
mr.do a offensiva; os exerci tos alliados eram de 
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33.000 brasileiros do commando de Osorio, 2.000 

uruguayos do general Flores e I1.ooo argenti
nos de Mitre, a quem cabia o commando em 
chefe. Acamparam em Corrientes, na margem 
esquerda do Paraná, onde estacionava a esquadra 
brasileira; em frente (Passo da Patria) na mar
gem direita, acampava Lopez com forças ainda 
maiores e protegido pelos alagadiços e trin
cheiras. 

Com mil difficuldades poderam os brasi. 
leiros atravessar o rio, protegidos pelaesqua
ura; os couraçados e canhoneiras obrigaram 
Lopez a recuar o seu acampamento paI'a além 
das linhas fortificadas entre Humaytá e Curu
paity. 

Uma vez passado o rio e com a victoria de 
Estero Bellaco, os alliados, forçando a marcha, 
acamparam perto de Tuyuty, em frente ás trin
cheiras de Sauce e Rojas. 

Alli em verdade ficaramimmobilizados, por
que, com a falta de animaes, mortos á fome, a 
cavallaria estava a pé; ainda conseguiram 
bater as tropas paraguayas que vieram atacal
os, sob as ordens de Resquim, Barrios e Dias. 

O terreno encharcado, inhospito e pestilen
cial augmentou a desordem e a molestia nas fi
leiras. Os proprios generaes entraram a discor
dar apoz alguns insuccessos; Flores pensava 
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em retroceder; Osorio adoeceu e demittiu-se do 
commando. 

Aqui experimentaram os alliados alguns de
sastres, até que, com a vinda do ~.o corpo brasi
leiro (do Conde de Porto Alegre) e de combi
nação com a esquadra de Tamandaré, toma
ram o forte de Curuzú, onde perdemos milhares 
de homens e um encouraçado, o Rio deJaneiro, 
destruido por um torpedo, e onde a heroica· 
guarnição paraguaya preferiu succumbir a 
render-se. 

Curuzú era apenas obra avançada de Curll
paity. 

Depois da tomada de Curuzú, surgiram di
vergencias e discussões; comtudo, o general 
Mitre ordenou o assalto de Curupaity, que foi 
uma derrota (I). 

Este desastre produziu grande consternação; 
entre os officiaes aggravou as antigas dissiden
cias. Flores e Tamandaré, incompatibilizados, 
retiram-se. Mitre volta a Tuyuty com os fra
gmentos das forças argentinas. Flores desappa
rece da scena porque, voltando a Montevidéo, é 
assassinado. Houve um momento critico para os 
alliados e só o heroismo da nação levantando 

(I) Eram 9.()(o{l os argentinos e 10.000 os brasileiros. As perda. 
Coram para os alliados de mais de 4.000 bomens róra de combate. 
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novas legiões, dando novo commando á esqua
dra com Inhauma e appellando para a gloria do 
antigo pacificador, Caxias, poude de novo 
erguer o espirito de disciplina e conduzir as 
nossas armas á victoria. 

Nesse momento, o ministro inglez Russel, 
em mensagem ao parlamento, publicou o tra
tado da triplice alliança, que excitou a antipa
thia universal contra nós, do que tivemos ma
nifestações positivas por parte do Perú e da 
Bolivia. 

D'aqui em diante, o Brasil quasi que exclu
sivamente supporta a responsabilidade da 
guerra; os contingentes argentinos chamados 
em parte e a todo o momento para suffocar as 
rebelliões da republica, vão succcssivamente 
sendo reduzidos. 

Depois do desastre de Curupaity, que pru
duziu extranha e profunda impressão nos povos 
alliados, o marechal Caxias, com o commando 
das forças brasileiras., agora avolumadas de 
voluntarios e patriotas, ao todo em numero 
superior a 40.000 (dos quaes 3.000 argentinos 
e 1.000 orientaes) abre uma série de victorias 
difficilmente ganhas, e conduz-nos ás proximi
dades da Humaytá. A occupação de Tayi, aci
ma de Humaytá, pelos alliados, cortava a COlll

municação dos Paraguayos com o interior e 
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a elles não era menos incommoda a occupação 
de Tuyuty, que Caxias tornara a base das 
operações. 

Esse novo plano, de seguir uma curva inte
rior ao rio e que não occorrera a Mitre, de 
qualquer modo sitiava Humaytá, pela colloca
t,\ão d' esta fortaleza entre dois pontos occupados 
pelos nossos. 

Travou-se então a segunda batalha de 
Tuyuty, onde, depois de derrotarem o contin
gente argentino, os paraguayos (superiores em 
numero) tiveram que debandar ante o assalto 
das Corças brasileiras, deixando em campo o 
terço do seu effectivo. 

Na madrugada de 19 de Fevereiro de 1868, 
a esquadra brasileira, sob o commando do glo
rioso almirante Inhauma, forçou a passagem da 
inexpugnavel Humaytá, sob terrível bombar
deio. Esse feito naval, por assim dizer decidiu 
dos destinos da guerra. Desde esse momento 
Lopez abandonou a fortaleza que elle julgava 
invencivel, e foi atravez do Chaco organizar 
novas linhas de fortificações em Tebicuary; 
nesse caminho acompanharam-no mais tarde as 
tropas, que, sitiadas c não podendo mais resis
tir, evacuaram Humaytá, em debandada, e cujos 
destroços foram obrigados a render-se (Lagoa 
lberá). 
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Caxias então abriu caminho atravez do Cha· 
co, protegido pela esquadra que o acompanhava 
pelo rio acima. São ganhas as victorias da ponte 
de Itororó (6 de Dezembro de 1868) tomada e 
retomada varias vezes, e a victoria de A vahy 
(II de Dezembro) sobre as forças de'Caballero, 
em campo raso j e Lomas Valentinas, onde os 
paraguayos viram Lopez pela primeira vez no 
meio d'elles, procurando talvez, com a morte, 
poupar-se o espectaculo da ruina da patria. 

Durou 6 dias (de 21 a 2') de Dezembro) o 
ataque ás linhas de Lomas Valentinas, que 
afinal caíram em nosso poder. Custou-nos a 
victoria o termos metade de nossas forças fóra 
de combate, mas foi aniquilado o exercito pa
raguayo, 

Lopez achou a salvação na fuga. 
Caxias, proseguindo, tomou Angustura e logo 

depois entrou em Assumpção que, deserta e 
abandonada, não offereceu resistencia ao exer
cito triumphador. 

Podiamos ter ahi parado com todas as van
tagens do triumpho. 

Caxias declarou que a guerra ahi havia ter
minado e, como estava doente, voltou para o 
Rio. 

Estava terminada com effeito a guerra e a 
capacidade de lucta regular do inimigo~ Infe-
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lizmente as circumstancias da guerra exigiam o 
supplicio da heroica nacionalidade. 

Effectivamente tambem nos incitava a essa 
violencia a loucura de Lopez, que preferia sacri
ficar toda a nação antes que submeUer-se. Reti
rando-se para a cordilheira de Ascurra, Lopez 
reuniu antigos elementos esparsos e outros 
novos, cerca de 16.000 homens com Ilocanhões, 
e formou um novo exercito. Então tomára o 
commando dos alliados o Conde d'Eu, esposo 
da princeza imperial D. Isabel. Agora renascia 
a lucta, menos brilhante, porém mais difficil, 
cheia de difficuldades, pois o theatro da guerra 
era o interior e o sertão virgem do Paraguay. 
Os alliados tomaram Pirebebuy, a nova capital 
de Lopez, bateram Caballero com o grosso das 
forças inimigas em Campo Grande. Estava 
arruinada a resistencia paraguaya, que apenas 
se limitára agora a pequenas sortidas com os 
fragmentos do exercito vencido. 

Começou uma guenilha feroz de surprezas e 
emboscadas :í caça do misero dictador. Barbaro 
epilogo que não deixava de empanar o brilho 
das nossas grandes victorias. 

Expedições parciaes foram lançadas á cata 
do tyranno fugitivo. Uma d'ellas, a do General 
Camara, snrprehendeu Lopez em Cerro Corá, 
ás margens do Aquidaban, quasi na frontp.ira 
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de Mato Grosso. Lopez tinha apenas uns pou
cos soldados fieis que o acompanhavam; não 
quiz entregar-se e foi morto por um dos nossos 
soldados (L° de Março de 18:;0). 

Já por esse tempo funccionava em Assum
pção um governo provisorio de paraguayos, or
ganizado por Silva Paranhos (Visconde do Rio 
Branco) que decretou a emancipação dos escra
vos da republica. 
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A Abolição e a Republica. 

Os brasileiros viram o occaso da 
monarchia racionalista effectuar-se no 
seu paiz tranquillamente, sem sangue, 
como bella tarde placida e luminosa. 
Que as raizes de uma monarchia se de
bilitam quando não são continuamente 
irroradas pelo orvalho da graça divina, 
nenhuma historia o prova melhor que 
a do Brasil. D. Pedro era um imperador 
voltairiano: mas na philosophia e no 
saber, elle havia perdido por fim a 
c~nsciencia do monarcha. Elle proprio 
sentia-se homem semelhante a todos os 
seus concidadãos, e aos seus amigos 
dizia ser o primeiro repuhlicano do 
Brasil. E resignou·se á republica com 
uma serenidade que prova como elle 
mesmo não estava persuadido de ter o 
direito de exercer uma tão desmedida 
autoridade. 

GUILH. FBRRERO. 

A historia contemporanea ainda não póde ser devi
damente escripta. Apenas aqui incluimos algumas in
dicações acerca das revoluções mais recentes, da abo
lição e da republica. 

Em todo o seu reinado sempre D. Pedro II procurou 
incutir nos seus ministros o sentimento de que era ne
ocessario fazer alguma cousa em favor da emancipaçã 
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Fomos dos ultimos povos a fazer a emancipação dos 
escravos; a questão era entre nós mais diflicil que na
quelles paizes que, apenas um seculo para cá e na 
Europa, fizeram a abolição. 

Nas terras coloniaes, nas possessões tropicaes euro
péas, a escravidão durou até os meiados do seculo; e 
até nos Estados Unidos, onde a vida industrial já pode
ria compensar a ruina da lavoura, e onde a população 
escrava era proporcionalmente duas vezes menor que 
a nossa, a abolição custou o saerificio da mais cruel e 
monstruosa das guerras civis. 

A lei que entre nós desde 1831 aboliu o trafico, só 
veio a ser cumprida em 1850 (Euzebio de Queiroz). Mas 
a suppressão do infame commercio não extinguiu a 
escravidão. 

A guerra civil dos Estados Unidos veio de J' .'') re
lembrar a questão, e mostrar ao mesmo tempo que só 
com meditada prudencia e successivas reformas poder
se-iam evitar as atrocidades hediondas da guerra da 
secessão americana. 

A politica do Imperador era a da emancipação gra
dual. Com sympathia approvou elle um projecto do 
conselheiro Pimenta Bueno (Marquez de S. Vicente) 
(1866), que correspondia ás suas vistas; mas os gover
nos d'então não queriam assumir a responsabilidade da 
refo1'tl1a e em todo o caso pediam que fosse adiado 
para quando terminasse a guerra do Paraguay. Em 
186" o Conselho d'Estado approvava as dHferentes 
disposições d'aqllelIe projecto, excepto a que fixava a 
emancipação total para 31 de Dezembro de 1899. 

Acabada a guerra, parecia-se protelar a reforma, 
cujo principio era completar a suppressão do t:-afico de 
1850, tornando livres os recem-nascidos. Mas triumpha-
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ram OS desejos do Imperador, que orgauizou um gabi
nete com Pimenta Bueno (29 de Setembro de 1870), 
dando-lhe o ensejo de representar a opinião no mo
mento em que eUa ia manifestar-se pela reforma; mas 
Pimenta Bueno, timido e sem experiencia das tempes
tades politicas, resignou o poder que coube então ao 
Visconde do Rio Branco. A 28 de Setembro de 1871 
foi votada a grande lei, no mesmo dia sanccionada pela 
princeza. 

Era assim entre nós applicada a fórma da abolição 
já decretada em varios paizes e mesmo em Portugal no 
tempo de Pombal. 

Com essa lei estava acabada a escravidão; mas al
~uns espiritos liberaes e outros exaltados proseguiram 
na campanha da abolição, que queriam o mais breve 
ou immediatamente. Formou-se então um partido abo
licionista, a que se alliaram os homens da imprensa 
das cidades, literatos e politicos, oradores e escripto
res. Começaranl as concessões dos governos, que se 
tornariam impossiveis desde que não soubessem tran
sigir. Vem então o projecto Dantas, que não se trans
formou em lei; a lei Saraiva-Cotegipe de 1885, que não 
podia satisfazer os abolicionistas. Por iniciativa privada 
as provincias do Ceará e Amazonas libertam-se da es
cravidão negra (1884); agricultores do sul e do norte 
dão o exemplo libertando os seus escrevos. E em al
guns logares os escravos abandonam o trabalho. 

A princeza imperial, então regente, emquanto o 
Imperador convalescia de grave molestia na Europa, 
encarregou de organizar novo ministerio ao senador 
João All'redo, e do qual veio fazer parte outro senador, 
um dos grandes fazendeiros que tinham tomado a 
iniciativa de emancipar os seus escravos. Na tribuna 
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da Carnara, notavel abolicionista recebia o ministe
rio, dizendo que d'esse momento em diante cessava a 
voz dos partidos. Foi assim proposta a lei da abolição 
immediata da escravidão (1888, 13 de Uaio),recebida 
com os applausos, quasi unanimes, da nação. 

Entretanto, essa lei, mais que todas humana e 
christã, ameaçava o trabalho e feria gravemente os 
interesses dos agricultores; ainda havia no Brasil mais 
de setecentos mil escravos que representavam o valor 
approximativo de quinhentos mil contos. A humani
taria reforma produziu, pois, innumeros descontentes 
entre aquelles que, representando a fortuna publica, 
eram por isso mesmo os esteios da Monarchia conser
vadora, instituição a custo tolerada pela população das 
cidades e mal soffrida pelos exaltados e radicaes que 
estavam quasi todos, como era natural, entre os aboli
cionistas. 

Muitos dos agricultores passaram-se ao partido re
publicano ou ficaram indifferentes ao ataque das insti
tuições; e quando outros descontentamentos surgiram 
nas fileiras do exercito e a imprensa republicana com 
habilidade os aprofundou, umas e oft.tras forças reuni
das levantaram-se em revolta, e, depondo as antigas 
instituições, proclamaram a REPUBLICA (15 de Novem
bro de 1889). 

A Republica era já, como vimos, uma aspiração an
tiga do povo genuinamente nacional. Ao passo que a 
monarchia era uma transacção e o triumpho moral da 
conciliação entre portuguezes e brasileiros, a republica, 
que seria o triumpho exclusivo dos nativistas, já no 
segundo reinado podia ser uma aspiração politica uni
versal, menos partidarista e sem a eiva que caracteri
zava, em tempos passados, os sens primordios. A mo-

So 
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narchia havia feito baqueiar o regimen colonial e 
contribuira assim para dissipar o velho e estreito anta.
gonismo. EntretantQ ainda os echos amortecidos da 
mesquinha tradição, uma ou outra vez se avigoraram 
aos primeiros passos do novo regimen, mas baldou-os 
o desprezo da opinião. 

Toda a America era republicana e a excepção que 
era a monarchia não se justificava por nenhuma excel
leneia. 

Na sua historia mais recente, a aspiração democra
tica renasce com a fundação do Club Republicano e a 
creação do orgão a Republica (1871), onde se reunem 
varios elcruentos liheraes da politica monarchica A 
abolição (1888) deu-lhe extraordinario vigor e foi o ulti
mo golpe. A Republica é a fórma politica definitiva. 

FIM 
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Limites. 

No Congresso Internacional de Geographia (1908), um 
nosso historiador e diplomata, o Sr. OUVE IRA Ln.IA, 

com toda a competencia, assim expoz o estado actual 
dos limites do Brasil, em consequencia dos ultimos 
arbitramentos e tratados, no regimen republicano. 

Da sua excellente exposição supprimimos apenas 
alguns trechos que não prejudicam o assumpto prin
cipal: 

" A actividade diplomatica do governo do Rio de 
Janeiro, voltou-se desde a implantação do novo regi
men, em 1889, para a regulação das differentes ques
tões de limites, pela maior parte em aberto, o que pro· 
vocara uma incerteza e mesmo um mal estar geral, 
pois que o Brasil tem fronteiras coromuns com todos 
os paizes da America do Sul, com excepção do Chile e 
eventualmente do Equador. As duas metropoles, a 
saber Espanha e Portugal, tinham perdido suas colo
Dias nesse continente sem que estivesse feita a demar
cação dos seus respectivos dominios, por conseguinte 
sem que se houvesse estancado essa fonte de conflic
tos. O Imperio, fundado em IB2!l, apenas pôde determi
nar liuas fronteiras com o Uruguay e Paraguay: com 
o primeiro, quando se organizou esta republica em 
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1828, de accôrdo com a Republica Argentina e pela 
desistencia da parte do Brasil dos seus proprios direi
tos sobre sua Provincia Cisplatina, e depois por meio 
de dois tratados de III de Outubro de 1851 e de 15 de 
Maio de 1852; com o Paraguay, por oceasião da guerra 
terminada em 18'70, de que resultaram a quéda e a 
morte do presidente Solano Lopez, mediante um tra
tado assignado a 9 de Janeiro de 18711. 

Com a Republica Argentina havia uma velha 
controversia relativa ao territorio das Missões, que os 
dois prozes se disputavam com grande luxo de argu
mentos historicos, se bem que a oecupação fosse de 
facto brasileirll. Submettida tal controversia ao arbi
tramento do presidente dos Estados Unidos da Ame
rica, foi decidida a 5 de Fevereiro de 18g5, em favor do 
Brasil, a sentença do Sr. Cleveland, estabelecendo que 
os rios Pepiryguassú e Santo Antonio, objecto da con
testação, eram os da interpretação brasileira e que M

sim tinham sido reconhecidos em 1759 e 1,60 pela pri
meira commissão mixta nomeada em virtude do tratado 
de I3 de Janeiro de 1750, entre a Espanha e Portugal. 

A demarcação attinente acaba de ser concluida por 
uma ultima commissão Inixta, e o protocollo que lhe 
diz respeito e que a deve ratificar por parte dos dois 
governos, será assignado qualquer d'estes dias. A con
troversia versava sobre 31.333 kilometros quadrados. 

Um litigio não menos antigo - ambos datam da 
época colonial - e não menos rico de tradições diplo
maticas, pois que tivera a honra de ser discutido nos 
Congressos de Utrecht e de Vienua, era o existente com 
a França ácerca da fronteira da Guiana. Sujeito ao 
arbitramento do Conselho Federal Suisso, foi resolvido 
a I.· de Dezembro de 1901, em favor do Brasil, sendo 
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o Oyapoc, que desemboca a 4°10" de latitude Norte, 
reconhecido pelo arbitro como o verdadeiro Vicente 
Pinson da pretenção portugueza. Tratava-se de um 
territorio de 260.000 kilometros quadrados, segundo a 
ultima pretenção francezaj d'esta superficie obteve a 
França 5.000 kilometros quadrados e o Brasil o resto_ 

O Rei da Italia a quem foi attribuida a decisão da 
controversia sobre a fronteira com a Guiana Britannica, 
repartiu entre as duas nações reclamantes, a 6 de Junho 
de II}04, o territorio por ellas reivindicado. Os estudos 
que acaba de fazer a commissão britannica nessa re
gião, confirmaram o que a commissão brasileira veri
ficára em 1884, por occasião da demarcação isolada 
ti'esta parte da fronteira do Brasil com Venezuela, a 
saber, que as nascentes do rio Cotingo se não acham 
no monte Yakontipo, mas mais ao Oeste, no monte 
Roraima. 

O monte Roraima assim se tornou o ponto de con
vergencia das fronteiras do Brasil, de Venezuela e da 
Guiana Britannica. 

O mais grave dos litigios de fronteiras que o Brasil 
tem tido a sustentar, foi certamente o do Acre, isto é. 
da sua fronteira com a Bolívia, versando sobre UIU 

territorio que o Perú igualmente reclama e que por 
isso está sujeito ao arbitramento da Republica Argen
tina. O Governo do Rio de Janeiro, o qual não é parte 
nesse processo, reconheceu comtudo os direitos boli
vianos, promptificando-se a discutil-os em seguida com 
o Perú. O Brasil tornou-se então senbor de um terri
torio occupado por 60.000 nacionaes seus approxima
damente, dedicados á exploração da borracha e tão 
hostis a qualquer tutela estrangeira, que, no intuito do 
annexal-o ao Brasil, tinham proclamado a Republica 

30. 
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do Acre,aqul as tropas bolivianas nâo conseguiram 
a",assallar, mantendo os '&eTeanos sua rebeldia, 

Pelo tratado de Petropolis, de 17 de Novembro de 
19OO, que modificou radicalmente o de 1867, solveu-se 
serenamente o conflicto. O territorio contestado, de 
142,900 kilometros quadrados de extiensão, tornou·ae 
brasileiro, e a Bolivia cedeu mais ao Brasil nm terri
toriotodo boliviano de 48. 100 kilometros quadl'ados, 
em troca da rectifioação da sua fronteira ao Norte de 
Villa Bella e em diversos pontos da parte Sul, ümi
trophe Qe Mato Orosso; o pagamento de dois milhões 
de libras esterlinas; a construcção de um caminho de 
ferre de Santo Antonio, sobre o rio Madeira, a Guajará
guassú, sobre o Mamoré, o qual forma com o Beni D 

Madeira (as cachoeiras succedem-se num percurso de 
~ kilometros), e facilidades de navegação tl de tra
fego. Foi um total de 191.000 kilometros quadrados de 
que o Brasil;se augmentou d'esta vez, por meio de uma 
uegociação diplomatica directa. A eDlensâo do terri
torio cedido pelo Brasil á Bolivia, além dos terrenos 
pantanO!r08 e em terra·firme que lhe dãio saída para o 
rio Paraguay, com o qual communicam as lagõas de 
Mato-Grosso, é de 2,296 kilometros quadrados, situa
dos no triangulo que formam na sua juncção os rios 
Madeira e Abunan. O fito era procurar á Bolivia, uma 
vez realizado o caminho de ferro, uma saída para o 
Madeira e por conseguinte para Q Atlantico, pelo Ama
sonas. 

Com o Perú, excepção feita d'esse territorrio abaixo 
do Javary, que constitue presentemente nossa unica 
questão de liInites, a fronteira acha-se fixada ha mais 
de 50 annospelos tratados de 25 de Outubro de 1851 e 
de 22 de Outubro de 1858, baseados no • uti possi-
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deUs •. Com o Equador assignou-se no Rio de Janeiro, 
em 1:904, um tratado regulando a fronteira. commum 
para o caso d'aquelle paiz ganhar os processos arbitra. 
com o Per1i e a Colombia e ficar definitivamente limi
trophe 00 Brasil. 

Com a COlombia, cujo Senado se negara a ratificar 
o tratado assignado em 1853, celebrou em Bogotá, em 
19Q6, o Ministro do Brasil, um novo tratado que apenas 
deixa suspensa até final regulação, a parte contestada 
entre o Pero e a Colombia. 

Finalmente, ccm a Guiana Hollandeza, uma vez es
tabelecidos os limites com as duas outras Guianas, 
entre as quaes se encontra a colonia de Surinam, era 
tempo de chegar-se a um accõrdo que se traduziu pelo 
tratado de 19OO. 

Eis a linha completa das fronteiras brasileiras do 
Norte pelo Oeste, entre 5°10" de latitude Norte e 33° 45" 
de latitude Sul : 

Da foz do Chuy no oceano e pelo curso d'este rio 
até o antigo forte S. Miguel, d'onde uma linha recta a 
prolonga até o riaehode tal nome, que segue atté a 
lagõa Mirim, acompanhando a margem occidental d' esta 
para chegar á. fóz do Jaguarão; pela margem direita 
d'este rio até o riacho Mino, que se deita no Jaguarão 
Chico, o qual remonta até sua nascente occidental, 
d' onde uma linha recta a conduz á. confiuencia do 
S. Luiz e do Rio Negro; pelo curso do S. Luiz até o morro 
de Sant'Anna, que ladeia, bem como o de Haedo, para 
chegar ao Invernada e, por este, ao Quarahim, que 
segue até sua foz no rio Urugnay. 

Começa ahl a fronteira com a Republica Argentina 
por uma linha traçada pelo UruB'uay (a Leste o Brasil; 
a Oeste a Argentina) até seu affiuente, o Pepiryguassú, 



536 HISTORIA .DO BRASIL 

cujo curso remonta até sua nascente (distancia de 
~1I0 kilometros), buscando a nascente do Santo Antonio 
atravez o Campo Erê (I' kilometros) para descei-o até 
sua juncção com o Iguassú (135 kilometros), o qual, 
110 kilometros mais longe, desemboca no Paraná, 

O Alto Paraná, desde a fóz do Iguassú, até a ca
choeira das Sete Quedas, serve de limite entre o Brasil 
e o Paraguay, passando a linha em seguida pelos 
cumes da serra do Maracajú - onde as aguas se re
partem entre a bacia do Paraná e a do Paraguay - e 
das serras immediatas, para chegar á cabeceira prin
cipal do Rio Apa, cujo curso desce até sua juncção 
com o Paraguay, antes de subir este até a bahia 
Negra. 

A linha de fronteira com a Bolivia começa neste 
ponto (220 10" de latitude Sul). Deixando agora a este 
paiz as bahias Negra e de Caceres, attinge essa linha 
a lagõa Mandioré, contorna-a de modo a facultar á 
Bolivia possuir um pedaço de terra fIrme na sua 
margem meridional, e vai mais longe cortal-a para 
passar em seguida a meio das lagõas Gahiba e Ube
raba, sempre na margem direita do Paraguay. 

Alcançando em seguida, após um percurso antes si
nuoso, a extremidade Sul da Corixa Grande, a linha 
segue até os montes Boa Vista e Quatro Irmãos, e 
depois até as nascentes do rio Verde que vai unir até 
o Guaparé; logo desce o curso d'estes dois rios bem 
como do Mamoré, que a conduz á foz do Beni, onde 
começa o curso do Madeira (100 20'"). 

É d'ahi que partia uma linha geodesica que devia 
encontrar a nascente do Javary e parar na sua margem 
direita, linha que foi substituida por outra partindo do 
ponto da juncção do rio Abunan com o Madeira para 
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subir por este até o parallelo lO· 2d'; seguir este pa
rallelo até o Rapirrau; remontar o curso d'este até sua 
principal nascente; dirigir-se d'abi para o Iquiry, 
remontar este curso àté sua nascente para ir procurar 
em linha recta a nascente do Igarapé Babia e seguil
até 8eu encontro com o rio Acre ou Aquiry abaixo do 
parallelo nO. 

D'este ponto sóbe a linha o Acre a~ a sua. nascente, 
voltando ao parallelo nO e seguindo-o at6 encontrar a 
fronteira peruana entre os grãos 72 e 73 de longitude. 

D'este ponto até a nascente principal do Javary -
a 7· 11" de latitude Sul, segundo a exploração do Ca
pitão brasileiro Cunha Gomes - a fronteira entre o 
Perú e a Bolivia tornou-se fronteira entre o Perú e o 
Brasil, sujeita comtudo ás mencionadas negociações 
diplomaticas, que um modus vivendi facilita. Esta fron
teira representada por uma cadeia de montanhas 
alcança naturalmente o Javary, cujo eurso segue até a 
sua foz no Solimões, onde se encontra a villa de Taba
tinga e d'onde o traçado sóbe em linha recta através 
um territorio contestado ao Perú pela Colombia e o 
Equador, até ao rio Japurá na sua eontl1lCDciA com o 
Apaporis. 

Começa ahi a fronteira colombiana, que s6be em 
linha quasi recta para desviar em seguida a Leste e ir 
procurar a róz do Uapés no Rio Negro, alcançando mais 
ao Norte, por um traçado sinuoso, a Pedra do Cncuhy, 
na margem direita do mesmo Rio Negro. 

A parle que vai das nascentes do rio Memachi a 
Cusuhyestende-se pelos cumes do sy8tema orographico 
que divide as aguas do Guiania (Alto Rio Negro) das 
do Cuyary para chegar ás nascentes do Macacuny e 
prolongar-se em linha recta até defronte da ilha de 
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S. José.Este territorio, cuja demarcação fôra feita pela 
commissão mixta brasileiro-venezuela, é agora colom
biano por effeito da decisão arbitral da rainha regente 
de Espanha em IB!P. 

Do Cucuhy ao serro Cupy estende-se a fronteira com 
Venezuela, por uma linha recta que vai ás quédas de 
IIua, no Maturacá, e mais longe até á margem esquerda 
do Baria,alcançando d'ahi o monte Roraima, pelos 
cumes das seITas Parima e I>acaraina, sobre a base da 
divisão das agues que descem para a bacia do Ore
noco e das que descem para a bacia do Amazonas. 

Do monte Roraima parte a fronteira com a Guiana 
Britannica, a linha dirige-se para Leste, seguindo a 
divisão das aguas, até á nascente do Mahú (Ireng), 
cujo curso sóbe até a 8ua confluencia com o Tacutú; 
depois o curso d'este até a sua nascente, () thalweg 
-dos dois rios servindo de divisa, a parte a Leste per
tencendo á Gran-Bretanha e a parte a Oeste ao Brasil. 
Este é o traçado do arbitramento de Roma. A partir 
d'ahi, o traçado é o do tratado de Londres, anterior ao 
arbitramento, e completa a fronteira pelo " divortium 
aquarum • sobre os montes Acary e Tumucumaque, 
desde a nascente do Tacutú até á do Corentine. 

A serra do Tumucumaque serve igualmente de fron
teira entre o Brasil e a Guiana IIoIlandeza até á nas
cente do Maroni; e em seguidà entre o Brasil e a 
Guianà Franceza, sempre de aceôrdo com o principio 
da divisão das aguas. O curso do Oyapoc até sua fóz 
no Oceano, a 40 H)/I de latitude Norte, completa esta 
ultima fronteira e remata o immenso percu.rso dos li
mites do Brasil. Genebra, 27 de JuIbo de 19o5. " 
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