




ESTA PEQUENA HISTORIA 

Este é o segundo compendio de historia do Brasil que escrevo 
para a casa Weiszflog Irmãos. Amplio n.,ste um pouco o que se ep 
contra no primeiro, mas seguindo a mesma orientação. 

Ê necessario crear entre nós, antes de tudo, o gosto pela nossa 
historia - sem o que, não haverá esforço que levante o nosso espio 
rito de povo. 

O que é preciso para isso, a meu ver, é ir começando por alli
viar da massa dos factos o contexto historico, reduzindo a narração 
aos successos mais signit.cativos, de modo a esclarecer a consciencia, a 
infundir sentimento, poupando o mais que fôr possh-e) a memoria. E 
del?ois, . q "el.es qr;." desejarem entrar mais fundo nas causas ;) mais 
"''',!"a.wentt- nos assumptos - que recorram a mais largas fontes. 

O primeiro trabalho, e o mais interessante, é este - o dr
trar como a nossa historia é bella, e como a patria, feitol, defe!. 
honrada pelos nossos maiores, é digna do nosso culto. 

Ê isso o que pretendi fazer, inspirando-me na coragem, no zelo 
e dedicação com que os snrs. Weiszflog c"lprehenderam essa cruzada, 
que estão levando galhardamente, de renovar a nossa bibliographia 
das escolas e dos lares, convencidos de que este é o esforço funda· 
mental de tudo o que se tiver de fazer no sentido de levantar a alma 
da patria. 

Rio - 1918. 

ROCHA PO:!BO. 



Autorizo a Companhia Melhoranu;ntos de São Paulo a usar na 
composição dos compendios que para ella tenho escripto, e estou escre· 
vendo, a graphia que lhe convier. 

Rio -' Mm-ço 1925. 

ROCHA POMBO. 



I 

o mundo no seculo XV 

1. O seculo XV é um desses grandes dias da 
historia em que a humanidade como que se sente ata
cada da vertigem do desconh€cido. 

O mundo era, então, pouco mais que a Europa. 
Na costa africana do norte, havia nn.s. r:~stos ,i;: 

obra colonial dos phenicios e dos gregos. 
Para o oriente, os. limites do mundo não se ex

tendiam além da Asia. Menor e do Egypto. 
A humanidade tinha ainda por theatro o Medi

t.erraneo, fechada quasi entre Gibraltar e Suez. 
Os proprios romanos, como se sabe, além de Suez 

conheceram apenas os confins da Syria; além de Ga
des, mal se aventuravam até as Thules. 

Nem o immenso littoral da Africa, nem a vas
tidão da As ia, nem a Oceania, nem a America ti
nham entrado na vida historica do planeta. 

Da propria Europa havia uma grande porção, ainda 
envolta em mysterio, como a Scandinavia e a Russia. 

2. E' dentro desses estreitos limites que a huma
nidade se debate por longos seculos. 

Toda a idade Media tinha sido uma serie continua 
de desordens em todas as espheras da acção humana. 
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Ainda fatigada das ludas com os Barbaros, a so
ciedade occidental se alarma oom as invasões musul
manas. 

Por Lortuna da Christandade, o heroismo de Car
los Martel circumscreve na Iberia as vidorias do Ko
rão; e, mais tarde, o vigor renascente dos servios im
pede o avanço dos turc.os sobre o occidente europeu. 

Na ordem politic,a, á dissolução do imperio ro
mano succede o regimen feudal. 

Sob o feudalismo c.omeçam logo a fazer-'se len
tamente as novas integrações politicas: formam-se, afi
nal, a França, a Inglaterra, a Hespanha. 

3. Mas, si na esphera politica a realeza trazia a 
ordem, fóra della a anarchia geral era cada vez mais 
tremenda. 

O espirito humano continuava a agitar-se sem 
uriente, <;nn}[' um viaior que se tivesse perdido num 
deserto. 

Os povos, inquietos e afflictos, dir-se·-ia que se 
sentem apertados entre os confins daqueHe mundo. 

Em todas as questões, o espirito daquella epo,ca 
se mostra desvairado, e entregue a excessos de fa
natismo. 

Principalmente na ordem economica, é espantosa 
a angustia de todas as classes. 

Não ha industria, nem commercio; não ha fabri
cas, nem officinas; não se cultiva a terra, ou pelo me
nos a producção agrícola não corresponde á massa de 
populações. 

Os braços validos, em regra, andam fazendo a 
guerra, servindo principes oontra principes. 

Os servos de gleba que escapam ao tributo de 
sangue são insufficientes para prover a toda a eco
nomia geral. 
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4. E examinando mais no intimo o estado da Eu
ropa no seculo XV, temos de convencer-nos de que os 
males, que affligem aquella sociedade, tinham raizes 
mais profundas na consciencia daquelles tempos. 

Em philosophia, a indisciplina geral, a carencia 
de uma vasta synthese, de um corpo de doutrinas e 
de um methodo capazes de ordenarem a mentalidada 
do momento, determinavam o estado de duvida que 
caracterizou aquelle periodo histmico. 

« No dominio das consciencias, os erros do pa
pado foram ao extremo de entregar á discussão os 
dogmas que a politica da Igreja havia imposto; e não 
demorou que a Reforma, como verdadeira insurreição 
de almas, conflagrasse toda a Europa.» 

Doloroso seculo aqueUe, em que os horizontes pa
redam fechados para todas as ancias humanas. 

5. E, no emtanto, é de uma situação tão exce
pcional que vai sahir imprevistamente uma nova era 
de fé no destino e de coragem para a vida. 

Como si, de um instante para outro, se sentis
sem renovadas, despertam as energias das grandes ra
ças que se mesclam, das nacionalidades que se cons
tituem; e crer-se-ia que a terra tinha outra vez, a agi
tar-se no seu seio, aquelle espirito que no Genesis vi
vificava os abvsmos. 

Nunca se' poderia encontrar em li!lguagem huma
na um termo que exprimisse tão precisamente o que 
se vai passar de grande na historia moderna, como 
o termo renascimento para indicar os alvoroços com 
que a alma do seculo XV se sentiu, como de subito, 
revigorada de esperanças para continuar affirmando a 
sna indefinida evolução no planeta. 

----~-ooo- -----
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II 

A epopéa das navegações 

1. Não eram só os mares que attrahiam o es
pirito daquella humanidade, como atacada agora de uma 
especie de hysteria. 

Novas terras, novos mundos - não eram, naquelle 
momento, menos que um symbolo da fé que se ge
rava naquellas mesmas almas que vinham esmorecendo. 
O novo mundo procurado dir-se-ia que andava nos ares., 
presentido pelo instincto daquellas gerações, e enchen
do o tempo. 

Era a revolução que se ia fazer com toda a exis
tencia humana: na esphera economica e na esphera 
politica; no dominio intellectual como no proprio sen
timento religioso. 

2. Na ordem politica - era a realeza moderna 
golpeando de morte a omnipotencia do senhor feudal. 

Na ordem economica - era a riqueza geral pela 
expansão do commercio. 

Na esphera das consciencias - era o livre exame, 
a controversia, a discussão que illumina para paci
ficar. 

No dominio da intellectualidade - era a sciencia 
emancipada das escolas, e popularizando-se. 

Novo mundo era aquelle alvoroço geral que vi
nham produzir os grandes inventos - a imprensa, a 
polvora, a mecanica industrial com os seus prodigioso 

E aquella revivesoencia dos espiritos a operar-se 
pelo resurgimento de tudo que o passado tinha de ex
cellente - eis ahi o novo mundo que estava para vir. 
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3. De todos os aspectos daquella grande epoca, 
no emtanto, o que é incontestavel é que o mais gran
dioso é o movimento que se fez para os mares da 
terra, e que pelos lanoes do novo heroismo tem pro
porções de uma epopéa gigantesca. 

Tem realmente qualquer coisa de sobrehumano 
aquel~e desassombro com que das praias occidentaes 
da Europa os novos heróes partiam, para fazer no 
dominio dos mares o que os Hercules e Theseus ha
viam feito nas terras. 

Primeiro, desçobrem os Açores, a Madeira, Cabo 
Verde, e perlongam toda a costa africana de loeste. 

Fundam feitorias nas paragens visitadas. 
Repovoam as Canarias. 

4. Chegam ao extremo sul da Africa; dobram o 
cabo das Tormentas (1486); sobem ao longo das costas 
orientaes, e vão até a India lendaria suspirada (1498). 

Investem deeisivamente o Atlantico, e descobrem 
a America. 

Descem até o extremo do novo continente; pas
sam para o Pacifico, e revelam infinidade de ilhas 
da Oceania. 

Em seguida, expedições em tumulto vão batendo 
os dois oceanos. 

A terra parecia ampliar-se indefinidamente á vista 
dos rnavegantes! 

A Europa vai de surpresa em surpresa, suspensa 
de pasmo e maravilha. 

O homem não sabia que o mundo era tão grande! 

5. Durante dois seculos (XV e XVI) oentenares 
de náus andavam devassando, em todas as direcções, 
os mares da terra. 
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Era Portugal, era a Hespanha; era logo a Hol
landa, a França, a Inglaterra, todas as nações mariti
mas da Europa, que se lançavam 
á porfia para todos os rumos, an
ciosas de descoJ)Tir e conquistar. 

N esse vasto movimento, os 
portuguezes tiveram a vanguarda. 

O grande Infant'e creára para 
elles aquella causa, de que a na
ção ia viver os seus dias de mais 
esplendor. 

E', por isso mesmo, Q poema 
de Camões a obra de genio que 
com mais eloquencia assignala na 
historia a entrada do mundo occi- Luis de Cam"es 

dental nos tempos modernos. 

-- _ .. 000 -

III 

].;endas e tradições sobre a existencia de 
novas terras 

1. Entre as idéas que agitavam o espirito da
queHa epoca, estava a da exisíencia de um vasto con
tinente para .os confinsoccidentaes do Atlantito. 

Datam de tem pós muito remotos essas tradições. 
Segundo Platão (nos seus livros Timeu e Critias) 

alguns sacerdotes do Egypto fiz·eram · a Solon a nar
ração de successos occorridos, uns 9.000 annos au
tes, numa immensa ilha denominada Atlantida, depois 
rlesapparecida na profundeza dos mares. 

Aristoteles assegurava que a India era tão extensa 
que, navegando da Europa fumo ([o occidente, se che
garia áquelle paiz oriental. 
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Tambem Seneca e Virgilio alludem muito claro á 
existencia de terras desconhecidas no Atlantico. 

2. No seculo XV, com o impulso que se dava á 
navegação, essas tradições avultaram. 

Além dessas tradições, e de presentimentos mais 
ou menos vagos, conjecturas mais bem fundadas, e 
indicios mais precisos iam impressiolíando o espirito 
dos' mais ousados aventureÍJêüs dos mares. 

Dizia-se, por exemplo, que um parente de Colombo, 
em viagem para as Canarias, tendo-se afastado um 
pouco para o occidente, encontrára, a fluctuar sobre 
as aguas e impeHido por vento de loeste, um pedaço 
de madeira trabalhado por mãos humanas. 

3. Os habitantes dos Açores tinham tambem re
colhido uma vez, nas costas de uma das ilhas mais 
occidentaes, uns troncos de arvores de pouco desar
raigadas e ainda verdes, indicando, pela direcção de 
onde eram trazidas pelos ventos, que tinham vindo 
de terras do occidente. 

Um indicio ainda mais positivo foi o appareci
mento, na praia de uma daquellas ilhas, dos cada
veres de dois homens, cuja cor e cujos traç.os phy
sicos não ·se pareciam nem com os de europeus, nem 
com os de africanos. 

A ser authentica esta noticia, lião podia restar 
mais duvida sobre a existencia de terras para o oc
cidente dos Açores. 

4. Uma das lendas correntes naquelles tempos, e 
a que alguns autores dão o caracter de absoluta ve
racidade, é a seguinte: quando os portuguezes che
garam pela primeira vez ao archipelago dos Açores 
ou ao das Canarias, encontraram numa das ilhas uma 
estatua colo1ssal de bronze ou de granito, com os bra
ços estendidos na direcção elo poente, como si quizesse 
indicar aos navegantes o caminho do novo mundo. 
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Refere-se mesmo que uma expedição chegou a ser 
enviada áquella ilha, onde encontrou apenas fragmen
tos da estatua, derrocada por um terremoto. 

5. Outras muitas historias e noticias corriam, prin
cipalmenteem toda a Europa maritima, e multiplica
vam-se planos em torno do grande pensamento que 
dominava a alma daquelles tempos . 

Dir-se-ia que todo o mundo se alvoroça, de olhos 
voltados para o oceano, e numa grande ancia de de
vassar-lhe os mysterios . 

- -- - .---- - 000 - .. _ - -

IV 

Descobrimento da America 

1. Entre os navegantes da
quella epoca, foi Christovam Co
lombo quem melhor concretizou 
num grande projecto a idéa de 
descobrimento I10 Atlantico. 

N a esperança de conseguir 
os . recursos necessarios para o 
emprehendimento, e principal
mente para garantir o seu traba
lho pela autoridade ele um poder 
soberano, dirigiu-se primeiro ao 
senado de Genova, sua patria. 

Sendo ahi tratado como um visionario, ou um sim
ples aventureiro, resolveu procurar o paiz que tinha ini
ciado, e onde se concentrava o movimento das navegações. 

D. João II muito se interessou pelo projecto de 
Colombo, mas os sabias da côrte desdenharam o capi
tão genovez; e conta-se que, por satisfazerem ao rei, 
fizeram sahiroccultamente para o oceano um mariti-
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mo de confiança, com .ordem de 
navegar sempre no rumo indica
do pelo pretendente. 

Ao cabo de algumas sema
nas, porém, o tal maritimo vol
tava a Lisboa sem nada ter en
(',on trado . 

2. Desilludido ainda uma 
vez, volveu Colombo para a Hes
panha as suas esperanças. 

Ali se achavam Isabel e Fer
nando empenhados, então, na guer D. João II 

ra contra os ultimos m.ouros da peninsula; e C.ol.ombo, 
já desanimad.o, dispunha-se a recorrer a .outr.os prin
cipes da Eur.opa, quando a queda de Granada vem 
dar-lhe nova coragem. 

Colombo expli cando o seu projecto a I sabel e Fernando 
Quadro de v . Brazile 

Insiste n.o seu pr.oject.o, principalmente junto á 
rainha, e apesar de muit.o hostilizado pela sciencia of
ficial. 
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Até que, emfim, conseguiu assignar, em Abril de 
1492, com o governo hespanhol um contracto, pelo 
qual se punha elle ao serviço da corôa de Castella, 
com. o titulo de almirante e vioe-rei das terras que 
descobrisse. 

Cuidou Colombo, associado aos irmãos Pinzon, de 
organizar a sua frota, que se compoz apenas das náus 
Santa Marw, Pinta e Niiia. 

3. No dia 3 de Agosto de 1492, partia de PaIos 
a pequena expedição, que ia resolver para a huma
nidade o problema de mais extensas conseQuencias nos 
tempos modernos . 

Colombo embarcando, em 3 de Agosto de 1492,' no Porto de Palas 
Quadro de Ricardo Balaca 

Numa das Canarias, teve Colombo de faz-e r es
tação de cerca de um mez, para reparar avarias em 
li ma das náus . 

No dia 6 de Setembro continuou viagem rumo de 
loeste. 
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Alguns dias depois, a marinhagem começou a dar 
signaes de desanimo. 

Comprehendeu logo o almirante os embaraç,os im
previstos que se lhe deparavam, isolado assim no oceano, 
em lucta com o terror daque11as creaturas que, para le
var á realidade aquelle sonho, não tinham, como e11e, 
a alma fortalecida de absoluta confiança no destino. 

4. As provisões escasseam; e si tivessem de con
tinuar a marcha para o poente naquelle oceano, va
sio como uma voragem, a volta para a pairia já se
ria difficil, sinão impossivel. 

A equipagem blasphema tomada de panico. 
A frota se achava a cerca de mil milhas a lo.este 

de Gomera, quando a navegação começou a ser es
torvada por uma enorme ,quantidade de plantas que 
cobriam a superficie do mar. 

A isso juntou-se o phenomeno, entã,o extranho, da 
perturbação da bussola: os marinheiros pensaram que 
tinham chegado ao fim do mundo, e que em breve as 
aguas se abririam para os tragar. 

A muito custo consegue Colombo aplacar a re
yolta da maruja, e por muitos dias continuam a na
vegaI' Isem ver terra. 

5. A' perspectiva da fome, porém, logo se insurge 
de novo; e, agora, aos marinheiros juntam-se os oHi
ciaes da frota, e impõem ao almirante inconsiderado 
a volta immediata para a Hespanha. 

Colombo, amargurado, ia ceder áque11a injunção, 
quando viu em torno da sua náu signaes evidentes 
de vizinhança de terra; e, então, propoz a seus mm
panheiros - voltar si dentro de tres dias não se en
contrasse terra: sendo essa proposta aceita como um 
voto solenne. 

Os indicios de terra se tornaram, afinal, tão se
guros, qllC na noite ele 11 <le Outu hro ordenou o a lmi-
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rante que as velas f,ossem colhidas, e que t,odos ficas
sem alerta para evitar a:s costas que se aproximavam. 

C,om effeito, p,ouco dep,ois da meia noite, um tir,o 
de canhão da Pinta dava ,o aviso de terra á vista; e, 
ao amanhecer, estavam as náus de ante de uma ilha. 

Era a primeira terra que se t,ocava, d,o hemis
pheri,o n,ovo. 

--000--- --

v 

Portugal e Hespanha no Atlantico 

1. O successo da expediçã,o de Colomb,o pr,odu
zira na Eur,opa grande impressã,o e alvoroç,o geral. 

As nações ,occidentaes do continente maravilhadas 
daquella fortuna da Hespanha, tiveram l,og,o impet,os 
de seguir-lhe ,o caminh,o na c,onquista dos mares. 

Principalmente a Inglaterra, a Franç,a e a Hol
landa procuraram, com esf,orç,o, a:ssegurar ,o seu qui
nhã,o da partilha d,o nov,o hemispherio revelad,o ao 
mund,o. 

2. Portugal, ue todas as nações da Europa, foi 
a que mais invejou a s,orte da Hespanha, lamentando 
que lhe houvesse escapad,o aqllella gloria e aquelle 
immens,o proveit,o que C,olombo tinha dado aos reis 
catholicos. 

Quand,o D. João 11 recebeu em Lisboa ,o almi
rante, de volta do mundo deso,obert,o, não poude re
primir ,o seu desg,ost,o e arrependimento de haver dado 
ouvidos á simpleza ou á má fé dos conselheiros que 
o' tinham induzido a nã,o dar immediato apoio ao pro
jecto de Colombo. 

A propria côrte sentiu-se como humilhada ante a 
figura daquelle homem, tornada legendaria. 



?lfappa dos limites das terras conquistadas por Portugal e Hespanha, conforme o tratado de Tordesillas em 1495 
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3. Assim que Colombo proseguiu para Barcelona, 
convocou o rei portuguez os do seu conselho, e, de
pois de lhes exprobrar toda a culpa do erro commet
tido, suggeriu e aventou a idéa de um plano tendente 
a salvar o que fosse possivel daquelle desastre. 

Resolveu-se, portanto, organizar immediatamente 
uma expedição para aggredir a Hespanha, nomean
do-lhe D. João por chefe o grande 
Almeida, mais tarde o verdadeiro 
fundador do imperio lusitano na 
Asia. 

Tal expedição, porém, não se 
effectuou, porque os dois sobera
nos da peninsula sentiram neces
sidade de um accôrdo que regu
lasse os seus commettimentos. 

4. Encontrando-se nos ma
res, tiveram as duas bandeiras de 
fixar o seu direito de conquista, Almeida 

primeiro aceitando a intervenção 
do Papa; e, em seguida, como a solução não satisfizesse 
a Portugal, celebrando o tratado de Tordesillas (em 
1494 ), pelo qual a corôa da Hespanha accedia em arredar 
cerca de 15 gráus para o occidente os limites que a buna 
pontificia tinha assignalado á acção dos portuguezes. 

Ficavam assim discriminadas as respectivas juris
dicções. 

5. D. João II morreu, pois, legando a D. Ma
nuel aquelle grande intento de não ficar no caminho 
da India, e de assegurar, para loeste no Atlantico, 
a parte que a Portugal pudesse tocar no novo mundo 
descoberto, de cujas proporções, aliás, não se fazia 
ainda uma idéa exacta. 

Logo que subiu ao throno, fez D. Manuel preparar 
uma grande expedição, destinada a ir eompletar no 
Oriente a obra que se iniciára. 
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D. Manuel Vasco da Gama 

E dois annos depois da de Vasco da Gama, par
tia do Tejo a esquadra que ia dar a Portugal a glo
na de um novo descobrimento. 

-- -- - - 000 - --·-------.. -

VI 

Descoberta do Brasil 

1. D. Manuel, como era uso 
naquelles tempos, quiz dar um 
apparato descommunal ás ceri
monias da partida da frota, cujo 
commando se confiára a Pedro Al
vares Cabral. 

Na capella do mosteiro de 
Belem, então ainda em obras, ce
lebraram-se officios solennes, a 
que assistiram com muita pompa 
os grandes da côrte e enorme 
« multidão de POVo». Pedro Alvares Cabral 

Durante a missa, teve el-rei ao seu lado o almi
rante « mui commovido ». 
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No meio do grande silencio e espectação geral, 
sobe ao pulpito o, bispo Ortiz, e profere um sermão 
eloquentissimo, exaltando os meritos de Cabral, e 
abençoando o heroismo daqueUes que, « pela patria, pela 
fé e pelo rei», iam affrontar os mares. 

2. Acabada a cerimonia, benzeu o bispo o es
tandarte real e o chapéu que o Papa tinha mandado 
ao almirante, e que el-rei, com suas proprias mãos. 
collocára na cabeça de Cabral. 

Em seguida dirigem-se todos, a pé, para o c.aes, 
indo {) chefe da frota a par de el-rei levando o es
tandarte, onde se desenhava (assim eomo nas velas 
das náus) a cruz da Ordem de Christo. 

Mai se pode imaginar o que tinha de edificante 
aquella scena, em que o monarcha e a 'Sua côrte se 
confundiam com o povo, formando longo prestito, em 
lenta marcha ao som de clarins e de tambores. 

3. Em todo o percurso, do mosteiro até a mar
gem do Tejo, a multidão não, cessára de acclamar a 
e1-rei e aos offic.iaes da expedição. 

Com quanto tantas vezes repetida, aquella festa era 
sempre nova em Lisboa; e agora com mais razão se 
alegra o povo, tanto ali como em todo o reino, pois já 
se haviam desfeito os mysterios do velho oceano. 

« Lisboa apresentou então - diz <O nosso Norberto 
de Sousa -- um desses espectaculos faustosos que pou
c.as vezes offerec.em os povos, em que as 1agrimas e 
soluços da saudade se misturavam c.om os risos e ',-i
vas que retumbavam nos ares em ac.clamações.» 

4. Era o dia 9 de Março de 1500. 
A frota tomou rumo do Sul; e até as ilhas Cabo 

Verde pouoo se afastou da c.osta africana. 
Numa daquellas ilhas (S. Nicolau) abrigou-se por 

dois dias, a espera de uma das náus que se havia 
transviado. 
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A 25 de Março, a frota continuou viagem, « to
mando, porém, agora o rumo do occidente », e, pas
sados alguns dias, o de sudoeste. 

Por cerca de uma quinzena, os doze navios na
vegaram nessa direcção. 

As calmarias da zona equatorial e as correntes 
oceanicas retardavam muito a marcha das náus. 

Por meados de Abril, no emtanto, começaram a 
apparecer os primeiros signaes de terra proxima, taes 
como aves, plantas marinhas, etc. 

5. No dia 21, os indicios fizeram-se mais evi
dentes; e, pela tarde do dia seguinte (uma quarta-feira).. 
avistou-se um monte (a que se deu o nome de monte 
Paschoal) e distinguiu-se toda a sombra da costa que 
se alongava no horizonte. 

A elevação da Cruz em Porto Seguro 
Quadro de P . • Tosé Pinto Peres 
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Estava a esquadra deante de uma terra não co
nhecida, de cuja extensão naquelle momento não se fez 
idéa exacta, suppondo-se que fosse uma grande ilha. 

Abrigada a esquadra na bahia, que recebeu o no
me de Porto Seguro, fez Cabral erguer na praia uma 
grande cruz de madeira e um altar, onde frei Henrique 
de Coimbra celebrou missa em acção de graças. 

Porto Seguro 

-000 " --,,,-

VII 

Reconhecimento da terra descoberta 

1. Não era possivel mesmo que D. Manuel fizesse 
logo uma idéa da importancia do descobrimento que 
Cabral lhe annunciava. 

O proprio almirante continuára a sua viagem para 
a Asia persuadido de que não era mais que uma grande 
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ilha a terra onde plantára, ao lado da cruz, o padrão 
do domínio portuguez. 

Ao notificar ás outras côrtes aquella rlOva pos
sessão com que accrescentava o seu já vasto imperio 
maritimo, fazia D. Manuel sentir que o « achamento 
daquella terra foi providencial», pois serviria ella de 
estação e abrigo para as caravanas que se destinassem 
aos mares do Oriente . 

2. Comquanto se achasse D. Manuel muito preoc
cupado com os negocios da India, não deixou, toda
via, de tomar algumas medidas no intuito de reco
nhecer-se a terra descoberta. 

Divergem os autores quanto ás primeiras expedi
ç,ões que para aqui vieram. 

Da primeira, sob o commando de André Gonçal
ves (ou Gaspar de Lemos, ou Pero Coelho, ou d. Nuno 

Manuel, e ainda outros ), veio como 
piloto Americo Vespucio, o mari
timo florentino qye devia ligar 
seu nome ao novo mundo. 

Essa expedição (aliás hoje 
muito controvertida, e até por al
guns formalmente contestada), de
via ter partido de Lisboa em dias 
de Maio de 1501, e, navegando ao 
longo do continente, visitára di
versos pontos da costa do Brasil. 
desde o cabo de S. Roque até o 
de Santa Maria, dando-lhes os no-

Americo Vespucio mes que ainda conservam. 

3. Em 1503 vem a expedição, cujo commando foi 
confiado a Gonçalo Coelho, e da qual fazia parte ainda 
Americo Vespucio. 

Attribue-se a esta expedição a primeira feitoria 
fundada no Brasil - a feitoria de Santa Cruz , na ba-
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Mappa da Provincia de Santa Cruz 



24 HISTORIA DO BRASIL 

hia, onde se presumia ter Cabral aportado, ou, se
gundo outros, na bahia de Caravelas (ou mesmo numa 
enseada do Cabo Frio). 

Continuando a reoonhecer o littoral, Gonçalo Coe
lho (abandonado de Vespucio) chegou, pelo que parece,. 
até o cabo das Virgens, levantando por toda parte pa
drões com as armas de PortugaL 

Parece que uma outra expedição se ~ez em se
guida, da qual, entretanto, não resultaram maiores pro
veitos para o conhecimento do paiz. 

4. Além dessas expedições, diversos navegantes ti
veram ensejo de visitar pontos da costa, de passagem 
para a Asia. 

Começou tambem, logo por aqueIles tempos, a ser 
a terra visitada por muitos aventureiros, principalmente 
francezes, que procuravam entrar em r,elações com os 
naturaes e tirar proveitos do trafico, sobretudo do pau 
brasil. 

Assim que eorrêra na Europa a noticia do des
oobrimento, volveu para aqui o espirito de aventura 
em largo assanho; e, em breve, o encontro dos tra
ficantes degenerou em lucta, e a acção dos especu
ladores em desbragada pirataria. 

5. Foi sem duvida esse movimento de oobiça geral 
que despertou a côrteportugueza e a induziu a cui
dar oom mais solicitude da sorte dos novos dominios. 

Apressou-se D. Manuel a authenticar as suas pos,
ses, fazendo confirmar pelo Papa os seus direitos; e 
não dispondo de recursos que o habilitassem a fazer, 
de oonta directa da corôa, os gastos indispensaveis,. 
procurou animar o esforço de particulares concedendo 
privilegios a armadores que se incumbissem ao mesmo 
tempo de explorar as novas terras. 

-- ---000 -
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VIII 

A legenda do Caramurú 

1. Por aquelles tempos de
ram-se frequentes naufragios nos 
mares da costa americana. 

As tradições e as chronicas 
falam de alguns desses desastres 
occorridos em aguas do nosso im
menso littoral, e referem-se á 
sorte, quasi sempre funesta, de 
muitos naufragos que, escapos ás 
ondas, vieram perecer em terra 
ás mãos dos selvagens. 

Entre esses naufragos, raros 
conseguiam illudir a sanha e can
nibalismo dos indigenas, princi
palmente dos que dominavam nas 
paragens mais orientaes do con
tinente. 

Caramurú, da estatua 
FI. Peixoto - Rio 

25 

Desses poucos, no dominio portugue.l, a historia 
registou dois nomes, que a legenda fez avultar: Ca
ramurú e João Ramalho. 

2. Colloca-se gerahnente em 1510 a expedição em 
que veio Diog,o Alvares Corrêa, o Caramurú. 

Tendo ella naufrágado junto ás costas da Bahia, 
a maior parte dos infelizes que a compunham mor
reram afogados, e dos que chegaram vivos ás praias, 
poucos lograram escapar á ferocidade dos naturaes, e 
isso mesmo graç.as á retentiva de um companheiro, que 
se havia munido de um arcabuz e de um barril de 
polvora. 
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Esse companheiro era 
Diogo AI vares. 

Tendo, feito uso da arma 
d~ante doi selvagens, mos
b'aram-se iBstes muito espan
tadas da d~tonação, e curio
sos daqueUe maravilhoso ar
tificio, no qual () estrangei
ro guardava o trovão e po
dia manejaI-o contra os ini
migos. 

Dahi {) nome de Cara
murú que deram a Diogo, 
e o interesse de lhe conser
varem a vida. 

3. Soube o Caramurú 
impôr-se á estima dos tupi
nambás, auxiliando-os em 

Diogo Alvares, o Caramurú , e sua · 
mulher Paraguassú guerras contra diversas tri-

bus vizinhas, e guiando com 
seus 0onselhos os chefes, que o ouviam e' respeitavam. 

O que principalmente c.oncorreu para a fortuna de 
Diogo Alvares foi a affeição de algumas indias que o 
rlisputaram, e entre as quaes elle preferiu a formosa 
Paraguassú, filha de um grande chefe de ltapari c.:'1 . 

Muitas lendas formaram-se em torno do nome do 
Caramurú, algumas das quaes não passam de Jffiieras 
ficções poeticas. 

Entre as obras literarias para que têm servieJo de 
asslUupto as aventuras do Caramurú, destaca-se obello 
poema do nos,so Sai'lta Rita Durão, a quem deve ainda. 
a posteridade um preito de justiça. 

4. Não era de certo Diogo Alvares um espirito 
culto, 0Omo os · grandes typos que, na America occi
dental, passam por guias de povos e fundadores de 
grandes imperioso 
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E' verdade, aliás, que o estado das populações, 
que veio encontrar na costa oriental do continente, não 
lhe permittia fazer aqui o que no Perú, por exemplo, 
fez Manco-Capac. 

No emtanto, segundo alguns chronistas, esforçou-se 
Diogo Alvares quanto poude por organizar alguma coisa .. 
chegando a fundar, no reeoncavo da bahia de Todos os 
Santos, uma povoação - a Villa Velha - onde esta
beleceu alguns usos e costumes e até um arremedo de 
policia á européa. 

5. O Caramurú alcanç...ou grande fama e presti
gio entre os selvagens, e prestou bons serviços ás ex
pedições subsequentes destinadas a colonizar o paiz. 
Martim Affonso, em 1531, o encontrou na Bahia. 

Muitos outros portuguezes ficaram ali vivendo, por 
elle amparados, casando até um delles, de nome Paulo 
Dias, com uma filha do heróe. 

Quando em 1549 veio Thomé de Sousa como Go
vernador Geral, D. Jo.w III escreveu ao Caramurú, uma 
carta pedindo-lhe que recebesse bem o seu vassallo 
e que em tudo o auxiliasse. 

O ascendente que aquelle homem exercia sobre 
os chefes indigenas tornou-se de grande importancia 
para o ('xOvernador. 

~- - ooo -_. __ .. _ ... . - . 
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IX 

A legenda de João Ramalho 

João Ramalho 
Parte de um quadro de Parre iras 

1. A epoca _ em que 
teria chegado João Rama
lho, á costa do Bral'>il tem 
dado lugar a controversias. 

Frei Gaspar da Madre 
de Deus, nas suas MemQ
rias para a historia da ca.
pitania de S. Vicente, pre
tende que Ramalho tivesse 
mesmo antecedido a Co
lombo em terras do Novo 
Mundo, chegando áquella 
parte da costa, que depois 
se chamou S. Vicente, no 
anno de 1490, 'dois annos, 
portanto, antes de haver o 
navegador genovez aporta
do a Guanahani. 

Isso, porém, até hoje 
não excede a proporções de 
pura lenda. 

Os investigadores das nossas velhas chronicas e 
tradiçôes têm encontrado, aliás, motivos valiosos para 
acreditar na existencia de dois in(lividuos sob o nome 
de João Hamalho_ 

2_ O primeiro é de crer que losse aquelle mesmo 
famoso bacharel portuguez, de quem falam alguns na
vegantes que passaram por S. Vicente, e que ali foi 
encontrado em 1532 por Martim Affonso; e o segundo, 
tal vez filho desse primeiro, · é um que, segundo frei 
Gaspar, ainda vivia em 1580. 
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Parece que esta versão é mais verosimil que a 
outra, que dá o mesmo bacharel de Ca,nanéa, chega
do ao continente pelos principios do seculo XVI (e 
até 10 annos antes, segundo frei Gaspar ), vivendo ainda 
em 1580, e alguns annos antes ainda capitaneando ban
deiras contra os indios do sertão. 

Para que fosse assim, seria necessario admíttir que 
esse unico Ramalho teve uma longevidade de mais de 
cem annos. 

3. O que está mais ou menos apurado é o se
guinte: - Em 1502, ou 1512, chegou João Ramalho 
á ilha de S. Vicente ou paragens da vizinhança em com
panhia de um Antonio Rodrigues e, talvez, de outros. 

s. Vicente - Quadro de B. Calixto 

Acolhidos benevolamente pelos índios Goianás, não 
quizeram ou não puderam mais voltar para a Euro
pa, e ficaram por ali vivendo vida aventurosa. 

Ganharam logo a confiança dos naturaes, e exer
ceram grande influencia sobre os chefes de tribns da 
redondeza. 

Tomou Ramalho por esposas as filhas de alguns 
caciques, e casou, afinal, com Bartira, filha de Tibiriçá. 

2 ROCHA POMBO -Húitoria do Brasil. 
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Antonio Rodrigues. teve por mulher uma filha de 
Piqueroby, chefe da aldeia de Ururay. 

4. Martim Affonso de Sousa, em 1532, entra na 
bahia de S. Vicente, toma o canal de loeste da ilha 
e cuida logo de fundar a povoação que teve o mesmo 
nome de S. Vicente. 

Apresentou-se-Ihe ali João Ramalho, com quem pro
vavelmente tinha falado em Cananéa, quando descera 
para o sul. 

Prestou Ramalho os melhores serviços áquella ex
pedição, assegurando ao capitão portuguez a obedien
cia e apoio dos caciques que senhoreavam no littoral. 

De Antonio Rodrigues pouco se üccupam as chro
nicas, sabendo-se, no emtanto, que ainda vivia e ali 
estava ao tempo em que se fundou a villa. 

5. Os colonos portuguezes, de entrada, trataram 
de explorar uma boa parte daquella costa, e logo su
biram ao planalto. 

Mas (como invariavelmente acontecia em todos os 
pontos da America) não demorou que se puzessem os 
colono.s de S. Vicente em collisões com os indios de 
serra-acima. 

Diversos chefes alliaram-se para atacar os portu
guezes na ilha; e, em numero consideravel, teriam, 
talvez,exterminado a nascente colonia, si Ramalho não 
interviera aplacando-lhes a revolta, e conseguindo, por 
fim, que se fizesse uma perfeita alliança com os adven
tícios. 

Foi só depois deste pacto que os portuguezes en
traram nos campos de Piratininga. 

-- ----000 ---
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A metropole emprehende a colonização do Brasil 

1. Fallecera D. Manuel, em 1521, sem saber o 
que valia a herança que deixava a seu filho e successor. 

O que se fizera até então relativamente aos n,o
vos dominios mal revelava ,o intuito de affirmar .os 
direit,os de Portugal s.obre a terra descoberta. 

O alarme da metropole, p.orém, ante pretenções de 
outras p.otencias, que de tanta desidia se queriam pre
valeoer para insidi,osas conquistas neste lado do Atlan
tico, determin.ou medidas mais energicas, 11,0 pro.posito 
de assegurar os altos interesses da m.onarchia nesta 
parte do mundo. colonial. 

E' com taes preoccupações que 
sobe ao thr,ono D. João UI. 

2. Emquanto se estudava o 
problema, vem uma noticia con
correr para que o novo monarcha 
se apressasse a mandar para aqui 
uma expediçã,o: por intermedi,o do 
representante portuguez em Ver
sailles, soubera-se em Lisboa que 
se preparava em França uma es
quadra destinada ás costas da 
America d,o Sul. 

D. J oão III Estimulado por esse aviso, 
teve o governo portuguez de faz1er sahir para ,o ul
tramar, quasi precipitadamente, uma esquadrilha de 
cinco caravelas e uma náu, armadas em guerra, c,om 
o fim de, a,o menos, guardar as C,ostas do Brasil contra 
tentativas de intrusã,o. 
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Foi incumbido de commandar essa . expedição o 
mesmo Christovam Jacques, que se dizia ter estado 
já anteriormente em mates de nosso littoral. 

3. Chegou Christovam Jacques ás costas do Bra
sil por fins de 1526, aportando junto á ilha de Ita
maracá, visto constar-lhe que por ali costumavam fran
cezes ir fazer provisões . de paiu,-brasil. 

Não havendo encontrado ali ninguem, estabeleceu 
no continente fronteim (ou mesmo na ilha) uma fei
toria; e continuou a percorrer a costa para o sul. 

Foi até o estuario do Prata (então ainda rio de 

Arvore do pau-brasil 

Solis); e dali voltou para Itama
racá, onde fez um carregamento 
de pau-brasil, que expediu para 
o reino, conforme as instrucções 
que trazia. 

Durante muito tempo as ca
ravelas cruzaram sem cessar nas 
costas, até que se encontraran1 
com francezes em aguas da Bahia, 
travando com e11es porfiado com
bate, e pondo-lhes a pique tres 
navios. 

4. Em fins de 1528 foi Chris
tovam Jacques substituido por An
tonio Ribeiro. 

Este continuou a vigiar as costas, sem nada mais 
fazer além disso, pelo que parece, pois as chronica.'3 
não dizem coisa alguma, nem ao menos quanto á epo
ca em que teria oessado a sua commissão. 

O govemo portuguez não se satisfazia com o me
diocre resultado de taes medidas. 

Ainda que se procurasse uma compensação imme
diata no commercio do pau-brasil, as expedições tor
navam-se muito onerosas, reclamando recursos extraoll-
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dinarios, e numa epoca em que os successivos empre
hendimentos maritimos tinham exgottado o real erario. 

5. Via-se tambem que semelhantes medidas, so
bre serem custosas, não davam sufficiente garantia con
tra intentos de extrangeiros, cuja cobiça não se conse
guia, assim, de todo evitar num immenso littoral des
guarnecido e despovoado. 

Resolveu, portanto, D. João III tomar uma pro
videncia mais completa, e que offerec€sse proveitos mais 
positivos e seguros. 

Era, em summa, preciso cuidar seriamente da co
lonização do paiz. 

Organizou-se, pois, para isso uma expedição, com
posta de alguns navios com muita gente, a qual, con
fiada a Martim Affonso de Sousa, sahiu de Lisboa a 
3 de Dezembro de 1530. 

------000---

XI 

Martim Affonso de Sousa 

1. Vinha Martim Affonso in
vestido de poderes quasi majes
taticos. 

Somente em relação a fidal
gos restringiam-se as suas attri
buições e alçada. 

Por fins de Janeiro de 1531, 
chegava a expedição aos mares 
territoriaes do Brasil, tendo par
tido de Lisboa em principios de 
Dezembro do anno precedente. 

--- -... ~, 

Martim Afl'onso 
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Na altura de Pernambuco aprisionou Martim Af
fonso tres embarcações francezas carregadas de pmt
brasil, e tomou porto no continente a 1.0 de Fevereiro. 

Dali enviou para Lisboa um dos navios capturados .. 
sob o commando de João de Sousa, e com carrega
mento de produdos da terra. 

2. Antes de fixar-se em algum ponto da costa, 
tratou o capitão portuguez de percorrer todo o lit
toraI, informando-se de tudo quanto pudesse interes
sar ao exito da expediçã.o. 

Encarregou Diogo Leite de ir fazer explorações para 
o norte, em quanto proseguia elle proprio para o sul. 

Na Bahia encontrou-se Martim Affonso com o Ca,
ramurú, de quem recebeu noticias minuciosas daquella 
parte do paiz; e, depois de alguns dias, continuou a per
longal' a costa, chegando, por fins de Abril, á bahia do 
Hio de Janeiro, onde se demorou cerca de tres mezes. 

3. A 12 de Agosto chegava o capitão-mór á ilha 
de Cananéa, onde se lhe apresentaram, em compa
nhia de alguns hespanhóes, dois portuguezes, um dos 
quaes querem muitos autores que fosse o mesmo João 
Hamalho, que tanto auxiliou depois os eolonos em S. 
Vicente. 

Frota de Martim Affonso - Quadro de B. Calixto 
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Depois de uma demora ali de cerca de mez e 
meio, continuou a expedição a navegar para o sul. 

Do cabo de Santa Martha em deante, porém, co
meçou a esquadrilha a ser fustigada de frequentes tem
poraes, e por fim, já perto da embocadura do Prata, 
naufragou a capitanea, salvando-se a custo Martim Af
fonso e a tripulação. 

4. AquelIe desastre e as intemperies reinantes na
que lIas costas, aconselharam o capitão-mór a retroo0-
der. Não o fez, porém, antes de testemunhar a sua pre
sença naquelIas paragens. 

Para isso incumbiu a seu irmão, Pero Lopes de 
Sousa, de entrar pelo rio da Prata, e de fazer as 
possiveis explorações na famosa região, cujas rique
zas fabulosas já iam incendendo as imaginações e pro
vocando a cobiça dos aventureiros. 

Durante cerca de um mez explorou Pero Lopes di
versos confluentes da grande arteria fluvial, plantando._ 
por onde passava, padrões oom as armas portuguezas. 

5. Da ilha das Palmas, junto á costa de Maldo
nado, onde se lhe reunira Pero Lopes, deliberou, pois" 
Martim Affonso voltar para o norte. 

Fundação da Oapitania de S. Vicente - Quadro de B, Oalixto 
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Ao cabo de uns vinte dias, chegava a expedição 
(em principios de Janeiro de 1532) ao ponto da costa 
que já se chamava S. Vicente, fundeando entre a ilha 
desse nome (que os indios chamavam Induáguassú, dan
d.o a t.oda aquella porçã.o do litt.oral, pel.o que parece, 
o n.ome de M.orpi.on) e a terra-firme. 

Ali res.olveu .o capitã.o-mór estabeleoer-se e fun
dar uma p.ov.oaçã.o que servisse de centro a toda a 
obra rÁll.onial que se iniciava, e de séde d.o governo c 
administração dos novos dominios. 

---- --- - ooo~_·~-

XII 

S. Vicente e Piratininga 

1. Deu Martim Affons.o immediatamente principi.o 
á fundação da villa: lançou .os fundamentos dos edi
fici.os indispensaveis,c.omeçando pela construcção de 
lima igreja, de uma casa do g.overn.o, da cadeia publica, 
de um estaleir.o, de diversas offieinas e engenhos, além 
de rasas para morada dos oolonos. 

Foi l.og.o .organizand.o a administração, provendo de 
pessoal de confianç.a ,os vari.os cargos; e tom.ou, em 
summa, t.odas as providencias de que pudesse depen
der .o b.om exito daquella .obra. 

Um dos grandes auxiliares do capitão-mór em to
dos os serviç.os da nascente c.olonia foi .o padre Gon
çalo Monteiro, nomeado paroch.o da nova igreja. 

Ao mesm.o temp.o tratava Martim AffollSO de fa
zer nas immediações da villa a distribuição ele terras 
e o estabelecimento· de lavradores. 

2. C.omo era natural, muitos dos colonos se f.oram 
internand.o no paiz, curi.osos de c.onhecel-o e de travar 
com os naturaes as relações de que tinham necessidade. 
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Com isso, entretanto, não. evitaram oertos intui
tos hostis de algumas tribus, alarmadas contra aquel
les intrusos, que se mostravam tão afoitos e auda
ciosos como si fossem senhores daquellas terras. 

Principalmente os chefes de numerosas hordas que 
habitavam o littoral, para o norte de S .. Vicente, qui
zeram oppôr energica resistencia aos invasores. 

Em breve, foram assumindo resolutamente attitude 
offensiva, dispostos a luciar pela sua independencia. 

3. Por sua parte, trata o capitão-mór de fortifi
car-:se, preparando-se para repellir o ataque dos sel
vagens. 

Foi neste momento de perigo que chegou de ser
ra-cima João Ramalho, e metteu-se entre os indios re
voltado.s e os portuguezes promptos para a repulsa. 

Entendeu-se Ramalho com Martim Affonso, e fez, 
em nome deste, aos chefes indigenas, propostas de al
lianç~, e convenceu-os de que tanto a gente que chegára 
áquella terra, oomo as tribus que por ali dominavam, 
tinham grandes vantagens em viver numa pedeita paz. 

4. Feita a concordia, teve Martim Affonso o apoio 
geral e o eoncurso daqueIlas tribus, e poude assim ir 
extendendo para o interior a acção dos adventicios. 

A instancias de João Ramalho, foi o capitão-mór 
visitar a aldeia de Piratininga, nos campos do planalto. 

Ali, começaram logo a estabelecer-se muitos co
lonos, promiscuamente com a grande descendencia do 
patriarcha. 

Construiu-se junto á aldeia uma capela, em torno 
da qual se foi renovando a povoação. 

Sentiu-se Martim Affonso muito satisfeito de ver 
a boa disposição e a coragem com que os portugue
zes se entendiam com os natumes.· 

5. Tinha já o capitão-mór trazido comsigo muitos 
animaes e plantas, quer da Madeira, quer da peninsula. 
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Martim Alfonso em caminho de l'iratininga - Quadro de B. Calixto 

Em seguida, recebeu ainda, com reforço de gente .. 
novos recursos, por intermedio de João de Sousa, que 
voltára do reino. 

Fez João de Sousa entrega de uma carta de D. 
João III a Martim Affonso, agradecendo-lhe os bons 
serviços que, com tanto valor e zelo, prestava á mo
narchia no ultramar. 

Como o rei o autorizava a regressar quando en
tendesse, resolveu Martim Affonso oonfiar a adminis
tração das colonias ao padre Gonçalo Monteiro (a de 
S. Vicente) e a João Ramalho (a de Piratininga), e 
partiu para a metropole, em 1533, deixando definiti
vamente inaugurada a colonização do Brasil. 

_ .- - -- -----~ 000 - -"--- -----
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XIII 

}>ovos que habitavam o Brasil. 
Governo, crenças, cerimonias religiosas e guerreiras 

1. Martim Affonso adeantára muito a exploração 
do paiz em todas as direcções. 

A maior parte da costa, para o norte até pelo 
menos o Maranhão, e para o sul até a lagoa dos Patos, 
já estava a:ssignalada; e os colonos de S. Vicente se 
iam sentindo attrahidos para as paragens do interior. 

Voltava o capitão-mór para a metropole habilita
do a dar ao governo portuguez uma noticia mais ou 
menos exacta da grande importancia dos novos do
minios, principalmente acerca do que tinham de exce
pcional a Hora e a fauna da nova terra, e do esta:do 
em que se achavam as populações que neHa viviam. 

Sobretudo as informações que se referiam aos in
colas muito deviam interessar ao governo, pois faziam 
ver até que ponto se poderia contar com o concurso 
dos naturaes para o desenvolvimento do paiz. 

2. Em todos os pontos do littoral se encontra
vam numerosas tribus, falando dialectos que pareciam 
differenciações de uma mesma lingua. 

Todos esses dialectos achavam-se na phase da ag·
glutinação, devendo notar-se que o tupy mais puro pa
recia entrar no periodo da flexionalidade, e por esforço 
da propria cultura indigena. 

O que se observa tratando-se da língua, davw-se 
tambem quanto aos usos, aos costumes, ás crenças, 
ás cerimonias religiosas e guerreiras da infinidade de 
familias que estanceavam nesta parte do continente: 
indo suggeria a idéa (le que essas diversas popllla-
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ções não eram mais do que ramos do mesmo tronco, 
variedades da mesma corrente de povos, mais ou me
nos desfiguradas por effeito dos climas e das vicissitu
des da vida errante. 

3. As differentes nações viviam em guerras eon
tinuas umas com as outras, disputando entre si a posse 
das melhores paragens, onde mais abundantes fossem 
as fructas, as caças e os peixes. 

Em regra, fóra do littoral, preferiam as margens 
dos rios e os campos do interior. 

Cada tribu era dirigida na guerra pelo cabo mais 
valente,eleito pelos maioraes. 

Em algumas, o mando era lle-
reditario. . 

Antes de marchar contra o 
inimigo, o chefe convocava os prin
cipaes da nação e com elles ce
lebrava um conselho solenne, desti
nado a resolver sobre a guerra, e 
a exhortar os heroismos da tribu. 

Nessa occasião intervinha o 
pagé, invocando em favor do exer
cito em armas a protecção dos nu
mes da patria. 

Em seguida havia danças rui
Chefe de uma tribu 

dosas e fartos banquetes - com o qUi~ se incendia o 
animo dos guerreiros. 

Toda a tribu partia então. As mulheres, as crean
ças e os velhos invalidos condm:iam os viveres e as 
reservas de armas. 

4. Em regra, sacrificavam os prisioneiros. Estes 
soffriam a morte altivos e com desplante heroico, para 
honrar o seu nome e a sua nação. 

Além das cerimonias da guerra, celebravam, com 
muita pompa, as da morte. 
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Quando morria um chefe il
lustre, quer em combate, quer em 
paz no seio da tribu, reuniam-se 
os principaes guerreiros em volta 
do cadaver e cada um dirigia a 
palavra ao espirito do morto, re
cordando-lhe as grandes acções 
que praticára em vida. 

Terminado este acto, era o 
cadaver, já lavado e ungido de 
oleos pelas mulheres, posto numa 
urna de barro (igaçaba) e levado 
por toda a tribu ao cemiterio, onde 

Urna ficava no meio das armas que lhe 
tinham servido na guerra. 

Por fim, entregavam-se todos a uma grande oro 
gia, dançando, comendo e bebendo com furor e gula 
incriveis. 

Si o morto era o chefe supremo da tribu, as solen
nidades terminavam pela eleição, ou pelo reconheci
mento do novo chefe. 

5. A divindade mais alta dos selvagens era Tu
pan; e consideravam o trovão, a tempestade, como ma
nifestações de colera divina. 

Abaixo desse deus soberano, havia infinidade de 
numes que presidiam á guerra, á morte, aos festins , 
ás colheitas, á caç,a, etc.; que tinham o dominio das 
florestas, das fontes, das montanhas, das solidões; ou
tros ainda que perseguiam as creanças e as mulheres 
perdidas nas mattas. 

Quasi todas as tribus rendiam culto, mais ou me
nos brilhante, ao sol, á lua, ás estrellas, bem como ao 
verão, á chuva, e a outros phenomenos da natureza. 

A maior parte destas populações, sem disfarçar 
a sua natural desconfiança contra extrangeiros, rece
beram sem hostilidade os portuguezes. 
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Só depois, quando a invasão desordenada e os 
abusos da conquista lhes provocaram os odios, é que 
foram revidand.o as violeneias e rebatend.o as traições. 

~~~ooo---~ 

XIV 

Usos, costumes e industrias dos indigenas 

1. As povoações 
indigenas (tabas) eram 
formadas de algumas 
palhoças estreitas e l.on
gas (ocas), disp.ostas de 
m.od.o que lhes ficasse 
no cen tr.o uma área 
aberta (ocára) destina
daa cerimonias e festas 
da tribu. Taba 

Em cada palhoça accom.odavam-se muitas familias 
promiscuamente, mas em regra todas aparentadas. 

Entre as tribus do norte era usada a rêde para 
a dormida. 

Entre as do sul, os casaes d.ormiam tambem nuns 
giráus, quasi chegados ao tecto. 

Muito poucos utensilios d.omesticos havia em taes 
habitações, sendo prineipaes .os vasos para bebidas, a 
cuia, .o balaio, a esteira de junco (pery), etc. 

Quasi todas as tribus preparavam seus alimentos. 
Tanto a carne como .o peixe eram assados .ou cozidos. 

Do milho, doO cajú e de outras fruetas, faziam be
bidas inebriantes. 

Comiam e bebiam sem regra. O melhor modo de 
agradar e honrar os hospedes era fartaI-os de iguarias 
variadas e abundantes. 
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Refeição dos indios 

2. Em geral, os selvagens não andavam comple
tamente nús. Todos gostavam muito de enfeites. Usa
vam cocares e faixas de pennas, mantos, pulseiras. 
ligas. collares, etc. 

Os chefes usavam insígnias. 
Os guerreiros traziam sempre as suas armas., ao 

lado das quaes dormiam. 
Por occasião das festas, procuravam todos distin

guir-se pelos seus ornatos; e muitos pintavam-se, prefe
rindo sempre as côres mais vivas. 

As donzellas tinham um distinctivo até o dia em 
que eram desposadas - o que nunca acontecia antes 
da puberdade. 

A unica cerimonia nupcial era a entrega da ra
pariga pelos pais mediante um presente do noivo. Em 
algumas nações, o homem tinha de ir á tribu vizinha 
arrebatar uma esposa. 

A verdadeira monogamia era muito rara, mas a 
primeira mulher tinha predominio na familia, e era 
quem regulava a geração do marido . 
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Ornatos das índias para uma festa 

Dizem alguns autores que na maioria lias tribus 
uão se conhecia o ciume. 

3. A creança, assim que nascia, e principalmente 
si era do sexo masculino, era mergulhada muitas ve
zes na agua fria, para que ficasse forte. 

Emquanto a mulher, que acabava de dar á luz , 
se ia occupando, como sempre, de tod"s os affazeres 
llomesticos, o marido repousava na sua rêde, ou dei
tado junto á lareira, a receber as felicitaçõ<es dos pa
rentes e amigos. 

O menino recebia logo um appellido familiar, e 
mais tarde, depois que se distinguia por alguma apti
dão, ou por seu valor na guerra, é que tomava um nome 
definitivo, ao qual, si era feliz, ia accrescentando. ou
tros que recordassem na tribu as façanhas praticadas. 

As filhas eram instrui das pelas mãis nos officios 
e misteres domesticos; e os pais encarregavam-se de 
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dirigir os filhos em todas as artes da guerra, da pesca 
e da caça. 

4. A industria dos selvagens consistia principal
mente na fabricação dos seus artificios de caça e de 
pesca, bem como na de armas para a guerra. 

Instrumentos de pesca, arcos e flechas 

Faziam juquiás e cóvos, grandes funis de taquara 
com que apanhavm peixes. Usavam tambem, presa a 
uma corda, de uma farpa á semelhança de anzol. 

Construiam mundéus para apanhar a caça miuda; 
e para as maiores (como a anta, por exemplo, (tapir) 
que era a mais apreciada) empregavam lanças e gran
des maças. 

Para prender passaros faziam armadilhas nas ar
vores, e laços corredias na ponta de varas compri
das; e para mataI-os tinham s-ettas pequenas e finas, 
no manejo das quaBs eram habilissinws, chegando a 
alvejar pequenos passaros a grande distancia. 

Muitos usavam tambem, contra passaros e até con
tra peixes, de uns estyletes muito tenues, impellin
do-os, com forte golpe . de sopro, de dentro de um tubo. 
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5. Na fabricação das armas empregavam muita 
arte. 

Além do arco e da flecha de guerra (quasi sempre 
hervada ) tinham picaretas de pedra, clavas e lanças. 

Em todos os museus, tanto da America como da 
Europa, ha collecções mais ou menos preciosas de taes 
artefactos. 

No preparo de seus 
enfeites punham tambem 
muito cuidado; assim como 
no de instrumentos de mu
sica. 

Muitas tribus já fabri
cavam um tecido grosso e 
muito consistente (da fi
bra de uma palmeira ) a 
que da vam o nome de 
curú. 

Tambem (os tupys so
bre todos ) eram habeis na 
construcção ·das tabas, dis
pondo as ocas pentagonal
mente e com muita syme
tria. 

Mostravam muita pe
Signacs de ataque dos coroados 

ricia ás vezes na manipulação de artigos ceramicos. 
A maior parte das tribus já faziam alguma lavoura 

(cultivando a mandioca, o milho, etc.). Os homens en
carregavam-se da roçada das mattas e do preparo das 
terras, e as mulheres faziam as plantações e as co
lheitas . 

-- ------- -------- 000 --_.---.. . " .. _-
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xv 

A terra. A flora e a fauua do Brasil 

1. Essas populações) que viviam aqui num quasi 
completo estado de nomadia, não tinham aptidões para 
tirar proveitos da grande somma de elementos natu
raes que offerecia a terra. 

Assim que foram oonhecendo o paiz, convence
ram-se os oolonos europeus de que a riqueza produ.. 
diva d.o solo nesta parte do continente excedia a tudo 
quanto se andava entrevend.o das lendas que naquel
les tempos os hespanhóes faziam correr sobre a na
tureza americana. 

Já era, p.ois, um en.orme serviç.o .o que prestára a 
primeira expedi\~ão c.olonizadora pond.o aqui .o eur.opeu 
em contact.o com a terra, cujas opulencias deslumbra
vam .o espirito da metropole, e convenoera1p.-na de que 
.o quinhão da oorôa p.ortugueza na partilha do Novo 
Mundo nada tinha a invejar á pr.odigiosa fortuna da 
Hespanha. 

2. Já dissemos que os indios faziam alguma la
voura. Cultivavam .o milho, .o feijão, variedades de tu
beras, como a mandioca, ,o taiá, etc. 

Conheciam e aproveitavam o cacáu, o matte, di
versas especies de cócos, e um sem-numero de ou
tros frudos nativ.os. 

C.onheciam tambem a seiva de certas arv.ores, com.o 
a da seringueira, da mangabeira (que produzem b.orra
cha); a do pinheiro, etc. 

Entre as frudas, estimavam .o cajú, o ananaz, a 
mangaba, a pitanga, a rnurta, a jaboticaba, o araçá, a 
guapurunga, o araticú, a goiaba, etc. 



A TERRA. A FLORA E A FAUNA DO BRASIL 49 ---_.- .. _-

Os colo.no.s introduziram logo. grande numero. de 
plantas uteis, co.mo a canna de assucar, o. cafeeiro, 
a laranjeira, a bananeira, etc. 

Não. ho.uve especi~ exo.tica que não. se acclimasse 
facilmente, e muitas co.m vantagem so.bre as cultiva
das nos climas de origem. 

3. Grande variedade de plantas medicinaes já eram 
utilizadas pelo.s indigenas, e o.utras muita.s fo.ram des
Cobertas pelo.s colo.no.s. 

Em madeiras de co.nstrucção, o. paiz é de uma 
riqueza excepcio.nal. 

Paizagem, no Estado do Amazonas 

As flo.restas das vastas bacias do. Amazonas, do. 
To.cantins, do S. Francisco. e do. Paraná, não têm si
mile em zona alguma o.utra do. co.ntinente. 

Para o. sul, numa grande faixa da zo.na tempe
rada, do. 24.0 grau para baixo., o que determina o. as-



50 HISTORIA DO BRASIL 

pecto geral do solo é a infinita extensão de campos, 
sem accidentes notaveis de relevo, até a Patagonia. 

Esses campos, muito proprios para a criação e para 
a cultura de cereaes, são interrompidos apenas por bos
ques, e ás vezes por verdadeiras florestas de pinheiros. 

4. A fauna do Brasil caracteriza-se pela varie
dade de especies originarias. 

Como é sabido, os indios não tinham animal al
gum domestico; e quasi todas as especies cultivadas 
hoje, foram introduzidas pelos colonos. 

As proprias do paiz continuaram no estado sel
vatico, taes como a anta, o queixada, o veado, a lon
tra, o tatú, o gambá, etc. 

Variedades de peixes, especialmente nos grandes 
rios, têm sido reconhecidas e estudadas. 

O que é notavel na fauna actual do Brasil (00mo 
na de toda a America do Sul) é a ausencia dos gran
des mammiferos do periodo terciario. 

Hoje, no emtanto, já se pode admittir a existen
cia de uma fauna antiga e extincta, cujos fosseis de
vem trazer muita luz ao problema da historia geolo
gica do continente. 

5. No meio dos alvoroços que causava na me
tropole o conhecimento que se ia tendo, da vastidão 
do paiz, da sua flora e da sua fauna admiraveis -
não tardou que se espalhassem noticias relativas a ri
quezas mineraes. 

Algum tempo depois que os portuguezes se esta
beleoeram em S. Vicente (1532) tiveram COlmleço aquel
las excursões de caravanas, que mais tarde se am
pliaram nas formidaveis bandeiras, e que revolv,eram 
todo o continente á procura de sonhados thesouros. 

Mesmo descontando a deficiencia das explorações 
que foram feitas, sabe-se que logo se descobriram ja-
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zidas de ouro, de prata, e mais tarde de ferro, de mall
ganez, e outros muitos mineraes. 

---000-'-----

XVI 

As donatarias 

1. O governo portuguez sentia-se muito preoccu
pado com o ingente problema de colonizar o Brasil, 
e por todos os modos estudava um meio efficaz de 
resolveI-o sem os gravames que o já exhausto em
rio real não supportaria. 

Um paiz tão vasto, com muitos milhares de le
guas de costa, reclamaria sacrificios immensos si o 
governo pretendesse fazer-lhe directamente a adminis
tração e o povoamento. 

Crear um systema novo, portanto, em que inter
viesse efficazmente a iniciativa particular, era a idéa 
que se impunha . 

. Já na carta que, por João de Sousa, escrevera 
a Martim Affonso, D. João III lhe falára do proposito 
em que estava, á vista das informações que recebera 
do capitão-mór, de dividir o paiz em grandes prazos, e 
entregar estes, como feudos, a vassallos de sua con
fiança, reservando-se a corôa o direito de soberania. 

2. A medida tornou-se, pois, effectiva em 1534. 
Os donatarios eram investidos, não da propriedade 

das terras, mas dos direitos e vantagens de capitão 
capitania), podendo transmittir esses direitos por he
rança, ou mesmo alienaI-os mediante certas condições. 

O titulo de doação era um contracto (foral) em 
que ficavam determinados os direitos da corôa, os do 
donatario, e a situação dos colonos que fossem esta
belecidos. 
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o uonatario era um verdadeiro senhor feudal, exer
cendo nos respectivos dominios quasi todas as pre
rogativas do rei; concentrava em suas mãos todos os 
poderes; nomeava juizes, e provia todos os cargos da 
administração; regulava todo :O serviço publico e o 
exercicio de todos os direitos; arrecadava a sua parte 
de tributos; julgava em ultima instancia todos o,s deli
ctos; tinha o monopolio de quasi todas as industrias 
nascentes,e o privilegio de escravizar indios para o 
trabalho agricola, etc. 

E' claro que tudo isso devia ser feito dentro dos 
limites traçados pelo soberano. 

3. As capitanias creadas e concedidas por cartas 
regias de diversas datas, foram doze, si nesse numero 
se incluirem as que, na costa entre a de ltamaracá e 
o Amazonas, Loram doadas: a João de Barros, as duas 
extremas; e a Antonio Cardoso de Barros e Fernando 
Alvares de Andrade, as do meio. 

Naquellas partes, no emtanto, quasi nada se fez 
no sentido de colonizar a terra. 

João de Barros associou-se a Fernando de Andrade 
e a Aires da Cunha. Organizaram, sob o commando 
deste (que era homem pratico do mar) uma expedição, 
que para aquelles tempos era poderosa, e foi pelo me
nos a mais importante que de conta de donatarios viera 
para a America. 

4. Partiu do Tejo Aires da Cunha em Novembro 
de 1535, e chegou sem contratempos a Pernambuco, 
onde ainda recebeu de Duarte Coelho, ali recentemente 
estabelecido, não só praticos da terra e do sertão, como 
outros auxilios de valia. 

Mas, por uma fatalidade, que muito se lamentou, 
na Europa ainda mais que na colonia, quando se apro
ximava das terras procuradas, sobrevêm temporaes que 
dispersam a frota, desapparecendo nessa occasião a ca
pitanea, da qual nunca mais se teve noticia. 
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Os outros navios chegaram salvos a um vasto es
tuario abrigado, que se suppoz ser a foz do Amazonas .. 
dando-se por isso o nome de Maranhão á ilha que 
divide o lagamar em duas bahias (8. José e 8. Mar· 
cos). . 

5. Desembarcou a gente naquella ilha; e foram 
todos, muito bem acolhidos pelos naturaes, cuidando 
de installar-se ali, na esperança, infelizmente illusoria .. 
de ainda virem a saber o paradeiro do seu chefe. 

Ao cabo, porém, de algum tempo, sentindo-se de
solados das outras colonias, e sem os recursos indis
pensaveis a uma obra como aquella, resolveram aquel
les homens deixar o paiz. 

Mais um ou outro aventureiro tentou ainda por 
aquellas costas alguma coisa; mas sem mais felicidade 
que a mallograda expedição de Aires da Cunha. 

E ficaram assim, até os primeiros annos do se
cuIo XVII, aquellas capitanias por povoar. 

000 --

XVII 

Pernambuco, Bahia e S. Vicente 

1. Das oito outras capitanias, poucas foram as 
que com pleno exito se povoaram e desenvolveram. 

Em geraL a medida ensaiada aqui não deu os 
mesmos proveitos que tinha dado na Madeira e algumas 
outras ilhas. 

Na America, o problema era de mais difficil solu
ção; pois aqui, além de outros inconvenientes, se encon
travam populações nativas com que os colonos tinham 
de pôr-se em relações; e exactamente dahi derorreram 
os maiores embaraç,os para os donatarios. 



54 HISTORIA DO BRASIL 

Além disso, nem todos os aquinhoados dispunham 
de recursos sufficientes, nem mesmo de aptidões para 
semelhante tarefa. 

Muitos dos donatarios nem chegaram a conhecer 
a terra que lhes tocára na partilha; e comquanto se 
lhes permittisse delegar funcções, nem ao menos por in
termedio de prepostos conseguiram tirar proveitos da 
grande fortuna que receberam do rei. 

2. Entre as poucas donatarias que prosperaram, 
destaca-se a de Pernambuco, entregue a Duarte Coelho,. 
homem já conhecido por feitos no Oriente, e que re
velou alta capacidade para o encargo q~e tomára. 

Veio elle proprio, com toda a familia e muitos 
parentes para o Bra:sil em 1535, e estabeleceu-se na 
apr~zivel collina de Marim, bem junto do mar; e ali 
fundou a villa de Olinda. 

Poz logo em ordem perfeita a vida civil; fixou 
regras para a acquisição de terras; regulou as relações 
dos colonos com os indios; deu - regimentos para todos 
os serviços; construiu engenhos para fabrico do assu
car; fez tudo, em summa, que um espirito ~orte é ca
paz de emprehender com segurança numa terra ainda 
virgem de esforço humano. 

Teve, a principio, apesar de todas as eautelas com 
que ali entrára, algumas collisões com os indigenas ,; 
mas em pouco tempo normalizou a vida da capitania; 
e ella se fez a mais bem policiada e a mais rica de 
todas. 

3. A da Bahia foi doada a Francisoo Pereira Cou
tinho. 

Veio tambem este colonizar o seu quinhão em 1536; 
e teve a vantagem de enoontrar na terra o Caramurú, 
que lhe prestou bons serviços assegurando-lhe o oon
eurso dos indios para os primeiros trabalhos. 

Mas Coutinho, apesar de homem já de alguma ida-
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de, parece que não primava pela moderação e pelo 
espirito de justiça. 

E tanto assim que, passados os primeiros tempos, 
começaram os naturaes a ter grandes motivos de queixa 
contra a gente de Coutinho, sem que est·e se mostrasse 
solicito em reprimir os maiores abusos. 

4. Por ultimo, o proprio Diogo Alvares incorreu 
na má vontade e prevenções do capitão por andar 
contendo o gentio. 

Chegou logo o dia em que não mais foi possivel 
conciliar aqueIles animoso 

Os chefes mais irritados levantam-se contra Cou
tinho, e o forçam a deixar a terra, indo refugiar-se 
numa das capitanias vizinhas (Porto-Seguro). 

Não tardou muito, porém, que os sublevados se 
arrependessem, e começassem a insistir com o dona
tario para que voltasse. 

Teve Coutinho a fraqueza de attender-Ihes, afinal, 
aos convites; e foi a sua desgraça. 

Em viagem para a Bahia, naufragou junto a Ita
parica, onde foi sacrificado por selvagens ferozes da
queIla ilha. 

Interrompeu-se assim a obra que, sob tão bons 
auspicios, iniciára e ia realizando aqueIle homem. 

O filho de Coutinho nem mais quiz ouvir siquer 
falar em America. 

Estava, portanto, a capitania abandonada quando 
a c:orôa a chamou a si, indemnizando o herdeiro do do· 
natario. 

5. A capitania de S. Vicente,. deoada a Martim 
Affonso, teve a fortuna, que as outras não tiveram, 
de ser instalIada officialmente, e pelo proprio capitão 
a quem a munificencia regia quiz galardoar com o 
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melhor e mais extenso lote (comquanto sahisse, como 
depois se viu, um dos menores). 

Quando Martim Affonso deixára a terra em 1533, 
já iam prosperas algumas povoações, principalmente a 
villa capital que fundára. 

Alguns annos depois formára-se no outro lado da 
ilha uma nova villa (Santos), cujo florescimento em 
breve sobrelevaria o da villa de S. Vicente. 

Iam tambem os colonos invadindo o planalto de 
Piratininga, onde se installou a villa de Santo André; 
e alguns annos depois (em 1554) ereavam os Jesuitas, 
em pleno campo, o Collegio de S. Paulo, origem da 
grande cidade de hoje. 

Pode-se dizer que a capitania de S. Vicente se 
fez por esforço dos proprios colonos; pois o donatario, 
engolfado nas eoisas da India, nunca mais se lembrou 
da America. 

XVIII 

As outras donatarias 

l. .\. donataria de Pero Lopes era (!uasi tres ve
zes maior que a do irmão, e compunha-se de tres lotes: 
dois cá no sul (capitania de S. Amaro), comprehen
dendo 50 leguas de costa; e um para o norte de Per
nambuco (trinta leguas). 

Esta donataria, assim parcellada, foi a que menos 
prosperou; e não só por isso, como porque o donatario 
alguns annos depois fallecia (1539 ou 1540). 

Mal se formaram nos quinhões do sul alguns po
voados insignificantes; e no do norte, nos primeiros 
tempos, um nucleo qVe se iniciou com fortuna, mas 
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que depois decahiu, valendo-lhe em seguida de pouco 
o esforço do capitão João Gonçalves por levantai-o e 
dar-Jhe incremento. 

Não demorou que outros prepostos da viuva do do
natario ali se puzessem com os naturaes em luctas terri
veis; e a villa da Conceição, erigida pelo capitão velho 
(como chamavam os indios a João Gonçalves), teve uma 
vida mofina e anarchizada até a occupação hollandeza. 

E isso emquanto na secção do sul começavam, en
tre os herdeiros dos dois irmãos donatarios, as compli
cações que só acabaram em 1710, com a incorporação 
definitiva de Santo Amaro á capitania de S. Paulo. 

2. Um dos capitães daquelles tempos que bem 
poderia comparar-se a Duarte Coelho foi Pero de GÓes .. 
a quem coube a donataria de S. Thomé ou da Parahyba 
do Sul. 

Tinha este Pero de Góes vindo para S. Vicente na 
expedição de Martim Affonso; e deixando-se encantar 
pela terra, ali ficou cuidando das suas lavouras. 

Tendo alcançado a doação, iniciou solicito o po
voamento da capitania, fundando uma villa á margem 
do rio Parahyba, e attrahindo para ali parentes e ami
gos que estavam em S. Vicente. 

Localizaram-se logo muitos colonos, e construiram
se alguns engenhos; e desenvolvia-se rapidamente a 
cultura da canna de assucar e outras lavouras, quando 
sobrevieram os embaraços que eram communs nas va
rias colonias: os indios, desenganados das boas dispo
sições dos adventicios, 'insurgiram-se por todas as im
mediações daquelle nucleo; e dominados de irreprimi
vel furor, não deram mais treguas ao nascente estabe
lecimento. 

E tão irreductiveis se mostraram na guerra decla
rada aos colonos que Pero de Góes teve de fugir com 
toda a sua gente para a capitania vizinha. 
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Comquanto não se desilludisse dos seus intentos, 
nada mais poude Góes fazer pela sua donataria. 

B. A capitania contigua do lado do norte coube a 
Vasco Fernandes Coutinho, capitão dos mais illustres, 
e « fidalgo dos mais antigos solares de Portugal». 

Era homem de alguma fortuna; e quando veio para 
o l3rasil (em 1535) já não era moço. 

Deu principios aos trabalhos da colonia fundando 
no littoral de uma be11a enseada a villa a que deu o 
nome de Espirito Santo, tornado logo extensivo a toda 
a donataria. 

Pelas vizinhanças estabeleceram-se muitos lavra
dores; e construiram-se engenhos para o fabrico de 
assucar. 

Com tal vantagem se começa a vida ali que foi 
despertando attenç,ão nas outras capitanias, e de toda 
parte foi affluindo gente para aquella terra, e até fi
dalgos e capitães já conhecidos pelo seu valor e a sua 
fortuna. 

Tão animado se sentiu Coutinho que resolveu ir á 
Europa no intuito de prover-se de mais recursos para 
ampliar aquella obra. 

Com a ausencia do donatario, porém, cal a co
lonia em discordia. 

Sobrevem a animadversão dos indios; e tão in
continentes se tornaram estes que a população teve, 
afinal, de abandonar a villa. 

De volta da Europa, viu-se Coutinho forçado a 
trasladar a povoação para a ilha vizinha, onde está 
hoje a cidade de Victoria. 

Não foi mais feliz, embora ali fosse mais facil a 
defesa. 

Nem de nada lhe valeu o soccorro que ao velho 
donatario enviou Mem de Sá com o proprio filho, pois 
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este mesmo perecera na guerra contra o gentio insur
gido. 

Até que falIece o desventurado Coutinho, em 1561., 
depois de haver devolvido a capitania á corôa. 

4. A capitania de Porto Seguro, entre a do Es
pirito Santo e a de Ilheus, foi doada a Pero de Cam
pos Tourinho. 

Veio este, trazendo gente escolhida para povoar a 
terra. 

Usou de tactica e prudencia nas relações com os 
selvagens, e teve da parte destes o mais efficiente con
curso em todos os trabalhos do estabelecimento. 

Fundou em aprazivel estancia, deante do mar, a 
primeira villa, a que deu o nome de Porto Seguro, 
persuadido, talvez, de que reavivava nelIa a tradição 
da paragem que Cabral visitára pela primeira vez em 
1500 (a qual, no emtanto, estava algumas milhas para 
o norte). 

Tão cordial foi o commercio com os indios que 
logo se formaram outros nucleos, onde as duas raças 
viviam em plena harmonia. 

Largo incremento tiveram rapidamente todas as po
voações; de modo que se podia citar, como bons exem
plos de senso e habilidade naquella tarefa, o valor pon
derado, a prudencia e o espirita de pié,lade do do
natario. 

Com o fallecimellto de Tourinho, porém, tudo mu
dou subitamente em Porto Seguro. Os seus sucoessores 
;':10 lhe herdaram as grandes qualidades; e a colonia 
viveu em vicissitudes durante mais (le dois seculos, até 
que em 1759 reverteu á corôa. 

5. A dOllataria de llheus, entre a de Porto Se
guro e da Bahia, coube a Jorge de Figueiredo Corrêa. 

Não se sentindo com animo de vir elle proprio, 
mandou para a America um preposto, que não soube 
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ser avisado, ao menos quanto parecia apto para a ar
dua missão. 

Vem Francisco Romero, trazendo muitos recursos 
de toda ordem, e « com grande apparato». 

Em sitio magnificJ), ao fundo da bahia dos Ilheus .. 
deu principio a uma povoação a que ligou o nomB do 
donatario (S. Jorge). 

Conseguiu Romero manter boas relações com os 
indios; e a villa tornou-se logo uma das mais flores
centes de toda a costa. 

O mesmo, porém, não aconteceu quanto aos co
lonos, com os quaes entrou, afinal, em collisões, que 
terminaram pela sua BxpulSão. 

Mas, commetteu Jorge de Figueiredo o erro de sus
tentar o seu loco-tenente contra os colonos. 

Volta, pois, Romero; mas para crear na capitania 
uma situação de declinio, que logo depois se aggravou 
com o fallecimento do donatario. 

Até que foi, em 1761, incorporada no patrimonio 
da corôa. 

_._._~ 000 -_.~._---- --

XIX 

Primeiro Governador Geral: Thomé de Sousa 

1. Em 1548, comprou D. João III a Manuel Pe
reira Coutinho, filho do respectivo mallogrado dona
tario, a capitania da Bahia, e ali estabeleceu a séde 
do Governo Geral, ficando ,a esta immediata delega
ção da corôa sujeitos os capitães e todos os s,erven
tuarios nomeados para a boa administração da colonia. 
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Foi investido do cargo de 
primeiro Governador Geral 'fho
mé de Sousa, antigo capitão, que 
já se havia distinguido na Asia. 

Thomé de Sousn. 

Em principios de 1549, par
tiu de Lisboa Thomé de Sousa, tra
zendo em sua companhia os di
versos funccionarios que o de
viam auxiliar no governo e na 
administração, seis padres Jesui
tas, cerca de seiscentos soldados, 
e muitas familias que vinham es
tabelecer-se no ' paiz, além de grande numero de pn" 
citas, que deviam aqui cumprir sentenç.a. 

2. Chegou o Governador, por fins de Março, á 
Bahia, onde foi recebido com muitas provas de res
peito e lealdade por Diogo Alvares, o Caramurú, a 
quem o rei já o havia recommendado muito especial
mente por carta do seu proprio punho. 

Encontrou ainda ali Thomé de Sousa algumas fa
milias das que tinham vindo em 1537 r...om Francisco 
Pereira Coutinho. 

Devido á influencia desses colonos, e principal
mente do Caramurú, foi Thomé de Sousa 'muito aju
dado pelos indios em todos os trabalhos de fundação 
de uma cidade que servisse de centro e capital de todo 
n dominio portuguez. 

Formou-se a nova povoação nas vizinhanças da 
antiga villa velha, fundada pelo donatario Coutinho, no 
recoucavo da Bahia; e Thomé de Sousa deu-lhe o nome 
de Cidade do Salvador. 

3. Do littoral foram os colonos estendendo suas 
vistas para o interior do paiz .. 

A' medida que se afastavam das autoridades e do 
circulo de influencia do Caramurú, iam os immigran
tes pondo-se em conflicto com os selvagens. 

ROCHA PO>IBO - Historia rIu Brasil. 
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Viu-se 10goO 00 Governador Geral oObrigado a impôr 
castigos de escarmento á animosidade de alguns che
fes, faz endo-oOs matar amarradoOs á boOca de canhões . 

AoO mesmoO tempoO que a autoridade civil se mos
trava severa coOm oos indigenas, os Jesuitas, noO enthu
siasmoO da nascente instituição, emulavam em zeloOs pela 
oObra a que se vinham dedicar nas floOrestas do NovoO 
MundoO. 

CoOm a audacia e a coOnfiança, que só a fé poOde dar 
ás almas, embrenhavam-se oos padres noOs inhoOspitos 
sertões, coOnvertendoO oos gentios,e muitas vezes ampa 
randoO-oOs coOntra excessos e violencias doOs adventicios . 

4. ThoOméde SoOusa foi incançavel noO trabalho de 
encaminhar 00 poOvoOamentoO de muitoOs poOntoOs da vasta 
coloOnia, mandandoO vir gente, tantoO da metropole, comoO 
de oOutras poOssessões da moOnarchia. 

ImportoOu tambem, não só muitas especies de ani
maes doOmesticos, mas ainda infinidade de plantas de 

cultura. 
Viram loOgoO oos Jesuitas que 

tinham aberto na America um 
campoO vastissimoO ao seu apoOs
tolado; e reclamaram 00 COnCUf.3oO 
de noOvos irmãos_ 

Algum tempoO depoOis (em 
1550) chegaram á Bahia mais 
quatroO padres, entre oos quaes Ma
nuel de Paiva. 

TãoO animados se viram na 
sua gloOriosa propaganda esses es

Padre Manuel de Paiva 
piritoOs tenazes que conseguiram 

em breve emancipar a igreja doO Brasil (até entãoO su
jeita á doO Funchal), erigindoO-a em bispado indepen
dente (1551). 

PoOr meadoOs desse mesmo anno, chegava á Bahia 
00 seu primei ro bispoO, D. Pero Fernandes Sardinha. 
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5. Tendo regulado todos os serviços da adminis
tração, teve Thomé de Sousa o cuidado de, antes de 
retirar-se, visitar varios pontos da colonia. 

Partindo para o Sul, chegou á magnifica bahia 
de Guanabara, onde ficou encantado da belleza dos 
panoramas e da indole dos naturaes. 

Esteve em Angra dos Reis e em diversas outras 
situações da costa; chegando por ultimo a S. Vicente, 

Rio de Janeiro - Bahia de Guan·abara 

onde tomou providencias acerca da defesa do porto 
e de outros reclamos dos colonos. 

Esta viagem do Governador teve grande importan
cia para os destinos da colonia em geral, pois ha
bilitou-se elle, com os proprios olhos, a repetir para 
Lisboa os conselhos e as solicitações que já haviam 
sido feitas por Martim Affonso e por outros. 

Thomé de Sousa, homem prudente e benigno, pres
tou grandes serviços na administração da oolonia. 

----000 ------
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xx 

Os primeiros colon()~ 

1. E' muito para notar-se, ua parte do governo 
portuguez, e desde os primeiros tempos da colonia, 
a falta de um systema, de uma idéa ao menos, em 
materia de regimen colonial. 

Todos os act6s que emanaram da metropole re
velam uma dubiedade e hesitação de quem vai ás cegas 
por um caminho desconhecido. 

Concede vastos latifundios a particulares na vã 
esperança de que estes os povoem. 

Assegura aos donatarios uns tantos privilegios e 
regalias, que, em vez de produzirem os beneficios cal
culados, se tornam causa da immensa desordem que 
não tardou a atormentar quasi todas as capitanias. 

Querendo converteI-as em colonias correccionaes_. 
abrindo-as ao furor de galés e de bandidos, não fez 
mais do que preparar uma situação que devia custar 
caro aos elementos sãos que mais tarde se encaminha
ram espontaneamente para a colonia. 

2. O primeiro inconveniente que proveio dos er
ros commettidos foi o estado de conflicto quasi (',On
tinuo em que se puzeram os colonos com os padres 
catechistas. 

Em regra, os padres amparavam os selvagens COll-

tra as violencias e iniquidades que praticavam os aven
tureiros. 

Estes, abusando da sua força, tratavam os indios 
GOmo simples animaes, obrigando-os aos trabalhos mais 
rudes, castigando-lhes com rigor deshumano a natural 
indolencia. 
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o direito de escravizar tinha sido, no respectivo 
foral, assegurado aos donatarios, extendendo-se em se
guida, como abuso, a todos os colonos. 

Logo depois, a exemplo do que se fazia nos domi
nios da Hespanha, pretendeu-se cohibir a antropopha
gia concedendo francamente a todos os batedores de 
florestas o direito de escravizar antropophagos. 

3. Esta medida deu como resultado o que se de
via esperar: por toda parte, a ganancia dos bandidos 
só encontrava selvagens entregues á gula hedionda. 

Os missionarios clamavam inutilmente. Quasi sem
pre até o zelo do Jesuita, em vez de melhorar, aggra
vava a sorte dos indios, creando, contra os miseros. 
aversões e caprichos de maldade de que não se co
nhecem muitos exemplos na historia das cünquistas. 

E o que é extranho, nE> meio d.os horrores perpe
trados oontra os indigenas, é a fria indifferença, o 
desdem connivente das autoridades ante os incri veis 
excessos dos colonos. 

De sorte que nem as providencias emanadas da 
metropole, a instancias dos padres, produziam effei
tos, pois que, de facto, ficavam sem execução. 

Os abusos contra os indios só começaram a ser 
aUenuados, em algumas capitanias, quando se estabe
leceu a importação de africanos em massa. 

4. Não menos horrivel foi, então, o que se fez. 
Segundo alguns chronistas, desde os primeirüs all

nos da colonização effectiva, começára-se a fazer a 
introducção de africanos como escravos. 

No emtanto, só depois que .o negro se mostrou 
mais forte e resistente no trabalho do que o indio 
é que foi a colonia sendo inundada de africanos. 

A condição destes, exilados da sua terra, redu
zidos ao extremo da miseria moral, tornou-se ainda 
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mais dolorosa que a do indio. Este, ao men.os, era 
senhor da vastidão das florestas. 

Foi facil, então, legalizar desaffrontadamente a es
cra vidão do africano: já não se temia a reluctancia 
dos padres. 

Nem por iss.o, n.o emtanto, ficou mais livre de 
oppressão a raça indigena. 

5. Pode-se facilmente imaginar como taes err.os 
deviam projectar longe os seus effeitos. 

O primeir.o fructo das aberrações toleradas, e logo 
permittidas, foi o abastardamento geral das tres raças 
que se encontravam. 

E dizemos - abastardamento - em vez de fusão 
regular e legitima, porque, de facto, o que se fez no 
Brasil não foi mais que um amalgwmta dos elementos 
mais degradados das tres raças: - o indio, submettido 
pela força; - .o africano, rebaixado até a animalida
de; - e o eur.opeu, que vinha dos presidios, ou que 
se transportava para a America tangido de üübiça. 

Grande numer.o de lamentaveis success.os subsequen
tes teremos de ver filiados nestes grandes erros; e isto, 
além do estigma que ia ficar p.or muito tempo no ca
racter da nacionalidade. 

-----000 ~----

XXI 

o segundo Governador Geral. Os colonos 
e os Jesuítas 

1. Succede a Thomé de Sousa, em 1553, D. Duarte 
da Costa, durante cuja administração muito se compli
caram os negocios da colonia. 
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Entre os maiores embaraços figuram os provenien
tes das questões nascidas da acção dos Jesuítas contra 
a licença geral e os desmandos dos colonos. 

A autoridade civil não soube, no meio das colli
sões que se davam, conservar a precisa correcção (' 
imparcialidade. 

Duarte da Costa não tinha o 
espirito conciliador e, talvez, nem 
a prudencia e discernimento de 
Thomé de Sousa; e pelo apoio im
politico que deu ao desgoverno dos 
colonos, contribuiu para augmen
tar as difficuldades da sua acci
dentada administração. 

Naquelle momento, tudo acon
selhava, para assegurar o bem da 
colonia, que marchassem de ac-
cordo a autoridade civil e aecc.1e- Padre .Tosé el e Anchieta 

siastica. 

2. Tinham vindo com o segundo governador mais 
dezeseis Jesuitas, entre os quaes o depois celebre José 
de Anchieta; e, como provincial da Ordem no Brasil, 
foi nomeado o padre Manuel da Nobrega. 

Pela experiencia que logo adquiriram, preferiam 
sempre os Jesuitas ficar afastados ornais possivel da 
acção do poder civil e dos nucleos dE' adventicios; e 
como em S. Vicente já haviam lançado os fundamen
tos da catechese, para ali fizeram convergir os seus 
esforços. 

Como centro de acção, trataram agora de crear um 
collegio, escolhendo para isso uma paragem bellissima 
nos campos de Piratininga, não muito distante da po
voação deste nome, onde mandava João Ramalho. 

Esse colIegio recebeu o nome de São Paulo, por 
ter sido inaugurado no dia· em que a Igreja comme
mora a conversão do Apostolo das Gentes. 
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o colleg io de ,S. Pa ulo, nos Campos de Piratininga, 
ora transformado cm Palacio (10 Governo 

3. O collegio de S. Paulo prosperou admiravel
mente. 

Pode-se dizer que nunca 
esteve tão bem amparado, em 
parte alguma da " America, o 
problema da catechese. 

Os selvagens affluiam es
pontaneamente para as imme
diações da villa que em torno 
do estabelecimento se formava. 

De Piratininga, não via 
João Ramalho com bons olhos 
ali a construir-se aquelle solido 
baluarte do novo prestigio, que 
lhe ia custar a perda da sua 
preponderancia naquella terra. 

Não demorou que se come- Padre José de Anchieta , 
«assem a manifestar symptomas da es tatua FI. Peixoto - Rio 
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da antipathia creada entre os missionarios e os co
Jonos que obedeciam a Ramalho. 

Principalmente os numerosos descendentes deste e 
de seus companheiros (chamados mamelucos) mostra
vam-se avessos á influencia que os padres iam ga
nhando sobre os naturaes. 

Dahi, entre indios COllversos e colonos, os conti
f1UOS conflictos, que deixaram, por toda a capitania, 
o seu vestigio de prevenções e animosidades, que sú 
muito tarde se desfizeram. 

4. A antipathia que separava os dois partiuos -
(I dos padres e o de João Ramalho - converteu-st' 
(lepressa em verdadeira discordia; e os colonos e ma
melucos chegaram a combinar um ataque ao collegio. 

Por seu lado, os padres contavam com os indios. 
principalmente com os neophytos; e prepararam uma 
energica resistencia, obrigando os adversarios a desis
tir do seu intento, e salvando assim aquella garan
tia unica de ordem no meio do geral desregramento. 

Na contingencia em que se viam, pediram os pa
dres alguma providencia contra semelhantes attentados. 
mas o Governador tomou o partido dos colonos. 

Chegou ainda Duarte da Costa a pôr-se em COll
flicto com o bispo, D. Pero Sardinha; e tanto o com
prometteu que teve o prelado de partir para Lisboa. 
afim de, perante o rei, se defender. 

Logo que sahiu da Bahia, porém, naufragou o 
bispo, perto da foz do S. Francisco, e foi, com os 
seus companheiros, massacrado por indios ferozes. 

5. Não era só em S. Paulo, aliás, que se da
vam luctas armadas entre indigenas e adventicios. 

Em todos os pontos onde os portuguezes se iam 
estabelecendo, os mesmos espectaculos de desordens per
turbavam a obra da cDlonização. 
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Em Pernambuco, e mais ainda em Espirito Santo, 
unde eram insuflados por especuladores que infesta
vam todo o littoral, os indios punham frequentemente 
em serios perigos as povoações portuguezas. 

A propria capital do dominio não se julgava a 
salvo de investidas. Nos engenhos do Reconcavo os 
colonos viviam em continuos sobresaltos. 

Em grande parte, esses males eram devidos prin
cipalmente á politica do Governador, propenso sem
pre a condescender cüm os colonos. 

---.~----- - o o o 

XXII 

Francezes no Rio 

1. Em parte alguma da America do Sul foi mais 
vigorosa e tenaz a hostilidade dos indigenas á lllva
são de europeus do que nas costas do Brasil. 

Deve isso attribuir-se a tres causas: a primeira - a 
indole bellicosa das tribus que occupavam a parte orien
tal do continente, sobretudo as do littoral; segunda -
a prepotencia com que os 0010nos portuguezes moviam 
contra si a animadversão do gentio; terceira - a ac
ção de dois inimigos poderosos que teve sempre no seu 
caminho o elemento portuguez - o Jesuita e o intruso 
de outras nacionalidades, principalmente o francez. 

Desde os primeiros dias da colonização, vinham 
as expedições portuguezas encontrar em pontos da 
costa especuladores francezes occupados no trafico do 
pau-bl'asil e de alguns outros productos nativos, enr 
tão de grande preço na Europa. 

2. Esses aventureiros eram muito mais habeis que 
os da peninsula: entravam no paiz apoiando-se, antes 
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ue tuuo, na alliança que logo iam fazendo com os 
indigenas, 

Isso lhes val,ia enormes vantagens, ao mesmo tem
po que creava embaraços ao atropelo e desmando dos 
portuguezes, 

Os grandes proveitos que iam os intrusos tirando 
de paiz tão rico, e o quasi abandono em que por 
tantos annos ficaram excellentes paragens do littoral, 
sem contar ainda a inepcia com que eram feitas as pri
meiras tentativas de colonização por parte dos portu
guezes - foram dando margem a pretenções mais au
daciosas em França. 

Naquelles tempos ainda a Reforma agitava toda 
a Europa, e punham-se em tremendos conflictos os 
partidos que disputavam o predominio pela influencia 
dos respectivos chefes no espirito dos reis. 

3. O almirante Gaspar de Coligny, que exercia 
grande ascendente sobre Henrique II, e que se havia 
feito protestante calvinista, aproveitou, em 1554, os ser
viç>os de Nicoláu de Villegagnon, que se lhe offere
cera para fundar na America uma colonia, que pudesse 
servir de refugio aos calvinistas nos dias de desgraça. 

Este Villegagnon já se havia distinguido como ma
rinheiro pela sua bravura; mas não se explica como 
o nobre Coligny, sem motivos ponderosos, chegasse 
a confiar-lhe tão delicada missão, para o exito da qual 
seria preciso contar com a lealdade do chefe que devia 
desempenhaI-a. 

Parte Villegagnon para o Brasil com cerca de 100 
homens; e, ao cabo de uns quatro mezes de viagem, 
chega (em principios de Novembro de 1555) á bahia 
ue Guanabg,ra, onde pretendia fundar a capital da sua 
França Antarctica. 

4. Exploraram os francezes toda a magnifica ba
!lia, e puzeram-se logo em relações com os indigenas 
que lhe occupavam o vasto littoral. 
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Ilha Sirigipe (Villegagnon) com o forte Coligny 

Numa ilhota elevatla, que os índios chamavam Si
rigipe (hoje Villegagnon), construíram um forte, a ({Uf' 

deram o nome de Coligny. 
Havendo Villegagnon communicado para França o 

:mccesso que alcançára a expedição, não demorou que 
lhe chegassem poderosos reforços de armas e gente. 

Guarnecido o forte, procuraram os francezes es
tabelecer-se, tanto em outras ilhas como por todo o 
littoral da bahia, e de alargar para o interior o seu 
commercio com os indios. 

Apesar de toda a prudencia e habilidade com que 
tratavam de conquistar a ctJnfiança dos naturaes, ti
veram de sustentar luetas contra alguns chefes mais in
submissos. 

Õ. A intrusão dos francezes em diversos pontos 
da costa e, por fim, o seu audacioso ingresso e fi
xação na bahia do Rio de Janeiro, completavam a de
ploravel situação creada para a colonia, principalmente 
pela rlesidia e pelos erros de Duarte da Costil. 
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Nada podendo tentar contra os intrusos, limitou-se 
o Governador a pedir providencias para Lisboa, em
quanto aqui aggravava o estado de coisas, fazendo con
cessões escandalosas a parentes e amigos. 

Para augmentar-Ihe os embaraços, viu-se ainda pri
vado, pelo fallecimento do Caramurú (em fins de 
1557), do concurso que, apesar de tudo, nunca este 
lhe recusára. 

Sem mais o prestigio da legenda ria figura, teve 
de ver por toda a capitania crescer a desordem, e 
tornar-se difficil o seu governo. 

Tal foi o desgosto, e até a revolta dos proprios 
colonos contra desastramentos das autoridades, impu
nemente commettidos, que o senado da camara che
gou a representar eontra o Governador, pedindo com 
instanc,ias á rainha regente que de semelhante homem 
livrasse a colonia. 

000 

XXIII 

l\'Iem de Sá 

1. As más noticias recebidas do Brasil alarma
ram a côrte de Lisboa, e o governo rui dou immediata
mente de tomar as providencias que a situação exigia. 

Primeiro que tudo, era preciso substituir Duarte 
da Costa por um homem prudente e energico, e de 
(~apacidade especial para eonjurar de prompto os ma
Il';;; que perturbavam a vida da colonia. 

Esse homem foi Mem de Sá. 
Nomeado Governador Geral, partiu elle para o Bl'it

si I, tomando conta do governo em meados de 1558. 
Tratou primeiro o novo Governador de serenar os 

animos, cürrigindo os abusos (' reprimindo a desordem 
reinante l'ntre os rdonos. 
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Ao coutrario do que fi
zera. o seu antecessor, har
monizou as autoridades ci
vis com os padres, cuja co
operação lhe era indispensa
vel. 

2. Não foi sem muito 
trabalho que Mem de Sá se 
preparou para encarar o pro
blema de ma,is gravidade na
quelle momento, e de cuja 
solução viera especialmente 
incumbido - a expulsão dos 
francezes da bahia do Rio. 

lrem de Sá 

Os embaraços que te to
dos os lados surgiam, e a 
que tinha de dar immediata 
attenção, não lhe dejxavam 
tempo para emptehendimen
to de tal oTdem. 

Parle de um quadro ue Parreiras 

Antes de tudo era preciso aplacar o furor dos 
selvagens, por toda parte insurgidos contra os con
quistadores; e grandes esforços teve de empregar para 
os submelter. 

Logo de começo, passou Mem de Sá pelo desgosto 
de perder o filho, Fernando de Sá, nobre e valente man
cebo, que partira contra os Goiatacás da capitania do 
Espirito Santo, levantados contra os portuguezes. 

Só ao cabo de muitas luctas, durante quasi dois 
annos, em diversos pontos, as victorias dos colonos 
obrigaram os indios a fazer a paz. 

3. Poude, então, o Governador emprehender o ata
que aos intrusos do Rio de Janeiro . 

O proprio Mem de Sá, de combinação com os padres 
de S. Vicente, achou-se na bahia de Guanabara em prin-
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cipios de 1560; e, após uma intimação a que não cede
ram os usurpadores, investiu o forte Coligny, obrigando, 
ao fim de dois dias e duas noites de combate, a maior 
parte dos francezes a fugir para o continente'. 

Persuadido de que os intrusos ficavam completa
mente impossibilitados de restabeleoer-se ali, commct
teu Mem de Sá o grande erro de não aproveitar aquel
le ensejo, que a victoria lhe dava, para fundar no 
littoral da Guanabara a povoação que só 7 anuos mais 
tarde se fundou. 

Attendendo as solicitações dos padres Nobrega e 
Anchieta (os quaes tanto o haviam ajudado no desba
rato dos francezes) foi o Governador a S. Vicente, 
e visitou o collegio de S. Paulo, para cujas imme
diações conseguiu que se mudassem a maior parte dos 
colonos da Borda do Campo. 

4. Aproveitando o pouco de calma que lhe dei
xavam os intrusos e os indios, cuidou Mem de Sá de 
expedir para o interior caravanas de exploradores; e 
de volta, em :i1eguida, para a capital, chegou á Vi
ctoria do Espirito Santo, onde regularizou os negocios 
da capitania. 

Todo o tempo que lhe sobrava das preoccupaç'ões 
em que o traziam as hostilidades dos naturaes, empre
gava-o Mem de Sá em fomentar o trabalho agricola; 
em fazer explorar o paiz; em estabelher aldeamentos, 
dando apoio e protecção aos padres missionarios, cuja 
obra teve naquelles tempos o seu mais vivo esplendor. 

Induzido pelas noticias que lhe vinham continua
mente, fazia tambem o Governador bater os sertões 
por bandos de aventureiros, á procura de ouro, e adean
tando ao mesmo tempo o problema do desbravamento 
da terra. 

5. Mas, não durou muito a tregua que lhe da
vam os selvagens. 
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Grande numero de tribus muito bellicosas, os Ai
morés, tinham preferido, ao trato com os colonos, re
fluir para as montanhas que ficam entre Bahia e Es· 
pirito Santo, e ali continuar, insubmissos e refractarios.. 
o seu protesto eontra a invasão. 

Por fim, ou porque lhes escasseassem ali os meios 
de subsistencia, ou cedendo a seus instinctos guerreio 
ros, desceram das montanhas e travaram luda com os 
('olonos. 

Bateu-os Mem de Sá, e rechassou-os para o no
I'oeste, onde se espalharam pelas grandes florestas do 
s. Francisco e (lo Tocantins. 

- ooo·~---_·_---

XXIV 

Confederação dos '!'amoÍoi" 

1. Não ha duvida que mal apercebido tinha an
dado Mem de Sá quando se limitára a desalojar os 
francezes do forte Coligny. 

O maior numero de intrusos, aos azares da ren
dição incondicional, preferiram a sorte dos seus al
liados, os indigenas. 

Mettendo-se com estes peLos sertões, prégaram por 
Loda parte uma especie de guerra santa contra os por
t.uguezes, movendo habilmente uma geral animadversão 
contra os homens de S. Vicente, dos quaes já tinham 
recebido os selvagens algumas lições de escarmento. 

Centenares de chefes tamoios levantaram-se contra 
aquelles extrangeiros, que consideravam como seus es
poliadores injustos e deshumanos; e, instigados e di
rigidos pelos francezes, prepararam contra a colonia 
pQI'tugueza uma das mais temerosas refregas a que te VI" 

pIla de resistir. 
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2. A' influencia dos francezes juntou-se o effeito 
({ue sobre o espirito dos maioraes tamoios teve o con
graçamento dos padres de S. Paulo eom a gente de 
Ramalho e Tibiriçá (mamelucos). 

Conseguiu Ramalho manter a fidelidade de seu 
sogro e dos chefes que lhe rendiam obediencia; e con
fiou a Tibiriçá a defesa do collegio e povoação de S. 
Paulo. 

Um sobrinho do chefe tamoio, chamado Jaguanhara. 
porém, tornou-se o terror dos portuguezes. 

Incendido de odio feroz, assumiu o commando de 
muitas legiões, e arremetteu desabridamente contra 
aquelles que detestava corno os maiores inimigos da 
sua raça. 

Nas capitanias do Espirito Santo. de S. Thom{' 
l' de S. Vicente lavrava tremenda a insurreição. 

3. Logo de começo foi atacado o eollegio de ~. 
Paulo,sendo, porém, repellidos os índios pelos colonos 
ali concentrados. 

Em Victoria do Espirito Santo, a guerra foi terri 
vel e custou a vida a muitos colonos. 

Em toda parte, as povoações e as fazendas eram 
assaltadas. 

Os selvagens, Hum tropel de fmias, andavam á:,: 
multidões, a farejar portuguezes e mamelucos, deixando. 
por onde passavam, a devastação e o incendio. 

Na villa de S. Vicente a lucta foi horrivel. Cerca de 
2.000 guerreiros, em 300 canôas, assaltaram 11 povoa
\~ão, obrigando os moradores a fugir com grande pavor. 

Tornava-se para os portuguezes a situação instis
tentavel, pois os elementos de resisteneia iam escas
seando. 

4. Por fim, numa alliança geral, que ficou sendo 
conhecida na historia pelo nome de confederação dos 
Tamoios. planeam um ataque decisivo a S. Paulo. 
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Os chefes reunidos tomam a ueliberação de des
truir completamente a colonia, exterminando os habi
tantes ou forçando-os a sahir do paiz. 

Em tão afflictiva conjunctura poude mais o. zelo 
dos Jesuitas que os exiguos recursos de que dispu
nham os colonos contra O' levante geral. 

Nobrega e Anchieta resolvem tentar a salvação da 
colonia, e dirigem-se afoitamente a lperoig, onde esta
vam os chefes indigenas em vesperas de dar o planeado 
ataque ás povoações portuguezas. 

O proprio grande ascendente, que entre os indios 
exerciam os missionarios, como seus protectores inde
fessos contra injustiças dos colonos, esteve em risco de 
ver frustada a audaciosa tentativa. 

5. A muito custo conseguiu a piedade dos dois 
Jesuitas aplacar a colera dos barbaros, alcançando uma 
suspen~ão de armas med.iante condições que deviam 
ser aC€itas pelos portuguezes. 

Emquanto o padre Nobrega ia levar a S. Paulo 
as bases do accôrdo de paz, ficava José de Anchieta 
em poder do conselho das tribus, como garantia da 
lealdade dos medianeiros. 

Diz a legenda que foi por este tempo que o Apos
tolo do Novo Mundo concebeu o seu poema á Vir
gem, escrevendo os primeiros versos nas areias da praia 
e em cascas de arvores. 

Dentro de alguns dias esteve Nobrega de volta. 
celebrando-se, então, a paz . Obrigaram-se os indios, 
pelo tratado, a retirar para os sertões de lo este ; e 
os portuguezes assumiram o compromisso de não mais 
lhes perturbar o socego. 

E' excusado dizer que essas estipulações não fo
ram cumpridas, e que, não menos frequentes e te-
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merosas, cOIJtinuaram as lllctas com os inJigcllas, eujo 
espirito de independeneia, no emtanto, ia cada vez mais 
amortecendo. 

o Poema de Anchieta - Quadro de n. Calixto 

--- - - ---- -- 000 -_._--~ 

xxv 

Expulsão dos francezes 

1. O que Mem de Sá, em 1560, teria evitado 
com a fundacão de uma colonia na bahia do Rio de 
Janeiro, veio' a dar-se, como se poderia ter previsto. 

Poderosamente auxiliados pelos Tamoios, voltaram 
do interior os francezes e reoccu,param Coligny, recons
truindo o antigo forte, e levantando outros no littoral. 

Teve logo o Governador noticia disso, e fez sen
tir para Lisboa a necessidade de cuidar seriamente 
dos negocios do sul, onde os maiores embaraços decor
riam do afastamento em que ficava, da séde do go
verno, grande parte da calonia. 

Foi esta circumstancia que determinou, logo de
pois, a divisão do Brasil em dois governos. 
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Emquanto esperava da metropole os reforços soli
('itados, ia Mem de Sá reunindo gente nas diversas 
(',apitanias, e preparando uma expedição capaz de ex 
IJlllsar os francezes de uma vez para sempre. 

2. Em fins de 1564 chegou da Europa Estacio de 
Sá, sobrinho do Governador, com alguns navios e gente 
de guerra, e seguiu, sem demora, para S. Vicente, 
onde contava rom o concurso dos padres e dos colonos . 

. \ lIarlid:! <la f rota de E s t.acio de Sá de lIcrtioga - Quadro fIe R. Ca.lioüo 

Em principios do anno seguinte, desembareava Es
I:acio de Sá junto á barra do Rio de Janeiro, no lugar 
'[ue se denominou Praia Vermelha, e ali perto, no pe
([ueno isthmo que liga o Pão de Assucar á coUina ond(' 
está hoje a fortaleza de S. João, estabeleceu-se, e fun
dOll logo a cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. 

Sentiu de prompto Estacio de Sá que as sua..q for
í.:as não eram sufficientes para offerecer ao inimigo 
uma acção decisiva; e mal se ponde ir mantendo na 
posição orrupacla, at..,'> quI" o (i-overna.dol' o sorr.Ol'l'eSse. 
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Durante cerca de dois annos conseguiu sU:ótentar
se ali, até que o proprioMem de Sá deliberou partir 
para o Rio de Janeiro, onde (~egon, trazendo novos 
reforços, ,em princi pios de 1567. 

3. Combinou-se, então, uma illvestida formal ás 
fortificações dos intrusos. 

Emquanto por mar se atacava Coligny, (lava Es
tacio de Sá combate ao forte de terra mais proximo 
da posição occupada pelos portuguezes. 

Os· inimigos foram logo desalojados dos dois pos
tos, retiranoo a maior parte para a ilha, hoje (lo Go
vernador. 

Ali foi completa a vidoria dos portuguezes, e os 
vencido::; tiveram de abandonar definitivamente as de
liciosas paragens onde tinham vivido uns doze annos. 

Em consequencia ele ferimentos recebidos em com
bate (por uma seta hervada, num dos braços) dentro de 
alguns dias veio a faUecer o nobre Estario de Sá, a 
cujo heroico valor se deveu em grande parte a victoria. 

4. Tratou, então, o Governador de remover a ci
Ilade para um ponto mais afastado da harra, e onde hou
vesse espaço para o desenvolvimento de uma grande 
povoação. 

Escolheu-se para isso o outeiro que se chamou 
do Castello, para o alto do qual se transferiu o quP 
havia junto ao Pão de Assucar. 

Fez Mem de Sá a nova instaUação com toda a pom
pa do cerimonial, como si creasse ali uma nova cidadl'. 

Emquanto se levantavam as fortificações, começa
vam os padres a construir a igreja e o rollegio, cujaH 
ruinas ainda se vêem no alto do morro. 

Dali foi a povoa\'ão estendendo-se para as imme· 
diações, principalmente para o lado da bahia, e na 
direcção de outra collina não distante, a que Sf' l"lell 
depois (I nome df' S. Bpnto. 
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o Morro do Castello com o Largo d o Paço e n. Praça do Mercado 

Foi nomeado governador da cidad€ um outro so
brinho do Governador Geral, Salvador Corrêa d€ Sá. 

5. A figura · deste Salvador Corrêa (que por mais 
de uma vez governára a cidade ) tornou-se leg€Ildaria .. 
mesmo entre os indios, com os quaes teve uma poli
tica bem differente da que costumavam praticar os 
portuguezes. 

O proprio Mem de Sá, antes de retirar-se para a 
Bahia, procurou tambem inspirar confiança aos selva
gens, fazendo-lhes conc€ssões valiosas, principalmente 
aos chefes que o hav.iam ajudado contra os franc€zes. 

Entre esses chefes, muito se distinguira o valente 
Ararigboia, a quem o Governador Geral fez doação de 
uma sesmaria na parte do littoral fronteira á cidade. 

Mem de Sá administrou a colonia cerca de qua
torze annos, e não chegou ·a voltar para a patria .. 
fallecendo a 2 de Março d€ 1572, depois de hav€r 
prestarlo aqui os mais relevantes serviços. 
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XXVI 

o Brasil dividido em dois governos 

1. Logo que expulsou definitivamente os france
zes e poz em ordem os nego cios da colonia, pediu 
Mero de Sá dispensa da commissão que, tão a con
tento da metropole, desempenhava na America. 

O governo portuguez, entretanto, insistiu em re
clamar os serviços do habil administrador, e só lhe con
cedeu a demissão quando mais não poude recusar-Ih'a. 

O Governador nomeado em 1570 para substituil-o, 
porém, D. Luiz de Vasconcellos, em viagem para o 
Brasil, foi victima, com quasi todos os da expedição 
(inclusive quarenta padres dos 68 que o acompanha
vam), de corsarios francezes (Soria e Capdeville). 

Em consequencia deste mallogro, teve Mem de Sá 
de continuar no governo da colonia, at~ que veio D. 
Luiz de Brito succeder-Ihe. 

2. Chegou o novo Governador á Bahia a 13 de 
Maio de 1572, dois mezes depois do fallecimento de 
Mem de Sá. 

Nesse mesmo anno, porém, resolveu o governo por
tuguez dividir o Brasil em duas grandes provincias 
administrativas, tendo por séde, a do norte a cidade 
do Salvador, e a do sul a cidade do Rio de JaneifOi. 

Ficou Luiz de Brito na secção do norte; e para 
a do sul, foi escolhido o Dr. Antonio Salema, então 
ouvidor em Pernambuco. 

Em principios de 1573, achava-se na Bahia o Dr. 
Salema; e ali, em conselho com o provincial dos Jesui
tas e com as primeiras autoridades civis, celebraram 
os dois Governadores um accôrdo no sentido de regular 
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I) bom andamento das coisas da colonia, e em con
formidade com as instrucções recebidas de Lisboa. 

3. Partiu, em seguida, o Dr. Salema para o Rio de 
Janeiro (fins de 1573). 

A sua preoccupação, assim que assumiu o governo,. 
foi livrar a provincia do sul do grande perigo em 
que de novo se via devido á attitude dos Tamoios. 

A paz, que se havia alguns annos antes celebra
(lo, nada garantia. 

Muitos francezes continuarcun a viver entre os sel
vagens; e, mantendo relações frequentes com os cor
sarios que varejavam as costas, nutriam no animo dos 
indios uma profunda aversão aos portuguezes. 

Deliberado a escarmentar o gentio, expede Salema 
para o interior cerca de 1.000 homens bem armados. 
ao mando de Christovam de Barros. 

Esta formidavel bandeira bateu os indios em mui
los e sanguinolentos combates, e voltou trazendo pri
sioneiros cerca de 10.000 infelizes, que foram escra
vizados, pois já era reconhecido aos Governadores esse 
(iireito de escravizar em toda guerra licita. 

As tribus dizimadas fizeram, então, o seu grande 
exodo para o norte. 

4. Livre de correria dos selvagens, poude o Dr. 
Salema occupar-se dos negocios da colonia. Não consta .. 
entretanto, que este administrador tenha revelado as 
suas aptidões em serviços dignos (le nota. 

Por sua vez, D. Luiz de Brito, na provincia do 
norte, ia alargando sempre o circulo de explorações 
no sertão e conquistando ao dominio do selvagem grande 
parte da costa. 

Foi primeiro até os oonfins com Sergipe, e, em 
seguida. avançou para além do rio Real. 
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Varreu depois todo o littoral até Pernambuüo; e 
dali, tenuo-se reforçado de gente e de navios, foi ai(> 
a Parahyba, onde haviam sido já mal succedidas aI 
gumas expedições. 

5. Não foi mais feliz agora o proprio Governador. 
Tempestades o forçaram a arribar a Pernambuco, 

de onde retrocedeu para a Bahia, solicito por atten
der a reclamos urgentes da ordem, ameaçada em va
rias pontos por africanos fugidos das fazendas. 

Foi contra elles expedida uma companhia. com
posta quasi só de indios, a qual os desbaratou. 

D. Luiz de Brito deu provas de capacidade po
litica e tino administrativo. 

O que caracterizou o seu governo foi a energia p 

firmeza com que soube sempre impôr a sua autori
dade, sem commetter excessos, antes usando de pruden
cia, e inspirando confiança no seu espirito de justiça, 
mesmo entre os indios, cuja furia bellicosa tantas ve
zes fôra obrigado a reprimir e castigar severamente. 

- - 000 - ----------- -

XXVII 

De novo um s6 Governo Geral 

1. A experiencia de poucos annos foi sufficientf' 
para convencer a côrte de Lisboa de que á ordem e 
á boa administração da colonia de modo algum con
vinha a divisão que se fizera; e, em 1577, de novo 
se creou um só Governo Geral, sendo investido desse 
cargo o benemerito Luiz de Brito. 

Este, potém, já se sentia fatigado de quasi cinco 
amlOS d~ trabalho na America, e logo depois retirou-se 
para a metropole. 
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Foi nomeado para succeder-Ihe Diogo Lourenço da 
Veiga, que tomou posse do governo a 1.0 de Janeiro 
de 1578. 

Apesar de homem idoso e fraco de saude, llesen
volveu o novo. Governador grande actividade, cuidando 
principalmente das questões mais graves que se im
punham no momento á attenção do poder publico. 

2. Mereceu de preferencia a solicitude de Lou
renço da Veiga a obra da conquista e povoamento.: 
sobretudo do littoral, por onde continuavam, obstina
das no seu intento, muitas quadrilhas de traficantes. 
com velleidades de se fixar,em em certos pontos. 

Logo no anno seguinte ao da sua posse, come
çou resolutamente a reprimir o contrabando que se 
fazia em larga escala nas enseadas de Cabo Frio; e 
teve de lançar mão da medida extr,ema de confiscar 
os entrelopos ou, em ultimo caso, incendiaI-os. 

Esta lucta com os especuladores (principalmente 
francezes e flamengos) prolongou-se por muitos an
nos, e muito esforço custou á administração da co
lonia. 

3. O insuccesso da expedição de Luiz de Brito em 
1576 não tinha feito esquecer a neoessidade de eoloni
zar a Parahyba, eujas costas, até o Maranhão, eram 
mais frequentadas por aquelles temivleis concurrentes. 

Preoccupado com as coisas do sul, não poude Lou
renço da Veiga, logo no começ,o da sua administra
ção, tomar providencias directas nesse sentido. 

Teve, no emtanto, ensejo de amparar o audaeioso 
commettimento de Fructuoso Barbosa, fazendo a este 
grandes concessões, e assegurando-lhe, com o governo 
da capitania da Parahyba, privilegios exce'pcionaes, co
mo, entre outros, o de arrecadar direitos para si durante 
dez annos. 
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4. Mas Fructuos.o Barbosa nã.o foi melhor succe
dido d.o que Luiz de Brito: a sua expedição foi tam
bem batida de tempestades, e teve elle de regressar 
a Pernambuco sem nada haver c.onseguido. 

Mais tarde, nov.o projecto formou este Barb.osa, as
sociad.o a Simã.o R.odrigues Cardoso. 

Desta vez ehegou a expediçã.o ao ri.o Parahyba, 
em cuja margem direita se fortificou Fructuoso,' de
pois de haver expulso os. francezes que por ali en
c.ontr.ou, incendiando-lhes algumas náus. 

Teve ainda de repellir ataques d.o genti.o, ao qual, 
por fim, se ia impondo oom tenaz energia. 

A morte de um filh.o, porém, victima de perfidia 
dos indi.os, .o abalou de tal modo que elle desistiu 
da empreza, retirando-se para Pernambuco. 

5. Durante o governo de Lourenço da Veiga, adeau
tou-se muito a exploração do interior da Bahia. 

Joã.o Coelh.o de Sousa subira o rio S. Francisco, 
até as vizinhanças do sertã.o, onde mais tarde se fun
dou o povoado de QuebroM. 

Foi ainda no temp.o deste Governador que, de di
versos p.ontos do sertão, chegaram á capital noticias 
de descobertas de .ouro e de pedras preciosas. 

Um portuguez que se havia. distinguid.o pela sua 
audacia e tenacidade com.o explorador, Antonio Dias 
Adorn.o, tinha sido feliz numa grande "xpediçã.o que 
levára até confins de Minas Geraes; e v.oltára á Ba
hia para pedir ao Governador .os neoessarios recurs.os 
com que pudesse levar avante a exploração d.os the
sour.os que djzia haver eneontrad.o. 

Mas Lourenço da Veiga fallecera algum tempo de
pois, antes de ter podido fazer alguma eoisa. 

~----- ooo·~------
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XXVIU 

o domínio de Hespanha 

1. Foi em principios de 1580 que Portugal e todas 
a::; suas colonias cahiram sob a soberania da Hespanha. 

Havendo fallecido o cardeal D. Henrique, ultimo 
filho de D. Manuel (e que succedera em 1578 ao mallo
grado D. Sebastião), foi o throno portuguez disputado 
por alguns pretendentes, entre os quaes o mais forte 
era Filippe II, neto, por sua mãi Isabel, do monareha 
VENTUROSO. 

Apesar de preparada pelo pro
lJl"io cardeal-rei, a annexação do 
reino não se fez sem alguns pro
testos dos portuguezes; protestos, 
no emtanto, facilmente abafados pe
lós exercitos hespanhóes ao man
do do tremendo duque d'Alba, e, 
afinal, infirmados pelo voto das côr
tes de Thomar. a 19 de Abril de 
1581. . 

A grande expansão externa, 
que tinha tido o reino durante mais Duque d'AlbH 
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de um seculo, dera como consequencia o enfraq ueci
mento do seu poder politico e a inanição a que che
gára rapidamente em seguida ao seu periodo de mai:,; 
vivo esplendor. 

2. O dominio da Hespanha profundára odios au
tigos no coração dos portuguezes; e comquanto tivesse 
de submetter-se á força, a alma nacional não se dei
xou matar pelo despotismo extrangeiro. 

Tanto assim que no primeiro instante em que as 
circumstancias o permittiram, a resurreição da patria 
se opera sob os delirios de todo o povo, que parecia 
ter vivido sessenta annos da que lIa esperança. 

Em regra, os historiadores de Portugal se refe
rem com amargura ao periodo em que esteve o reino 
sujeito á tyrannia dos Filippes. 

Naturalmente a situação em que se viram, redu
;.;idos a vassalos da corôa vizinha- a antiga rival 
na conquista dos mares - e sob a prepotencia do:,: 
agentes hespanhóes, não era de (lerto a mais propria 
para consolar os portuguezes do declinio da sua fortUIul. 

3. Emquanto, porém, o velho Portugal empobreci,l 
na peninsula, esmagado de ex acções e aviltamentos. 
reduzido quasi á condição de simples provincia do vasto 
imperio hespanhol - o espirito da nacionalidade pa
recia, daquelle eclipse, resurgir em outro hemispherio. 

Foi o Brasil o refugio, por assim dizer, da alma 
portugueza naquelle doloroso momento. 

Pelos fins do seculo XVI começou a fazer-se um 
como verdadeiro exodo para o Brasil. 

Até então, quasi todos os que vinham para a Ame
rica eram meros aventureiros, attrahidos pelas noti
cias de riquezas faceis. 

Taes elementos, em regra, não se. fixavam: eram 
ondas que se succediam sem deixar aqui vestigios, a 
não ser o das devastações. 
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4. A partir de 1580, porém, começaram a emi
grar do reino para as colonias, e principalmente para 
o Brasil, Ü'S melhores elementos. 

Dir-se,-ia que subalternizada a nação lá na Eu
ropa, .os púrtuguezes oontinuavam a entender que .o 
Bntsil era sempre a sua antiga colúnia, um pedaço 
da mãi-patria sobrevivente neste lado do Atlanticú, até 
onde nãú vinha o dominio dos Filippes. 

Esta terra ficúu sendú assim .o seguro asylo, aberto 
a todÜ's os que se sentiam úpprimidos pela prepútell
cia da Hespanha. 

Tanto lá da peninsula, oomo dos Açúres, da Ma
deira, das ilhas do Cabo-Verde, vinham numerúsas f3i
milias para o Brasil, convencidas de que encontravam 
aqui a velha patria viva e renascente. 

5. E' preciso mesmú reconhecer que o proprio gú
verno de Madrid oomprehendeu logo a situação espe
cial da vasta colúnia. 

Por isso mesmo tratou os interesses do Brasil com 
uma indifferença que raiou ás vezes pordesidia, púis 
não se limitúu a evitar .o mais possivel .o oontrabalanço 
do elemento portuguez pela immigração hespanhola: foi 
ao ponto de abandonar .o paiz aos assaltos e á inva
são de extrangeiros. 

Quando, em 1640, Púrtugal restaurou a sua so
berania, .o Brasil, que tinha soffrido, mas que se con
servára sempre digno durante sessenta annús de vas
sallagem, estava ainda em collisão armada e tremenda 
c.om intrusús, dandú provas, portanto, do vigor cúm que 
sabia por si mesmo defender-se. 

----ooo~~---
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XXIX 

Situação do Brasil em 1580 

1. O systema de oolonização praticado pelo go
verno portuguez não dava sinão resultadosmediocres 
e tardios. 

Emquanto, num curto lapso de menos de vinte 
annos, os inglezes na Virginia já se sentiam prosperas 
e fortes para celebrar a sua primeira assembléa po
litica e prover por si mesmos ás necessidades de sua 
administração, na America latina, populações dispersas 
em vastos territorios, sem cohesão social e s·em outros 
intuitos a não ser a ambição de fortuna, em oitenta 
annos nada havia feito que revelasse o proposito de 
assentar logo os fundamentos do Estado futuro. 

Mesmo o progresso material era insignificante, com
parado com o que se fazia na Virginia e em quasi 
toda a costa oriental da America do Norte alguns an
nos (lepois da entrada dos colonos. 

2. O espirita de aventura e a ancia de desco
brir ouro afastavam do trabalho rural os colonos va
lidos, entregando-se a lavoura aos africanos' cindias 
escra v izados. 

Pode-se imaginar, portanto, o que seria' a agú
cultura daquelles tempos. 

A lavoura principal era a da canna de assucar, im
portada da ilha da Madeira, e cuja cultura logo de S. 
Vicente se generalizou pelas outras capitanias, tornan
do-se importante principalmente na de Pernambuco. 

O numero de engenhos de assucar em actividade 
nas diversas capitanias pode ser calculado em cerca 
de 150, sendo quasi metade só na de Pernambuco. 
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Bngenbo de Assucar no seculo XYlT 

o total lIa producção exportada subia á cerca de 
3.000.000 de arrobas, sem computar-se, portanto, a quP 
se destinava ao consumo local. 

3. Além de assucar, a colonia exportava, si bem 
que em menor escala, alguns outros artigos, como al
godão, tabaco, diversos cereaes, pelles, passaras vi
vos, ~tc. 

Nas capitanias do norte era um elemento econo· 
mico de grande importancia o pau-brasil e algumas 
especiarias. 

A criação desenvolvia-se, principalmente nas ea.· 
pitanias de S. Vicente, de Espirita Santo, de Pernam
buco e de Santo Amaro. 

Na de S. Vicente já se ensaiavam tambem algu 
mas culturas da zona temperada, taes como as da vi · 
nha, do trigll, de muitas fructas, etc. 

A instrucção era ministrada exclusivamente pelos 
padres, havendo em cada capitania pelo menos um coI· 
legio . 

Além do ensino primaria, limitavam-se os padres 
a ensinar o latim, c.orno preparatorio essencial para 
o curso de theologia. 

O primeiro seminario já funccionava na Bahia, des
de 1560. 
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4. A capitania mais prospera era a de Pernam
buco, dirigida com muito acerto desde principio pelo 
respectivo donatario. 

Ali, a lavoura e a pecuaria tomavam já notavel 
incremento, contando-se por este tempo uns 70 enge
nhos de assucar, além de muitas fazend,as de criação. 

Tinha já, esta capitania uma população regular, com
posta de adventicios (portuguezes e africanos) e indios 
catechisados. 

Seguiam-se, na ordem de importaneia, as capita. 
nias de S. Vicente, da Bahia, do Espirito-Santo e no 
Rio de Janeiro. 

As outras iam em decadencia, ou pelo menos es
tacionavam. 

Quasi todas as capitanias achavam-se ainda em 
poder dos herdeiros dos respectivos donatarios, pois o 
governo portuguez respeitára sempre os direitos de
correntes dos antigos foraes. 

Com o correr dos tempos foi a corôa entrando 
em accôrdo com os concessionarios, e chamando a si, 
mediante indemnizações, todas as capitanias, a começar 
pela da Bahia, em 1548. 

5. A população de todo o dominio portuguez na 
America, pelos fins do seculo XVI, pode ser calcu
lada em cerca de 50.000 habitantes agremiados. 

Essa população dividia-se cm: 15.000 portuguezes 
(reinóes e ilheus), uns 5.000 roomelucos, uns 20.000 
indios mansos, reduzidos a verdadeira condição servil, 
e uns 10.000 africanos. 

A administração civil era feita por um Governador 
Geral; a da fazenda publica, por um Provedor-Mór; 
a da justiça, por um Ouvidor Geral. 

A autoridade ecelesiastica era exercida pelo bispo 
da Bahia e pelo prelado do Rio de Janeiro. 

R.ocnA POMRO --- Histm'ia dI) RI'm:n. 
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Eis ahi, a traços gemes, o estado em que se acha
va o Brasil em 1580, quando, com Portugal, teve de 
submetter-se á soberania da Hespanha. 

----- ------ 000 -

xxx 

Manuel 'relles Barreto 

1. Os colonos, em geral, receheram com muita 
reserva a noticia dos graves acontecimentos que se 
passavam na metropole; e só depois que viram re
conhecida pelas côrtes de Thomar a soberania da Hes
panha é que por sua vez reconheceram a autoridade 
de Filippe II; ainda assim dispensando-se a cerimonia 
do juramento de fidelidade. 

A noticia encontrára no governo da cJÜlonia o digno 
e prudente Diogo Lourenço da Veiga, o qual, apesar 
da sua avançada idade e dos soffrimentos que o affli
giam, inspirava plena oonfiança a todos e era consi
derado como primeiro elemento de ordem num periodo 
de tão serias complicações. 

Infelizmente veio eUe a faUecer na Bahia, em 
1581, antes mesmo de saber positivamente qual seria 
o resultado definitivo dos successos que se desenro
lavam na metropole. 

2. Com o fallecimento do Governador, nova si
tuação se inaugurava na eolonia. 

Celebrou-se logo, na cidade da Bahia, uma reu
nião dos homens mais influentes, e resolveu-se consti
tuir uma Junta que tomasse eonta do governo até a 
chegada do novo Governador Geral. 
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Compuzeram essa Junta o Bispo diocesano (D. 
Antonio Barreiros), o Ouvidor Geral (Cosme Rangel 
de Macedo) e um repres.entante da camara da capital. 

O governo desta Junta foi desastrado. 
Os seus membros desavieram-se logo, e entre elles 

preponderou Cosme Rangel. 
Taes desatinos commetteu este homem, e tão au

toritario se mostrou que o Bispo se demittiu da Junta, 
ficando Rangel senhor unico da situação. 

3. Tendo arranjado uma camara que servilmente 
lhe cohonestava todos os aetos, praticou Cosme Rangel 
toda sorte de desmandos, perseguindo atrozmente a 
quantos não lhe davam apoio incondicional aos des
vairamentos. 

Os homens de mais consideração na colonia, a 
cuja frente se poz o Bispo demissionario, fizeram-se 
orgãos da população, representando para a metropole 
contra os actos de Rangel, e pedindo instantemente a 
nomeação de novo Governador Geral. 

Foi este, afinal, nomeado em principias de 1583., 
sendo, portanto, o primeiro que vinha repr.esentar no 
Brasil o soberano hespanhol. 

Recahiu a nomeação em Manuel Telles Barreto, 
o qual, alguns mezes depois (Junho ou Julho de 1583), 
chegava á Bahia, assumindo immediatamente a admi
nistração no meio de geral regosijo .10s povos. 

4. Trazia Telles Barreto instrucções especiaes re
ferentes aos recursos d·e defesa dos nossos portos. 

Estava, então, ;t Hespanha em eollisões com a 
França e a Inglaterra, e a braços com a insurreição 
geral da Hollanda contra o fanatismo de Filippe II. 

Era prudente, pois, prevenir-se, nos seus extensos 
dominios de ultramar, c~ontra desforços provaveis dos 
numerosos illimigos que a ameaçavam. 
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Assim que entrou no exerci cio do cargo, deu o 
!lOVO Governador providencias no sentido de se cons
truirem fortificações em diversos pontos mais abertos, 
e de se repararem as que já existiam. 

Tratou ao mesmo tempo de organizar uma forte 
milicia de defesa, á qual pudesse recorrer em mo
mentos de perigo; e fez guarnecer de canhões os na
vios mercantes, como era uso, aliás, naquella epoca 
em que a pirataria se tornára legitimo negocio. 

5. Em seguida, cuidou Telles Barreto da explora
ção e povoamento, principalmente do littoral, até então 
exposto em sua maior parte a tentativas de intrusos. 

Os francezes, sobretudo, á· medida que encontra
vam difficuldades no sul, iam procurando entrada nas 
costas do norte, completamente abandonadas pelos por
tuguezes. 

A conquista da Parahyba, tantas vezes tentada im
proficuamente por Luiz de Brito, e durante o governo 
de Lourenço da Veiga, era uma necessidade immediata 
que por muitas razões se impunha. 

Preparou, portanto, Telles Barreto uma grande ex
pedição sobre a Parahyba, aproveitando para isso a 
presença da esquadra hespanhola, que fazia o cruzeiro 
da America do Sul, sob o commando de Diego Flores 
Valdês. 

~---ooo ---~-----

XXXI 

Conquista definitiva da Parahyba 

1. Como dissemos, organizou Telles Barreto ullla 
grande expedição destinada á Parahyba. 

Além das forças de mar, compostas de oito ou nove 
embarcações regularmente guarnecidas, marchou por ter
ra Filippe de Moura á frente de numerosa columna. 
afim de operar combinadamente. 
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Por sua vez, offereceu-se Fructuoso Barbosa para 
auxiliar a expedição, e partiu tambem por terra, com 
a sua gente de reforço, para o forte do Cabedelo. 

Chegando á foz do Parahyba, não sem alguns em
baraços que tiveram de vencer em lucta com frall
cezes traficantes, fundaram os expedicionarios outro 
forte em posição mais vantajosa, guarnecendo-õ pode
rosamente, e dando-lhe o commando a um capitão hes
panhol, Francisco Castejon (ou Castrejon ). 

2. Aos continuos encontros com francezes veio jun
tar-se a tenaz hostilidade dos selvagens, principalmente 
de um chefe, Piragibe, cuja sanha havia sido estimu
lada pela gente de Fructuoso, e cujas aggr.ess5es pu
zeram em serio perigo o novo forte. 

Castejon, entretanto, ali se manteve emquanto lhe 
foi possivel, soccorrido de gente tanto da Bahia como 
de Pernambuco. 

Afinal, não podendo mais resistir aos incessantes 
ataques dos indios, teve Castejon de abandonar o forte, 
refugiando-se em Itamaracá, de onde reclamou soe
corros. 

Com a chegada desses socoorros, coincidiu a des
avença de Piragibe com os seus, e o bandeamento 
do chefe selvagem para o lado dos portuguezes. 

3. Tendo agora o concurso de Piragibe, e ampa
rados pelas autoridades da Bahia e pelos habitantes de 
Pernambuco, tomaram os conquistadores conta definiti
vamente da Parahyba (1586), e foram logo alongando 
suas vistas sobre o Rio Grande até o Maranhão, de onde 
vinham constantemente noticias da frequencia com que 
os francezes persistiam em visitar aquellas costas. 

A colonização daquellas paragens, no emtanto, só 
muito depois (por 1597) é que se foi encetando; ainda 
assim penosamente, porque, além de o gentio, tinhmll 
sempre os expedirionarios de hater os traficantes. 
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4. Infelizmente, veio a morte surprehender o 
activo e operoso Telles Barreto nos afansc,om que tão 
bem encaminhava a obra da colonização para o norte. 

Uma nova Junta assumiu .0 governo (1587 ), com
posta do Bispo Barreiros, do Provedor-Mór da fazenua 

real Christovam de Barros, e do 
Ouvidor Geral . Antonio Coelho de 
Aguiar. 

Esta segunda Junta teve me
lhor sorte que a primeira: a har
monia de vistas e os bons intui
tos, que reinavam sempre nos 
conselhos, asseguravam a unidade 
e efficacia dos esforços com que 
se continuou a obra de Telles 
Barreto. 

Bispo D. Antonio Barreiros Administrou üsta Junta até 
1591, passando, então, o govürno a 

D. FrancisCD de Sousa, nomeado Governador Geral. 

5. A administração de Fran
cisco de Sousa não foi muito feliz. 

Durante ella, foram as costas 
do Brasil muito perseguidas por 
corsarios de varias nações . 

Foi por este tempo que se 
apresentou em Madrid um Roberio 
Dias, propondo-se revelar ao go
verno da Hespanha, e mediante 
certos premias e mercês que re
clamava, a existencia de riquis
simas minas de prata nos sertões 
da Bahia. 

D. Fra nci sco ,le Sousa 

O insuccesso das tentativas de Gabriel Soares foi, 
talvez, a causa da poucaattençãoque se deu aos 
projectos do tal Roberio. 
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Adeantou, no emtanto, Francisco de Sousa a ex
ploração de minas, e tambem a colonização para o 
norte, incumbindo a Manuel de Mascarenhas de di
rigir uma expedição para aquellas bandas (1597). 

----~-ooo~~~-

XXXII 

Hostilidades de corsarios 

1. Já ficou dito que durante o governo de D. 
Francisco de Sousa tentaram os llllmigos da Hespanha 
repetidos assaltos a algumas das 
nossas povoações maritimas. 

Nos ultimos dias de 1591, 
Thomas Cavendish consegue apo
derar-se de Santos, de onde uns 
seis annos antes havia sido re
pellido um outro pirata inglez. 

Este Cavendish (a quem não 
eram extranhos os mares do sul, 
pois havia já feito, de 1586 a 
1588, uma viagem de circumna
vegação) foi agora até o extremo 
do eontinente; e dali, batido de 
temporaes, voltou, saqueando e incendiando a villa de 
Santos e outros pontos do nosso littoral. 

Por fim, sentindo repulsa energica em toda parte, 
desilludiu-se e tomou rumo para a Europa, havendo, 
porém, fallecido em viagem. 

Tres annos depois (em 1594 ou principios de 1595) 
Lancaster e Venner (o primeiro, inglez, e o segunJo, 
hollandez) apoderam-se do Recife, de onde se retiram 
ao cabo de um mez de rapina geral. 
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2. Os fratlcezes continuaram a hostilizar os colo
nos da Parahyba; e, desde 1594, procuravam fixar-se 
no Maranhão, onde deviam mais tarde dar grande tra
halho aos colonos. 

Achavam-se estes muito desanimados com os pe
rigos a que se viam expostos. 

Em principios de 1602, assumiu o governo Diogo 
Botelho, como lSuccessor de Francisco de Sousa. 

O novo Governador Geral dedicou toda a sua so
licitude aos trabalhos de defesa. 

Em lueta com a escassez de recursos a que se 
via a colonia reduzida, teve de ir estimulando a acção 
üe aventureiros, offerecendo-Ihes enormes vantagens nas 
con quis tas que fizessem. 

3. Da Parahyba, capitaneada por Pedro Coelho de 
Sousa, seguiu para o Ceará uma expedição, oomposta 
na maior parte de indios catechisados (perto de 900) 
e cerca de 100 europeus e mamelucos. 

Em caminho, foi esta expedição muito hostilizada 
pelos selvagens, de concerto com francezes; e teve de 
retroceder sem resultado algum, antes completamente 
destroçada, havendo succumbido, na viagem de volta, 
o proprio chefe dos aventureiros. 

Em seguida, tentaram tambem os Jesuitas Luiz Fi
gueira e Francisco Pinto a conquista pacifica do gentio 
do Ceará, mas foram igualmente mal succedidos, tendo 
encontrado os indios irreductiveis na sua repulsa feroz. 

A tentativa custou a morte do Padre Pinto, mal 
conseguindo salvar-se, escarmentado, o companheiro. 

4. O desbravamento daquella costa do norte, até 
o rio Amazonas, era agora o mais difficil problema 
que tinham os portuguezes a resolver. 

Aquellas terras tinham sido doadas ao historiador 
João de Barros e outros, que fizeram algum esforço 
por aproveitaI-as. 
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Chegaram, como já vimos 
atraz, a organizar uma grande 
expedição, a mais poderosa, tal
vez, das que vieram para o Bra
sil naquelles tempos. 

Compunha-se de 10 embar
cações armadas em guerra, guar
necidas regularmente. 

Trazia cerca de 1.000 homens 
de combate, entre infantes e ca
valleiros; muitos artezãos, lavra
dores, etc. 

10L 

.Toão de Barros 
5. Veio como chefe desta ex

pedição Ayres da Cunha, maritimo 
donatarios. 

que se associára aos 

Infelizmente, já depois de haver feito a travessia. 
e quasi a chegar ao Maranhão, foi aquella frota sal 
teada de tormentas. 

Alguns navios desgarraram, outros perderam-se, eu .. 
tre estes o capitanea; mas a maior parte da gente al
cançou terra_ 

Assoberbada do irremediavel desastre, não se ani
mou aquella gente a ficar por mnito tempo na ilha do 
Maranhão; nem os donatarios tiveram mais coragem 
para coisa alguma. 

Passára-se isto em princi pios de 1 G3li a 1538; e 
até os fins do secnlo XVI estiveram ql<asi inteiramente 
esquecidas aqnellas porções da costa. 

- - - --- 000 --- ----- ---
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XXXIIl 

Os frallcezes no J\Iaranhão 

1. Desde 1594 começaram alguns traficantes fran
cezes a fixar-se no Maranhão. 

Um delles, Jacques Rifault, vendo a riqueza da 
terra, e animado com o acolhimento que lhe faziam 
os indias, concebeu a idéa de fundar naquellas para
gens um estabelecimento definitivo. 

Nesse proposito, combinou-se oom alguns compa
nheil'Os, e deliberou tornar á França para trazer novos 
recursos, deixando em seu lugar, na ilha do Maranhão:, 
um Charles Desvaux. 

Como, porém, Rifault nunca mais voltava, entende
ram os socios impacientes que deviam, por sua conta, en
viar um emissario para a côrte, a entender-se com o rei. 

2. Deixou-se Henrique IV in· 
cender pelas narrativas do aven
tureiro, e accedeu prompto em fa
zer estudar as eondições em que 
se poderia estabeleoer uma colo
nia naquellas paragens, quasi in
teiramente abandonadas pelos por~ 
tuguezes. 

Incumbiu-se, então, Daniel de 
la Tousche (Ravardiere ) de VlSl

tar o Maranhão, e tomar as pro-
Henrique IV porções do problema. 

Partiu la Tousche para a Ameriea (1610); e dentro 
de pouco tempo estava de volta em França, dando as 
melhores informações acerca das terras cHja wnquista 
se projeeíava. 
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Henrique IV, no emtanto, acabava de ser victima 
do punhal de Ravaillac. 

Maria de Medieis, porém, regente em nome de 
Luiz XIII, amparou a empI'eza que la Tousche, al
liado a Razilly, organizára. 

3. Vem, pois, para o Brasil aquella nova expe
dição, cDmposta de tres navios armados em guerra, e 
CDm mais de 1.000 homens destinados á calonia. 

Na ilha do Maranhão encontraram ainda muito ani
mados os primitivos immigrantes. 

Já haviam estes feito as melhmes relações com 
os indios, cujo apoio e concurso de muito lhes valeram. 

Cuidaram, então, os francezes de fundar na ilha 
'um forte a yue deram o nome de S. Luiz (em honra 
do rei infante) e que foi origem da cidade que é hoje 
capital do Estado do Maranhão. 

Logo que se viram ali bem installados, fora,m tra
tando de ampliar explorações, principalmente para o 
lado do Amazonas. 

4. Desde muito se impressionavam os portugue
zes com o esquecimento em que se ia deixando aquella 
parte do littoral, assim exposta a façanhas de aventll
reiros; e alarmaram-se, pois, com as noticias VilHhlS 
agora do Maranhão. 

Diogo de Menezes (que em 1606 havia sllccedido 
a Diogo Botelho no governo geral) parecia, no em
tanto, cada vez mais embaraçar-se com os padres Illlrna 
lucia de que só resultavam males para a colonia. 

E é assim que este Governador poude apenas fUll

dar no Ceará um forte, que foi principio da actual 
cidade da Fortaleza. 

Em 1608, de nova foi o Brasil dividido em dois 
governos, com séde, o primeiro, na Bahia, e o segullllo, 
no TI io de .Janeiro. 



104 HlóiTORlA DO .aRAóil!. 

5. Continuou Diogo de Menezes como Governador 
da cireumseripção do norte até 1612; e para a do sul 
foi nomeado o superintendente das minas D. Francisco 
de Sousa (ex-Governador Geral ), a quem succedeu, em 
1610, seu filho D. Luiz de Sousa (de 1610 a 1616 ). 

Durante a administração de Diogo de Menezes, ins
tallou-se na Bahia a primeira Relação, composta de 
nove desembargadores, vindos todos da metropole (1609 ). 

Em 1612, foi Diogo de Mene
zes substitui do no governo do nor
te por Gaspar de Sousa. 

Veio este com a incumbencia 
especial de expulsar do Maranhão 
os franceze.s. 

Em 1617 foram ainda uma 
vez reunidos os dois governos 
num só governo geral, e nomeado 
para este cargo o governador da 
extincta secção do sul, D. Lniz de 

D. r.lIi" de SO ll S:L Sousa (1617-1622). 

Ro,,'" Moda elo Belém 
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XXXIV 

Expulsão dos francezes. Conquista do Pará 

1. Para poder agir mais efficazmente contra os 
intrusos do Maranhão, estabeleceu Gaspar de Sousa .. 
provisoriamente, o seu governo em Pernambuco. 

Foi logo Jeronymo de Albuquerque nomeado para 
commandar uma expedição dirigida contra os francezes. 

Fundou Jeronymo, na bahia das Tartarugas, o 
forte do Rosario; e, ignorando que os francezes es
tivessem tão bem fortificados em S. Luiz, incumbiu 
Martim Soares Moreno de os investir. 

Tendo este, porém, reconhecido a importancia do 
inimigo, voltou ao forte do Rosario; c, em breve, fo
ram todos ahi mesmo atacados pelos francezes de al
liança com os selvagens. 

Ante a gravidade da situação, deixou Jeronymo de 
Albuquerque sufficientemente guarnecido o forte, e vol
tou a Pernambuco, em busca de reforços. 

2. Com cinco embarcações, sob o commando de 
Diogo de Campos, e gente de desembarque (portugue
zes, mamelucos e indios), avançou Jerunymo de Albu
querque afoitamente até Guaxindiba, já dentro da bahia 
a loeste da ilha do Maranhão. 

Ali fundou elle immediatamente o forte de Santa 
Maria. 

Começaram logo os francezes a dar signaes de 
hostilidade. 

Alguns dias depois, a 19 de Novembro de 1614, 
travou-se um combate formal, commandadas as forças 
brasileiras pelo sargento-mór Diogo de Campos. 
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A pesar da grande superioridade do inimigo, alcan
çaram os pernamburanos uma victoria que se tornou 
decisiva. 

Logo depois, tomou Jeronymo de Albuquerque a 
offensiva, e obrigou la Tousche a capitular. 

Victorioso, teve ainda o, capitão brasileiro genero
sidades excessivas com os vencidos, concedendo-lhes l.on
go prazo para retirada, e até indemnizaç.ões absoluta
mente descabidas. 

3. Queixavam-se os francezes do desamparo em 
que os deixava a sua metropole, emquanto de Lisboa 
eram os pernambucanos valiosamente soccorridos por 
uma expedição ao mando de Alexandre de Moura, a 
quem o governo da Hespanha concedera plenos pode
res contra o;> francezes. 

Tinham accordado os commandantes das duas for
ças em communicar ás respectivas côrtes a situação dos 
negocios, de fórma a conciliar definitivamente os inte
resses em conflido naquella região, que .os francezes 
se ohstinavam a não reconhecer como de dominio in
contestavel da corôa portugueza. 

Chegan,do, porém, a Itapary, parte da ilha do Ma
ranhão já occupada pelos brasileiros, exautorou 1\ 1e
xandre de Moura a Jeronymo de Albuquerque, annul
lando o convenio que este fizera com de la Tousche. 

4. Dispondo de forças eonsideraveis, poz Alexan
dre de Moura em cerco os francez'es, .obrigando-os a 
capitular, no dia 1.0 de Novembro de 1615, e a sahir 
immediatamente do territorio occupado, conoedendo-lhes 
apenas o direito de retirada em ordem, oom os hens 
que pudessem conduzir. 

No dia 3 deixaram os intrusos aquella terra, onde 
tantas esperanças os tinham seduzido. 

Jeronymo de Albuquerque foi investido do cargo 
de capitão-mór do Maranhão; emquanto Francisco Cal-
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de ira Castello-Branco era encarregado ue pros,eguir para 
além na conquista do littoral. 

õ. Chegou Castello-Branoo á bahia de Turiassú 
(1615), onue mandou fazer as necessarias explorações. 

Em seguida avançou até Guajará, entre a ilha de 
Marajó e o continente. 

Teve noticias de que por ali já andavam hollan
dezes; e; por segurança dos seus emprehendimentos, 
mandou logo construir o forte do Presepio, em torno 
do qual se formou a povoação que mais tarde veio a 
ser a cidade de Belém. 

Sem demora expediu uns 20 homens ao mando 
de Pedro Teixeira, incumbidos de destruir as feitorias 
cios hollandezes. 

Expulsos estes, entrou Castello-Branco muna luda 
desesperada com os indios. 

Muito custou a defesa do forte, pois, além de em 
collisões com o gentio, puzeram-se em discordia os con
quistadores. 

Por fim é o capitão-mór deposto do governo, e 
começa a reinar ali uma completa anarchia, contra a 
qual nada ponde o novo capitão-mór, Jeronymo Fragoso 
de Albuquerque. 

--~-~-~ 000-------

xxxv 

Estado do l\laranhào 

1. la-se fazendo rapidamente a conquista do Iit
toraI até para além da foz do Amazonas. 

Por ali foram ainda mais porfiadas as ludas que 
os portuguezes tiveram de travar contra os intrusos e, 
principalmente, contra o gentio, cada vez mais tremendo 
na resistencia opposta aos invasores. 
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o primeiro capitão-mór do Pará, Castello-Branco. 
tinha conseguido bater a multidão de traficantes (da. 
[nglaterra, da França e da Hollanda) que teimavam 
em se apossar de trechos da costa. 

Mas, expulsos de um ponto, passavam-se para ou· 
lro, e iam assim creando os maiores embaraços á acção 
dos colonos. 

Os mais recalcitrantes e tenazes foram os ho11au
dezes, os quaes só em 1621 puderam ser expulsos das 
duas margens do Amazonas por Bento Macie!. 

2. Este Bento Macie] é uma das figuras mais cu
riosas daquelles tempos. 

Tornou-se elle famoso pela sua audacia destem
perada, pelo seu espirito de intriga e, sobretudo, pela 
crueldade com que perseguiu e exterminou muitas das 
numerosas tribus indigenas que haviam, do sul, re
fluido para a bacia do rio-mar. 

No Maranhão, já havia sido Bento Maciel encar
regado, por Jeronymo de Albuquerque, ele levar uma 
grande bandeira ao interior dos sertões, a busca de 
ouro. 

Taes foram, então, os horrores commettidos por 
Maciel contra os indios, que, de volta daquella digressão. 
foi preso e enviado para Pernambuco. 

Mas o C'lDvernador Geral, D. Luiz de Sousa, em 
vez de punil-o por semelhantes atrocidades, preferiu 
aproveitar-lhe os serviços contra as hordas insurgidas 
que alarmavam todo o norte. 

3. Assume, pois, Bento Maciel o commando de 
uma formidavel expedição contra os indios do Pará .. 
e os acossa para os sertões do, Amazonas. 

Ataca, alei mesmo no Pará, os ultimos intrusos, 
e põe-se logo em conflicto com o capitão-mór Jero
nymo Fragoso. 
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Por morte deste, taes machinações tramou que, de
pois de algumas administrações interinas, cada qual 
mais inutil pelo desastramento dos administradores e 
pelas complicações que se accumulavam, conseguiu elle 
apossar-se do governo da capitania (1621). 

Apesar da sua indole aventurosa, do seu tempera
mento irrequieto e trefego, e do seu genio violento, tor
nou-se Maciel muito util ali pela sua infatigavel activi
dade e pela grande energia com que defendeu a colo
nia contra aggressões externas, ao mesmo tempo que 
extendia para o interior a conquista, e exploração do paiz. 

4. A cap.itania do Maranhão desenvolvia-se rapi
damente. 

Para ali affluiam muitas familias de immigrantes 
portuguezes, principalmente ilheus dos Açores e da Ma
deira; e de outras capitanias vizinhas muitas familias 
tambem se trasladavam para as povoações daquella par
te do littoral. 

Em pouco tempo, por toda a costa até a bahia de 
G-uajará, se haviam fundado diversos estabelecimentos. 

No emtanto, as continuas discordias occurrentes eu
tre alguns chefes, e entre as autoridades civis e os 
padres, eram sempre um empecilho crescente á pros
peridade das capitanias do extremo norte. 

5. Foi por isso que a côrte de Madrid deliberou 
crear naquelIa parte o ESTADO DO MAHANHÃO indepen
dente do ESTADO DO BHASIL, e composto das capitanias 
do Pará, do Maranhão, do Piauhy e do Ceará. 

O decreto que o instituiu tem a data de 13 de 
Junho de 1621. 

O primeiro Governador do novo Estado foi Fran
cisco Coelho de Carvalho, capitão-mór da Parahyba. 

Fôra elIe nomeado em Março de 1624; mas, devido 
á má situação dos negocios, e, principalmente, á pl'i-
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meira investida dos hollandezes, só em 1626 poude as
sumir o exercicio do cargo. 

Fundou Coelho novos llucleos coloniaes no littoraI, 
c repelliu assaltos de inglezes e flamengos. 

Veio a faUecer em 1636, succedendo-Ihe Jacome 
Haymundo de Noronha, sob cuja administração vai Pe
dro Teixeira explorar o Amazonas até o Perú. 

----000----

XXXVI 

Os hollandezes na llahia 

1. A potencia maritima que mais esforçadamente 
concorria com Portugal e Hespanha, na obra dos des
cobrimentos, era a Hollanda. 

Desde 1579 até meados do seculo XVII, os hollan
dezes, affirmando a independencia das Provincias Uni
das, sustentaram contra a politica ambiciosa dos Fi
lippes uma guerra desesperada. 

Dispondo de grandes recursos navaes, não se li
mitavam os batavos a resistir na Europa aos impetos 
do inimigo: revidavam os golpes perseguindo nos ma
res as embarcações que traziam a bandeira da Hes
panha, e invadindo-lhe as colonias estabelecidas na Ame,
rica e na Asia. 

Já vimos como Venner, associado a piratas ingle
zes, andára pelas costas do Brasil, em 1595, pilhando e 
incendiando povoações indefesas, como o Hecife, de 
onde sahiram fartamente compensados da sua audacia. 

2. Tal era o terror que inspiravam esses saltea
dores dos mares, e tão desaffrontados se mostravam no 
seu officio, que, naquelles tempos, mesmo comboiadas 
de navios de guerra, só raramente conseguiam embarca-
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~~ões mercantes <la Hespanha escapar á infatigavel VI

gilancia e perseguições d.os piratas. 
Em 1604, penetram h.ollandezes na Bahia, e ta

Iam .o Rec.oncav.o, p.or .onde fazem presas vali.osas. 
E durante cerca de 30 ann.os, nã.o deixam descan

Ç.o a náus p.ortuguezas e hespanh.olas, e ameaçam conti
nuamente as mais pr.osperas p.ov.oações d.o n.osso litt.oral. 

O ,success.o desses ensai.os a nimára .os inimig.os da 
Hespanha, levand.o-os a c.onceber plan.os de .occupaç:ão 
effectiva n.o Brasil. 

Até que em principi.os de 1624 parte para a Ame
rica d.o Sul uma grande expediçã.o preparada pe la C.om
panhia das Indi as Occidentaes. 

C.ompunha-se essa expedição de 36 navi.os e pert.o· 
de 4.000 h.omens, s.ob .o c.ommand.o d.o almirante Jacob 
Willek,ens. 

3. Di.og.o de Mend.onça Fur
tad.o, que, em 1622, havia succe
dido a D. Luiz de S.ousa n.o go
vern,O geral d.o Bras il, preveniu-se 
c.omo p.oude contra a imminencia 
d.o ataque, pois a côrte de Madrid 
tratava c.om certa indifferença .os 
neg.oci.os da c.ol.onia. 

Mas a demora da expediçã.o 
fez acreditar, talvez, n.o fracasso 
da empreza; e quando, a 9 de 
Mai.o de 1624, se apresent.ou a es- Diogo ue Mendonça Furtado 

quadra h.ollandeza deante de S. 
Salvad.or e rompeu f.ogo c.ontra a cidade e .os n av i.os 
anc.oradüs, a resistencia f.oi impossivel. 

A despeit.o de alguns esforços, f.oi a capital .oC
cupada n.o dia seguinte, sendo Di.ogo de Mend.onça pres.o 
c c.onduzid.o para a H.ollanda. 

N.o dia 11 assumia o c.orouel J.ohan van DOTtho go
verno da c.onquista em n.ome das Provincias Unidas, e 
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Ataque dos hollandezes a Parahyba 
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dirigia um manifesto aos habitantes, convidando-os a 
confiar nas autoridades, e a cooperar com os republi
canos da Hollanda pela prosperidade da nova patria. 

4. Mostraram-se os moradores da Bahia tão imo 
pressionados, á primeira vista, daquella violencia, que 
os hollandezes acreditaram logo haver feito uma con
quista definitiva. 

Com o pleno exito que o panico, mais que tudo, 
ali lhes garantiu, foram os intrusos lançando suas vis
tas sobre outros pontos da costa. 

A maior parte dos navios hollandezes deixaram a 
Bahia, seguindo alguns para a Europa carregados já 
de despojos, enveredando outros para o sul, onde, no 
emtanto, não encontraram as mesmas facilidades, sendo 
até repellidos energicamente de Espirito Santo. 

Passados, porém, os primeiros dias de susto, co· 
meçaram os bahianos a preparar a resistencia. 

Na falta do C'lDvernador Ge
ral, clevia, segundo as vias de 
successão, assumir o governo o 
capitão-mór de Pernambuco, Ma
thias de Albuquerque. 

Na auscncia deste, nomearam 
os patriotas Governador proviso
rio ao Ouvidor Geral; mas, como 
este se mostrasse pouco apto 
para semelhante funcção, depuz e
ram-no, elegendo em seu logar o 
Bispo D. Marcos Teixeira. 

5. O ' Bis p o desenvolveu 
~ra thi:1s ele Alhuquerquo 

grande actividade, e tornou-se a alma da reacção. 
A cidade foi sitiada por toda a parte de terra; e. 

breve, ficaram os hollandezes numa situação desespe
radora. 
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Ao mesmo tempo, co.meçaram a chegar socco. rros 
de Pernambuco. 

O chefe van Do.rth succumbe em lucta com os sitian
tes; e a mesma sorte logo depois teve o seu substituto. 

Afinal, a côrte de Madrid resolve-se a agir, e eXI
pede uma poderosa esquadra em soccorro da Bahia. 

A esquadra compunha-se de forças hespanholas e 
portuguezas, sob o commando de D. Fadrique de Toledo 
e de D. Manuel de Menez,es. 

Em fim de Março de 1625 chega essa expeuição 
e estabe lece o bloqueio. 

Resistem os hollandezes ainda cerca de um mez. 
até que a 30 de Abril assignam capitulação, retirando-s,e 
apenas com suas armas ue defesa, e com viveres para 
a. viagem até a Europa. 

----000---

XXXVII 

Os hollamlezes em Pernambuco 

Piet.e r He)'n 

1. Logo depo.is da expulsão 
do.s holIandezes da Bahia chegava 
a esquadra de reforço. destinada 
a protegeI-os . 

Sem se atrever a hostilizar a 
praça libertada, a esquadra fl a
menga se fez immediatamente de 
vela para o norte. 

Quasi ao mesmo tempo., Pie
ter Heyn, que andava pilhando. as 
costas do sul, de volta inv,estia 
S. Salvador, assolando as imme
diaçõesda cidade, e aprisio.nando 
embarcações mercantes. 



Assalto do s hollandezes a Porto Calvo - 163 . 
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Sem grandes recursos de guerra, entretanto, e des 
illudido, afinal, dos seus intentos, retirou-se Heyn para 
o mar das Antilhas, onde se tornou o flagello dos hes
panhóes, a rrebatando-lhes muitos navios carregados de 
thesouros. 

2. Os lucros fabulosos, que a pirataria acabava 
de dar á Companhia das Indias, animaram-na a fazer 
novas tentativas nas costas do Brasil. 

Foi para isso apparelhada uma poderosa esquadra 
de 70 navios, com uns 6.000 ho
mens de desembarque, sob o cOm
mando de Hendrick C. Lonck. 

Continuava o Brasil quasi de 
todo abandonado pela metropole. 

Math ias de Albuquerque, go
vernador de Pernambuco, alvo 
agora da investida, estava na Eu
ropa; e assim que teve noticia 
do que planejavam os hol1andezes, 
voltára para o Brasil, mas sem 
trazer nenhum recurso de guerra. 

Do governo geral, exercido, Hendrik C. Lonck 

então, por D. Diogo Luiz de Oliveira, que succedera 
a D. Francisco de Moura, nada podia esperar o go· 
vernador da capitania ameaçada. 

Tiveram, portanto, os brasileiros .de cuidar por si 
mesmos da propria defesa. 

Principalmente os portos do Recife, da Bahia e do 
Rio de Janeiro foram fortificados. 

3. A esquadra hollandeza chegou, afinal, no dia 
14 de Fevereiro de 1630; e no dia seguinte, o Almirante 
intimava Olinda a que se rendesse; emquanto o gene
ral Waerdenburch des,embarcava, um pouco acima (na 
praia do Pau Amarello ), com 3.000 homens. 

Como a villa não se entregasse, foi atacada por 
mal: e por ter'ra . 
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Um terror panico se apode
rou da população; e Mathias de 
Albuquerque oomprehendeu logo 
que a res istencia seria improficua. 

Assim mesmo, em diversos 
pontos, o heroismo dos pernambu
canos remiu-se numa lucta deses·
perada de muitos dias, até que 
rahiu o Reeife, oomo havia cahido 
Olinda, em poder dos assaltantes. 

General Wacrdenburch 
Dominado o pavor da popula

ção, fortifi ca-se o general per
nambucano a cerca de uma legua para o interior, sobre 
uma collina, onde estabeleee o Armial do Bom Je81ts. 

4. A grande alma de Mathias de Albuquerque 
personifieou, então, para brasileiros e portuguezes, o 
espirito de patria neste lado do Atlantico: foi ene como 
que o primeiro grito da nacionalidade futura , gerada 
no soffrimento, a erguer-se da miseria oolonial, forta·
lecida nas vicissitudes. 

Sem arrefecer de coragem ante os desastres, cui
dou o chefe pernambucano de organizar a resistencia. 

Creou as famosas companhias de emboscada, formi
daveis quadrilhas de guerrilheiros, que não deixaram 
aos hollandezes um momento de socego. 

E o que deu áquella guerra, que se vai travar, o 
caracter de uma verdadeira manifestação, forte e im
pressiva, do espirito novo que se creava na America, 
foi a alliança, naquelle protesto, das tres raças que 
contribuiram para a formação da patria naseente. 

5_ Do Arraial do Bom Jesus, constituido em centro 
de reacção contra os intrusos, hostilizava-os Mathias de 
Albuquerque com repetidas refregas. 

Tendo recebido da Bahia 700 homens de reforço, 
ao manclo do eonile de Bagnuolo, tantos males causou 
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aos hollandezes que estes tiveram de abandonar Olinda 
c concentrar-se no Recife. 

Ao mesmo tem
po, tanto no Rio 
Grande do Norte co
mo na Parahyba, os 
usurpadores soffriam 
grandes revezes: o 
maior dos quaes foi 
i1 derrota da sua es
quadra pela de D. 
Atonio Oquendo. 

Vai ser para os 
hollandezes tormento
sa aquella conquista, com que se hão de, para sem-· 
pre, escarmentar os seus intentos. 

000 _ . -_ . ... _-- - -

XXXVIII 

A heroica resistencia dos pernambucanos 

1. A invasão hollandeza vem, pois, crear o pe
riodo verdadeiramente epico da nossa historia colonial. 

Pode-se dizer que, apesar de quasi de todo desam
parados da metropole, os pernambucanos não cessaram 
de protestar contra semelhante espoliação. 

Com o intuito, talvez, de distrahirem de Pernam
buco as attenções do governo geral, iam os hollandezes 
atacando para o norte outras capitanias. 

O mau successo, porém, dos seus commettimentos 
esteve a ponto de desilludir a Companhia das Indias 
Occidentaes. 

No meio das suas desfortunas, entretanto, um ba
fejo inesperado da sorte vem reanimar os hollandezes: 
a deserção de Calabar para o s·eu acampamento. 
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Natural de Porto Calvo, conhecendo perfeitamente 
a topographia daquellas paragens, foi o habil guerri
lheiro um poderoso auxiliar para os invasores. 

2. Guiados pelo transfuga, atacam elles, de sur
presa e de noite, a povoação de Igarassú, tomando-a 
facilmente. 

Logo depois investem o forte do Rio Formoso, do 
qual tambem se apoderam, mas ao cabo de luctas in
sanas, e quando já não havia ali mais nenhum ho
mem valido a combater. 

Estimulados com essas victorias, atiram-se contra 
o ultimo reducto dos pernambucanos - o campo en
trinchéirado do Bom Jesus (24 de Março de 1633). 

Mas dali são repellidos. A audacia custou-lhes ainda 
a vida do seu chefe Rembach, o qual succedera a Waer
denburch quando este, despeitado com a Companhia, 
abandonára o commando geral das forças de terra. 

Ao coronel Rembach succedeu van Schkoppe. 
Este occupou ltamaracá, e fez seguir para o norte 

um destaeamento até o Rio Grande, onde o forte dos 
7'res Reis e outros postos foram conquistados. 

3. Os pernambucanos começavam a quebrantar-se. 
Todas as vantagens do inimigo eram attrillUidas 

a Calabar, alvo do odio geral dos antigos camaradas. 
A não ser um pequeno revez na Parahyba, iam 

os hollandezes de successo em suceesso, avassalando 
toda aquella porção do Brasil oriental, desde o Rio S. 
Francisco até além do cabo S. Roque. 

O proprio van Schkoppe, por fim, conquistou defi
nitivamente a Parahyba; e o dominio hollandez pare
cia firmar-se em toda a vasta região. 

Só Mathias de Albuquerque, com as suas legiões 
de insubmissos, continuava no Bom Jesus, no forte de 
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Serinhaem, na fortaleza de Naza.reth e em Porto Calvo 
a affrontar o poderio dos inimigos. 

Tinham os pernambucanos esperança de que lhes 
chegassem soccorros da Europa; mas Vasconcellos da 
Cunha, que os trazia, foi desbara·tado pelos hollandezes.: 
e de 600 homens que vinham, apenas uns 200 chegaram 
a Serrinhaem. 

4. Mathias de Albuquerque, em tão extrema COll

juntura, tentou ainda um esforço temerario: fez atacar 
Olinda. Mas improficuamente. 

Por fim, o esmagamento daquella bravura deses
peradaparecia inevitav·el. 

Porto Calvo cai em poder do inimigo. 
O Arrorial do Bom Jesus, ao cabo de tres mezes 

de sitio, tem de capitular. 
O mesmo acontece á guarnição de Nazareth. 
Mas conserva Mathias de Albuquei'que a sua po

sição de Sermhaem, á custa de sacrificios inauditos. 
Afinal, não sendo mais humanamente possivel con

tinuar naquelle martyrio inutil, o nobre chefe, des
enganado daquella immensa loucura, deliberou, depois 
de ouvir em conselho os seus officiaes, retirar para o 
sul, onde o conde de Bagnuolo se achava com alguma 
força. 

5. Começou, pois, no dia 3 de Julho de 1635, a 
retirada para àlagôas. 

Além de cerca de uns 500 homens que restavam 
em armas, numerosas familias (calculam-se em mais 
de 8.000 pessoas) sahiram, então, de Pernambuco, dei
xando terra e haveres. 

Ao aproximarem-se de Porto Calvo, toram os re,
tirantes atacados pelos hollandezes; e estes são der
rotados. 
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Cai Calabar prisioneiro, e é punido cruelmente (22 
de Julho de 1635). 

Os emigrantes proseguiram no seu exodo para o sul. 
Ficavam, pois, os hollandezes, com pouco mais de 

cinco annos de lucta, senhores daquelle riquissimo tre
cho do Brasil, comprehendendo as capitanias de Per
nambuco, de Itamaracá, da Parahyba e do Rio Grande. 

- 000-

XXXIX 

Mauricio de Nassau 

1. A côrte de Madrid parecia deliberada a dar 
tempo. aos hollandezes para firmar·em no Brasil o seu 
dominio. 

Já Mathias de Albuquerque se havia retirado para 
o sul, quando, afinal, chegou, trazendo o novo Gover
nador Geral, a expedição de D. Luiz de Rojas y Borja. 

Vinha este com ordem de assumir o commando 
elas tropas em logar de Mathias de Albuquerque, cujo 
devotamento á causa da patria parecia não agradar 
muito á Hespanha. 

Entregou Mathias de Albuquerque immediatamente 
a Borja o commando dos patriotas pernambucanos, e 
embarcou para a Europa, onde ia receber no carcere 
o premio do seu valor e abnegação. 

Foi o general hespanhol tomando logo imprudell
temente a offensiva contra os hollandezes; e o resultado 
disso foi a derrota dos brasileiros no primeiro encon
tro, com a morte do proprio commandante em chefe 
icombate da Matta Redonda). 

2. Assumiu, cntã(), Bagnuolo () ('ommando rlas OP('
rações. 
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F,ortificou -se em Porto Calvo; e dali dirigia c,ontra 
Os intrusos ,os tremendos bandos de guerrilheiros, qU(' 
tantos damnos lhes causavam. 

Nessas guerri-
lhas t,ornaram-se fa
mosos o preto Hen -
1'ique Dias, o indio 
Poty (Camarão) e sua 
mulher D. Clara, e 
muit,os capitães da 
terra. 

Tão grave se afi
gurou aos argenta
rios da Companhia 
das Indias a situa

ção a que se ia reduzindo a conquista, que julgaram 
indispensavel uma prompta expediç.ão de soccorros, e a 
investidura de um homem notavel no governo do Bra
sil hollandez. 

Esse homem foi Mauricio de 
Nassau, que se fez, com effeito, 
um dos mais nobres typos entre 
os que se fizeram na historia da 
colonizaç.ão da America. 

3. O conde de N assau che
gou ao Recife no dia 23 de Janeiro 
de 1637. 

Conforme as instrucções que 
trazia, logo que assumiu o go
verno, marchou elle sobre Porto 
Calvo. 

Mauricio de N assau 

Bagnuolo fortificou -se nas immediações da villa 
com cerca de 4.000 homens; e a 18 de Fevereiro os 
dois exercitos se encontram. 

O combate ali tornou -se formida vel; e, por fim, ca
pitula o conde de Bagnuolo, retirando-se para a Bahia. 
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Ficou, portanto, Nassau senhor daquellas paragens 
até o rio S. Francisco, junto de cuja foz levantou o 
forte Mauricio (Penedo). 

Voltando para o Hecife, deixou nas Alagoas o in
fatigavel Schkoppe, empenhado em perseguir os guer
rilheiros de Bagnuolo. 

4. Emquanto cuidava dos negocios da administra
ção, ia o governador hoIlandez recebendo noticias, que 
lhe davam como imminentes novas e serias aggressões 
preparadas na Bahia. 

Com isso coincidia a insistencia do Conselho dos 
Dezenove (Director da Companhia das lndias Occiden
taes) em fazer sentir a conveniElincia de tentar alguma 
coisa contra a capital do dominio hespanhol. 

Tomou, portanto, Nassau a resolução de ir atacar 
S. Salvador. 

Para ali partiu com 40 navios e cerca de 4.000 
homens de desembarque. 

Chegando á Bahia, tomou logo posição, e poz em 
sitio a cidade. 

Viu-se porém, continuamente hostilizado pelas te
merosas quadrilhas de assalto. 

s. Até que, reunindo as suas forças, vai Bagnuolo 
soccorrer a praça em perigo, forçando Nassau a levan
tar o sitio, retirando-se para o Hecife. 

Começou, então, a côrte de Madrid a inquietar-se 
com o incremento que no Brasil iam tendo as conquistas 
da poderosa Companhia, cujos intuitos de avassalla
mento não cessavam de revelar os hollandezes já esta
belecidos nas quatro capitanias do norte. 

Hesolveu, então, a metropole hespallhola nomear 
CTovernador Geral do Brasil a D. Fernando de Mascare
nhas, conde da Torre, com a incumbencia especial de 
exercer uma acção energica e decisiva contra os in
trusos. 
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Cidade da Ba hia 

XL 

Luctas tremendas 

1. A 19 de Janeiro de 1639 chegava á Bahia o 
conde da Torre. 

Viera com elle uma boa esquadra de reforço. 
Além disso, fez reunir os navios e tropas que ha

via disponiveis em diversos pontos da colonia, e orga
nizou assim uma poderosa esquadra d€ uns 90 navios 
bem guarnecidos. 

A expedição devia partir contra Pernambuco, ao 
mesmo tempo que por terra marchassem tropa') destina
das a operar combinadamente com as forças de mar. 

O proprio conde da Torre assmniu o commando 
em chefe da esquadra. 

As forças de terra eram dirigidas pelos chefes Vi
daI de Negreiros, Camarão, Barbalho e outros. 

2. No dia 12 de Janeiro de 1640, perto de Ita
maracá. encontraram-se as duas esquadras, e travou-se 
a hatalha. 
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Soffrem OS flamengos não pequenos revezes, e logo 
!lO começo da acção, succumbe á propria temeridade 
o seu almirante Cornellisson. 

lVIas o impavido Huyghens, na sua qualidade de 
vi ce-almirante, assume o commando da esquadra, e per
segue os navios inimigos com uma coragem e tena
cidade quasi inverosimeis. 

O conde da Torre tem de resistir aos impetos de 
Huyghens em differentes pontos da costa, e cada vez 
afastando-se mais para o norte. 

O ultimo combate, ferido junto da foz do Potengy, 
foi um verdadeiro destroço. 

3. Mal poude o Governador Geral recolher-se á 
Bahia. 

Alguns navios, perseguidos pelos hollandezes, fu
giram para o norte, indo alguns até as Antilhas. 

Uma nota de heroismo destacou-se daquelle des
astre. 

Não podendo escapar á vigilancia do inimigo, a 
guarnição de muitos dos navios batidos resolveu des
embarcar num ponto do Rio Grande, e dahi seguir por 
terra até a Bahia. 

Coube o commando dessa columna ao capitão Luiz 
Barbalho. 

Em toda a longa e penosa marcha de 400 leguas 
foram aquelles bravos aggredidos pelos inimigos e ti
veram de resistir a constantes refregas, chegando á 
Bahia com um desfalque apenas de 100 homens, dos 
1.500 ou 2.000 que sahiram do Rio Grande. 

4. O conde da Torre teve ordem de regressar para 
Lisboa, e ali foi encarcerado na torre de S. Julião. 

Veio em seu lagar, com. o titulo de Vice-Rei e 
Capitão General de Mar e Terra, D. Jorge de Masca
renhas, marquez de Montalvão. 
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Trazia este tambem como primeiro empenho a res
tauração do domi nio. 

Achando-se, porém, desprovido ele recursos suffi
cientes de guerra, procurou ganhar tempo e erear os 
elementos que lhe eram uecessarios. 

Tratou, alltes de tudo, de sondar os animos, a 
ver si podia apoiar um grande plano de ataque numa. 
insurreição geral dos pernambucanos. 

O ehefe hollandez, porém, comprehendeu logo ii 

tactica de l\lontalvão, e burlou-lhe as machinações, dis
simulando-se habilmente com mostras de cordura, e 
ehegando até a propôr-Ihe um pado de treguas. 

5. No emtanto, o conde de Nassau, apesar dm; 
victorias que havia alcançado, lnetava tambem com cer
tas difficuldades no Recife. 

Quasi todas essas difficuldades lhe eram creadas 
peja ganancia da Companhia das Indias . 

.N assau, desde muito, reclamava tropas de reforço 
e navios para a ronda da costa; e o Conselho dos 
Dezenove, sem nnnea attender satisfactoriamente a taes 
reclamos, insistia sempre em recommendar a conquista 
da Bahia. 

Quando á capital da colonia chegou (em 1640) o 
marquez de Montalvão, ainda eneontrou vestígio das 
depredações que por todo o Reconcavn acabavam de, 
fazer os hollandezes, em obediencia ás (;I'dem; que lhes 
vinham da metropole. 

A isso, aliás, tinham de limitar-se os intentos COll 

tra a Bahia; pois, com os escassos meios de que dispõt', 
não ha de N assau comprometter a sorte da conquista 
aventurando-se em tentativas, cada vez mais perigosas, 
porque vão encontrar os bahianos mais prevenidos. 

000 

5 ROCHA POMBO - Historia do Brasil. 
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XLI 

A obra de Nassau 

l. Sem o conde de Nassau pode-se affirmar que 
os hollandezes não se teriam conservado tantos unno;.; 
110 Brasil. 

As grandes qualidades deste homem chegaram a 
impôr-se a uma hoa parte das proprias populações vin
lf;ntadas. 

E não fossem os erros e a desmarcada amhicão 
da Companhia das Indias, com a qual o principe' se 
fizera logo incompativel, quem sabe lá quanto se teria 
modificado, com a intromissão daquella raça, a phy
sionomia politica da America Oriental. 

Viera Mauricio de Nassau com o titulo de Gene
ral de todas as forças de mar e terra, e Governador 
elos paizes conquistados e dos que viesse elle proprio 
a c,onquistar. 

Uma especie de constituição provisoria regia lodo 
o governo e administração do dominio. 

2. Nos termos dessa (;onstituição, a autoridade su
prema era exercida por um Grande Conselho, presi
dido pelo principe. 

Essa assembléa, \la qual vieram a tomar assento 
até hrasileiros dos mais notaveis, foi quasi um como 
primeiro ensaio de systema representativo na Americ:l 
do :';ul. 

Como dissemos, era N assau um homem de excel
lrntes aptidões para ti funcção de governo; e ter-se:-ia, 
talvez, constituido no Brasil um verdadeiro director de 
povo, si tivesse vindo em outras condiç,ões. 

E' de crer mesmo flue as intenções de Nassau nã,o 
anilassem muito longe do granile pensamento de vir 
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allui crear uma segunda patria, onde o genio Jos Orango 
pudesse amplamente expandir-se. 

Entrou elle no paiz não se saLe SI mais jubiloso 
(lue maravilhado. 

« E' dos mais Lellos paizes do mundo I» - escreve 
logo para a Europa. 

Espiritoculto e liberal, mais patriardm que con
quistador - começou elle o seu governo procurando ins
pirar aos povos uma razoavel confialH,~a na nova ordem 
de coisas que vinha installar. 

3. Emquanto sustentava a guerra fúra da colunia, 
certamente com o intuito de se mostrar forte, e de 
afastar assim a probabilidade de aggressões, mantinha 
no interior a paz como era possivel; e uma quasi COI1-

cOl'dia se foi fazendo entre hollandezes e brasileiros, 
A par do notavel impulso, que tiveram logo todas 

as industrias, principalmente a lavoura e a criação, 
desenvolviam-se tambem as artes liberaes e m; estudos 
l{Ue mais particularmente interessavam ao paiz. 

O principe attrahia da Europa homens de letras, 
pintores, estatuarios, mecanicos, architectos, naturalistas. 

A ilha de Antonio Vaz, que foi, pela primeira 
vez, ligada ao Recife e á Boa Vista por pontes ele
vadas, que permittiam a passagem de embarcações pelo 
rio, foi por eIle completamente transfonnada. 

4. Fez construir ali o primeiro oLservatol'io as
Lrollomico que se erigiu nesta parte do continente, e, 
talvez, em toda a America. 

Fundou tambem um museu de historia natural e 
LIma especie de academia de sciencias e letras num dos 
seus palacios da cidade Mauricia, por eIle construi da e 
embellezada. 

Uma larga e magnifica alameda de palmeiras li
gava os dois principaes palacios. 
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Naquelles paços monumentaes tinha () principe a 
sua côrte de sabios e poetas. 

Na academia celebravam-se sessões, em que se dis
cutiam problemas e theses scientificas e literarias. 

Ali trabalhavam os artistas que elle protegia; e 
não foram poucas as obras que se produziram, e que 
mais tarde, quando elle se retirou, foram constituir na 
Europa a sua unica fortuna. 

Não era demais, portanto, que o Pernambuco da
tluelles tempos se tivesse, pelo seu espIendor, feito fa
moso em todo o Brasil. 

5. E no emtanto, aquella prosperidade da Nova 
Hollanda, milagre do espirito de um homem, ia ser 
em breve interrompida. 

A politica liberal de Nassau descontentava a todos 
os especuladores. 

Começaram logo as intrigas a crear na Europa, 
entre os republicanos da gananciosa Companhia, sus
peitas contra os intuitos do principe. 

O tremendo Conselho dos Dezenove mostrava-se cada 
vez mais autoritario, mais exigente e mais prevenido 
contra o vasto prestigio que N assall ia firmando na 
America. 

Primeiro, o principe contemporizou, cedendo o mais 
que era possivel, chegando a desfazer· mnita coü;a do 
que tinha feito. 

Até que não poude a sua paciencia ir mais longe: 
desgostoso, deliberou abandonar o seu jJosto. 

Em 1644, depois de haver passado a uma Junta () 
governo da colonia, retirou-se Nassau para a Europa, 
embarcando a 22 de Maio (no porto da Parahyba), ao ca
bo, portanto de mais de 7 annos de trabalho no Brasil. 

A retirada de Nassau marca a phase de clecadencia 
do (lominio hollandez. 

--000 
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XLII 

Restauração de Portugal 

1. O marquez de Montalvão, primeiro vice-rei do 
Brasil, acabava de chegar á Bahia, e estudava ainda a 
::lituação dos negocios, quando se teve noticia da re
volução que restaurara a sobçrania de Portugal, col

D. João IV 

tude que viesse a 
gua rnição. 

locando no throno o duque de Bra
gança, sob o nome de João 1 V 
(1640). 

Só em principios do anno se
guinte chegava ao Bras il essa no
tícia, recebida com vivo enthu
siasmo por uns, e por outros, com 
certa incredulidade e algum re
ceio. 

O vice-rei mostrou-se um 
tanto indeciso, ou cauteloso de
mais, naquella conjunctura; e, so
bretudo, preoccupado com a atti
assumira tropa hespanhola da 

Providenciou, por isso, com muito geito, no sen
tido de ir !1fastando essa tropa, sem dar na vista de 
llinguem . 

2. No Rio de Janeiro e em S. Paulo, por influen
cia dos Jesuitas, foi logo reconhecido D. João IV, ape
::lar de alguma hesitação. 

Em S. Paulo houve mesmo, pelo que pare<:e, umas 
velleidades de separação, chegando alguns patriotas, evi
dentemente sob a astuciosa suggestão da colonia hes
panhola, a acclamar o rico e prestigioso chefe poli
tico Amador Bu eno por seu rei. 
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E~te, porém, ueclarou -:se fraucamente leal á lIlU

llarchia e ao novo soberano; e o partido ua indepen
dencia desanimou. 

Para isto muito contribuíram os padres, os quae:s, 
por mais essa razão, se tornaram alvo da antipathia 
e do odio dos paulistas, a- cujas hostilidades muito lhes 
custou resistir. 

Foram até expulsos de quasi toda a capitania. 
Para ali voltaram mais tarde, amparados por D. 

João IV, sem que, entretanto, conseguissem restaurar 
o seu antigo ascendente. 

3. Na Bahia, em quanto isto se passava no sul, 
o vice-rei Montalvão ia ainda contemporizando. 

Queria elle sondar primeiro o sentir dos hollande
zes em relação aos inesperados acontecimentos da pe
ninsula; e, talvez, chegasse mesmo a acreditar que a 
situação no Brasil fosse modificada favoravelmente para 
os portuguezes, pois a Hollanda dizia sempre que hos
tilizava a Hespanha e não Portugal. 

E maiores motivos teve para taes esperanças quando 
viu o governador hollandez receber gentilmente a com
municação, que por carta official lhe fizera, de quanto 
acabava de occorrer na Europa. 

Mostrou-se Nassau muito penhorado com aquella 
cortezia, e, em honra do novo monarella, deu on1em 
para que salvassem as fortalezas do Recife. 

4. Com taes excessos de prudencia, no emtanto, 
desagradou Montalvão ao partido dos nacionalistas ra
dicaes, que queriam, ao mesmo tempo, que se reco
nhecesse immediatamente o novo rei, e se continuasse 
a guerra contra os hollandezes. 

A' frente desse partido exaltado, estavam o Bispo 
n. Pedro da Silva Sampaio e o Jesuita Francisco de 
Vilhena, o mesmo que de Portugal tinha sido portaflor 
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da carta regia em que era feita ao vice-rei a com
municação do successo. 

\' ilhena e o Bispo tramam contra Montalvão; e é 
este deposto e enviado preso para Lisboa, organizan
do-se uma Junta provisoria, composta do Bispo, de Luiz 
13arbalho de Bezerra (que era mestre de campo) e do 
Provedor-mór da Fazenda, Lourell(;~o de Brito Corrêa. 

,-). Entram, então, as relações diplomaticas de Por
tugal com a Hollanda numa phase de dissimulações, 
dubiedades e insidias, que não podiam deixar (le ter 
effeitos na politica dos respectivos dominios. 

Emquanto, entre as duas nações, se firmava tra
tado de alliança e se estabelecia, pelo que respeitava 
aos interesses de cada uma na America, um armisticio 
de dez allnos - a insaciavel Companhia das Indias dava 
ordem ao seu preposto no Brasil para que tratasse de 
alargar as conquistas feitas, aproveitando-se da situa
ção desvantajosa em que ficavam os vastos dominios 
portuguezes. 

De sorte que, sem embargo da homenagem pres
tada a D. João IV, teve Nassau de desmentir a sua 
hoa fé, deixando que os hollandezes avançassem, para 
o sul, até as fronteiras da Bahia (rio Rean, e para 
o norte, até o Ceará e o Maranhão. 

XLIII 

Insurreição geral contra os hollandezes 

1. Os brasileiros não se satisfaziam com a dubia 
politica que a metropole seguia e aconselhava; ainda 
mais quando viram a deslealdade com que os hollande
zes illudiam o tratado de suspensão de armas. 
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o desgosto geral, porém, converte-se em verda
deira indignação, quando se conheceram os termos desRe 
tratado. 

Por eHe reconhecia o rei de Portugal o dominio 
hollandez na America do Sul; e ainda se estabeleciam 
odiosos privilegios e favores excepcionae::; em proveito 
daquelles mesmos que os independentes continuavam 
a considerar como simples intrusos. 

Até o monopolio, sinão propriamente do commer
cio, pelo menos da navegação, era assegurado aos hol
landezes. 

Desde que se soube de tudo, não foi mais possivel 
conter a insurreição geral. 

2. Começou esta pelo norte, no Maranhão, que a 
fraqueza ou inepcia de Bento Maciel acabava de en
tregar aos usurpadores, e onde as populações soffriam 
toda sorte de violencias e vexames. 

Antonio Muniz Barreiros, á frente de bom numero 
üe patriotas, surprehende, de noite, o forte de ltapicurú 
(30 de Setembro de 1642); extermina-lhe a guarnição 
e proclama a guerra. 

Durante mais de um allno lucta-se ali desespera;
damente. 

Fallecendo o velho Muniz Barreiros, assume o com
mando dos revolucionarios o sargento-mór Antonio Tei
xeira de Mello. 

Emquanto os intrusos recebiam auxilio dos seus, 
engrossavam as legiões dos insurgentes com reforços 
([ue affluiam das capitanias vizinhas. 

Afinal tiveram os hollandezes de se retirar para o 
Ceara, e dali, em seguida, para o Rio Grande (1644). 

3. A noticia deste primeiro successo espalhou-se 
por toda parte como uma voz de rebate, que encon
trava preparadas a~ hostes reivindicadoras, ;1 esper:1 
daquelle instante. 
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Tinha sido nomeado Governador Geral do Brasil, 
cm logar do marquez de Montalvão, e tomára posse a 
26 de Agosto de 1642, o benemerito Antonio TelIes 
da Silva. 

Viera este da Europa muito prevenido contra os 
flamengos. 

André Vidal de Negreiros, que voltara de Portugal 
cm companhia do novo Governador, ia cautelosamente 
organizando elementos paril uma acção decisiva. 

Agia elle de accordo com muitos patriotas, princi
palmente com um grande senhor de engenhos, João 

Fernandes Vieira, a quem se re
servava um notavel papel nas lu
ctas da restauração. 

Com a victoria dos indepen
dentes no Maranhão coincidia a 
retirada do conde de Nassau, fi
cando o governo da colonia 1101-
landeza entregue a pulsos menos 
firmes. 

4. Em Junho de 1645 rom
pia em Pernambuco a insurreição. 

João Fernandes Vieira Logo no primeiro encontro, 
alcançaram os patriotas a victo

ria do monte das Tabocas. 
O desbarato dos hollandezes foi completo; e os 

sobreviventes, aproveitando-se da noite, puzeram-se em 
fuga desordenada para o Recife. 

Esta victoria produz enthusiasmo geral entre os 
hrasileiros. 

E' Fernandes Vieira acclamado general da revo
lução, e, reunido a Vidal de Negreiros, toma, ao mes
mo tempo, em varios pontos, lima offensiva tremenda 
que assusta os inimigos . 
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Em Lrcvc, l'CIIUclll-::;e o::; forte::; ue Sel'inhaem, lk 
Sazareth, de Santa Cruz; e apropria villa de Olinda 
não demm.'ou a cahir em poder dos insurgentes. 

Na Parahyba e nas Alagoas ganhava terreno a 
causa da libertação. 

5. Como centro de operações, formaram os per
nambucanos um vasto arraial fortificado (Arraial Novo 
do Bom Jesus), onde se iam abrigar todos os brasilei- . 
ros, em cujo peito despertava, agora mais vehemente, 
o amor da antiga patria. 

Foi, entào, Fernandes Vieira solennemente accla
mado Governador de Pernambuco. 

E' por este tempo que Vieira e outros chefes da 
guerra dão um brilhante exemplo de abnegação e hom
bridade resistindo á ordem impensada do Governador 
Geral, que mandava incendiar os cannavip,es, como ex
pediente destinado a privar de recursos os inimigos. 

E isso fizeram aquelles heróes emquanto reduziam 
a cinzas as proprias lavouras 1 

-----000---
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Olinda de Pernambuco 

XLIV 

lfim do dominio hollandez 

1. Os independentes sitiam o Heeife. 
Schkoppe, que tinha chegado em SOCcorro dos seus, 

foi repellido em diversas sortidas que tentou. 
Movendo francamente apenas as suas forças na

vaes, procuraram os sitiados derivar da capital a acç.ão 
dos brasileiros atacando varios pontos maritimos. 

Mas inutilmente se apoderou Schkoppe da ilha de 
ltaparica, e assolou o reconcavo da Bahia. 

Foi-lhe necessario, logo depois, volver apressada
mente ao Recife, onde se tornava cada vez mais critica 
a situação dos seus compatriotas. 

Lembrava-se agora o governo da Hollanda de re
clamar da côrte portugueza a execução do tratado de 
paz; e D. João IV se mostrou bastante ingenuo para 
ordenar aos insurgentes que cessassem as hostilidades . 

Fez isso, no emtanto, pelo que parece, mais «para 
que os hollandezes vissem »; tanto assim que os per-
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nambllcanos nüo trepidam em clet'lobeüecel'-lhe formal
mente a ordem, declarando que « depois que expulsassem 
os intrusos iriam receber o rastigo da sua desobedien
eia ». 

2. Para dar uma satisfa~:ào ii, liollanda, lIue muito 
irritada preparava grandes recursos bellicos destinados 
á protecção da sua conquista na America, destituiu o 
governo portuguez a Telles da Silva, e nomeou Go
vernador Geral do Brasil a Antonio Telles de "Mene
zes, conde de Villapouca de Aguiar. 

Ao mesmo tempo, no em tanto, incumbido de re
conciliar alguns dos insurrectos que andavam em diver
gencia, vinha o general Francisco Barreto de Menezes, 
o qual, depois de soffrer, de chegada, um lamentavel 
desastre, sendo até aprisionado, conseguiu illudir a vigi
lancia do inimigo e alcançar o acampamento pernambu
cano, onde assnmiu o rommanelo em chefe ila insurrei
ção (1648). 

As victorias llLH~ u;; patriota;; conquistavam quat'li 
diariamente iam eles animando os hollandezes, reduzi
dos aos postos ele Recife, da Parahyba, do Natal, de 
Itamaracá e de Fernando ele Noronha; e isto apesar 
elos continuos reforços qne fIa sua metropole recebiam. 

B. Desesperado, reune Schkoppe uma granele c()
lumna ele cerca ele 5.000 homens; rompe afoitamente 
o sitio elo Recife~, e a tres leguas da praça, nas imme
diações dos montes Guararapes, trava com os insurgentes 
uma batalha campal (19 ele Abril de 1648). 

Mas os hrasileiros infligem ao inimigo uma Wm:
pleta derrota. 

Ferido; retira-se Schkoppe para o Recife, e ali 
recompõe as forças flamengas, á frente das quaes não 
demorou a marchar o coronel Brinke, incumbido dE' 
tomar de novo a offensiva contra os ({ rebeleles ». 

Uma segunda batalha, porém, nos montes Guarara-
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Primeira batalha dos Guararapes - Quadro de Victor MeirelJes 

pes (19 de Fevereiro de 1649) dá ensejo a nova e 
ainda mais estrondosa victoria dos brasileiros. 

Parecia, portanto, em vesperas de ruir o dominio 
hollandez na America do Sul. 

E no emtanto, desamparados da respectiva metro
pole, tinham ainda os patriotas de Pernambuco muitos 
annos de sacrificios a vencer. 

4. Em 1650, foi o conde de VilIapouca de Aguiar 
f>uhstituido por João Rodrigues de Vasconcellos e Son
sa, conde de Castello-Melhor. 

A Hollanda, em collisões com a Inglaterra (como 
Portugal com a Hespanha), não poude mais continuar 
a soccorrer os intrusos. 

Por este tempo organizava-se em Portugal uma 
grande Companhia de Commercio, a exemplo do que 
faziam outras nações da Europa. 

Essa Companhia se obrigava a proteger as colo
nias e o commercio maritimo do reino. 

De começo, os soccorros (',om que acudiu aOf> insur
gentes pouco lhes valeram. Mas, em 1653, ehegou Pedro 
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Jac({ues de Magalhães com uma 
ü8quadra de uns sessenta navios, 
c immediatamente bloqueou o Re
cife, emquanto os pernambucanos 
por terra apertavam o sitio. 

Foi Schkoppe sendo desalo
jado dos fortes que ainda occu
pava; e, por fim, concentrou os 
seus ultimos elementos de resis
tencia na cidade, protegido pela 
fortaleza das Cinco Pontas. 

139 

5. O heroico Vidal de N e- Pedro Jacques de lIfagalhãcs 

greiros, ferido deante daqueUa praça de guerra, ainda 
assim ordena e commanda o assalto. 

Mas o general inimigo não se podia mais defeu
der: propõe e consegue a capitulaçi10 (26 de Janeiro 
de 1654); e os hollandezes retiram-se para sempre 
tio Brasil. 

No dia seguinte ao da capitulação faziam os pa
triotas a sua entrada solenne e triumphal na terra li
bertada. 

Findara assim, ao cabo de vinte e quatro anuos, 
a occupa\~ão hollandeza, sem que se possa dizer que 
nos fosse um grande mal; pois o que é iucontestavel 
é que naquellas luctas se formou de uma vez a COll

sciencia da patria futura, o vigoroso e'lpirito de na
cionalismo caracteristico dos americanos, e que só cir
cumstancias accidentaes poJiam andar fazendo esmo
recer por instantes. 

----- 000 -----
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XLV 

o regimen colonial 

1. Quando se estuda em seus detalhes o regi
men de administração estabelecido no Brasil, é que se 
pode fazer uma idéa das desillusões a que se conde
mnava o esforço daquella gente que defendia a terra, 
sonhando construir na America uma nova patria. 

Esperavam, sem duvida, os heróes daquella dolo
rosa campanha que, resgatadas as capitanias á custa 
de tantos sacrificios, e refeito de estimulos o senti
mento nacional com a revolução de 1640, viessem logo 
a melhorar as condições da colonia. 

Tinham como certo principalmente que as prova.;; 
de lealdade, que tinham dado durante os dias de amar
gura, haviam de influir no animo da côrte para que 
fossem, com mais justiça e com solicitude mais cari
nhosa, tratados os interesses dos brasileiros. 

Enganavam-se, no emtanto, os que nutriam taes 
esperanças. O systema colonial primitivo ia ser de novo 
instituido e, talvez, aggravado. 

2. Os ahusos e iniquidades que vão resurgir co
meçaram por certas medidas que só podiam ser ins
piradas pelas suspeitas com que eram vistos lá da côrte 
os grandes chefes que se haviam assignalado durante a 
phase de resistencia á cohiça extrangeira. 

A mais inexplicavel dessas medidas foi a formação 
de zonas ou capitanias administrativas, independentes 
umas das outras, e suhordinadas directamente á me
t1'Opole. 

Constituiu sempre este intento, aliás, uma obsidente 
preoccupaçã.o do governo portuguez: dividir (' separar 
para enfraquecer politicamente as colonias. 
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Não é difficil imaginar que males disso provinham 
para as populações, não sendo, talvez, os menores. a 
falta de uniformidade na acção do governo cololllal, 
e a desconfiança em que viviam, uns contra outros, 
os respectivos administradores. 

3. Com os dessa origem vieram os males prove
nientes do monopolio, a cujos abusos tinham já devido 
os hollandezes, em grande parte, a geral animadversão 
que tanto contribuira para a sua ruina. 

E não se ficára só na Companhia do Commercio, 
com que os portuguezes tinham imitado os seus cou
CUlTentes nos mares: vieram outras diversas emprezas, 
todas amparadas de odiosas medidas de excepção, que 
cm seu proveito nunca lhes negava a côrte. 

Nãó se limitavam taes emprezas a redamar privi
legios no commercio e navegação: iam até consegu ir 
que o governo eliminasse algumas industrias imligenas, 
de modo a valorizar os similares que os colonos deviam 
importar da metropole. 

Com isso é evidente que lucrava tambem o erario 
real, pelo accrescimo da renda das alfandegas. 

4. Contra semelhantes vexames pouco valiam as 
representações dos povos e das Camaras Municipaes; 
pois, mesmo quando eram attendidas, as autoridades c 
fUllccionarios do fisco burlavam sempre as providencias 
tomadas. 

Além desses abusos do monopolio, os tributos exor
bitantes, muitos creados até por arbitrio dos governa
dores, iam opprimindo as populações e embaraçando 
o desenvolvimento da colonia. 

Para isso concorriam tambem os constantes con
flictos que se davam entre Jesuitas e colonos - afi
Ilal estes por todos os lados perseguidos de avaniaf:; e 
ganancias desentranhadas. 
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Principalmente cm S. Paulo, 110 ltio ue .Janeiru, 
no Estado do Maranhão, essas questões compromette
ram as proprias autoridades civis em lucta~ oom o clero. 

5. Foi assim que, tendo acabado de reagir contra 
os espoliadores do territorio, entraram os colonos na 
phase de protestos contra as miserias do regimen co
lonial. 

Esse periodo começou pelos. fins do seculo XVII; 
tornou-se intenso de principios do seculo XVIII em 
deante; e não se pode dizer que tivesse findado com 
a independencia, pois o espirito novo que nascia na 
Americá andava sempre vivendo numa continua alter
nativa de esperanças e desillusões: - desillusões que 
nunca lhe matavam a grande fé, porque as esperan
ças lhe renasciam de cada desastre. 

Em muitos dos capitulos subsequentes teremos de 
narrar disturbios, levantes e até verdadeiras revolu
ções, cujas causas é preciso ir buscar nas calamida
des do regimen colonial. 

---ooo~~-

XLVI 

l<Jxploração do interior. Os banl'leirantes 

1. Ainda pelo que respeita a explorações no inte
rior do Brasil, a cpoca em que foram expulsos os 1101-
landezes assignala um periodo de grande actividade. 

Até então se haviam feito algumas tentativas, <Iua;:;i 
sempre infructiferas, na Bahia e em S. Vicente. 

Só no terceiro quartel do seculo xvn em c1eantc 
é que se vão invadindo afoitamente os vastos sertões 
(le loe8te. 
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Esse grande serviço ::;e d€ve, sobretudo, á::; ilume
rosas expedições de aventureiros que, com proverbial 
audaeia e paixã.o cavalheiresca, se ilü€rnavam nas flo 
restas desconhecidas, batendo-asem todas as direcções, 
explorando valles, montanhas e rios. 

Uma Bandeira, a caminho do sertã.o 

Essas expedições tinham o nome de bandeiras, e 
eram dirigidas por chefes de prestigio e de valor, os 
({uaes ás vezes assalariavam os seus mercenarios, ou 
lhes faziam promessas de vantag~ns excepcionaes de
pendentes do exito da aventura. 

2. Uma bandeira regular era (como diz João Ri
beiro) uma como cidade errante nos sertões: compu
nha-se de centenas de pessoas armadas como para a 
guerra, providas de recursos para as emergencias que 
podiam ser previstas, com grandes ambulancias de 
armas, viveres e medicamentos; um s,em numero de 
animaes domesticos, além das bestas de carga indis-
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pensaveis, ett;. ~hiÍtos dos bandeirantes t;onduziam Fiuas 
mulheres e filhos. . 

Em quast todas essas expedições se associavam pa
dres aos aventureiros, assim como (pelo menos em 
grande numero dellas) um ou mais escreventes, que 
se inc~lmbiam de fazer os roteiros e de registar os 
incidentes ~le mais nota occorridos durante a excursão. 

3. As bandeiras faziam estações nas mais apra
ziveis ou mais ricas paragens do interior, e quasi sem
pre fUlldavam povoados, destacando grupos de fami
lias em pontos differentes, muitos dos quaes vieram 
a tornar-se villas e até cidades importantes. 

Essas estações eram de ordinario determinadas 
pela necessidade de renovar provisões de viveres. E, 
então, faziam grandes roças, principalmente de milho 
e de feijão. 

Emquanto esperavam a epoca da colheita, não per
diam tempo: iam revolvendo toda a circumvizinhança, 
construindo canôas para a navegação dos rios, refa
zendo os animaes do comboio, provendo-se de artefa
ctos de uso domestico, de novas armas, etc. 

Logo que a monção era outra vez propicia, a ca
ravana se movia, cheia de enthusiasmo, retemperada 
de vigor e de esperanças. 

4. O intuito dos bandeirantes era capturar indios. 
e ao mesmo tempo descobrir thesouros fabulosos, de 
que se falava tanto naquelles tempos, encerrados no 
interior dos sertões. 

Além do ouro, da prata, da esmeralda, do dia
mante e outras pedras preciosas, sonhavam com phan
tasticos cabedaes em cumes de montanhas, dominio de 
princezas encantadas, ou de genios terriveis. 

De tudo isso corriam lendas maravilhosas, que an
davam inílammando as imaginações. 

E si viessem a desilludir-se de semelhantes pro
digios, contariam sempre com o proveito seguro da 
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ca<,:a ao gentio, llegocio que naq uelle~ lem!Jos era lãu 
lucrativo como o dos negros na Africa. 

E era isso, afinal, o que em regra acontecia: as 
bandeiras voltavam dos sertões, ao cabo de longos 
mezes, e até annos, de aventuras, arrastando manadas 
de captivos. 

5. Pode-se imagillar que formidaveis tempestades 
levariam essas avalanches ao recesso das florestas. 

E' facil conceber as violencias, as desordens, os 
horrores commettidos por aquelles bandos, estimulados 
pela ambição de fortuna. Entre os proprios aventureiros 
davam-se frequentes rixas e discordias, que não termi
navam, quasi nunca, sem o sacrificio de alguns. 

Mas, os mais horriveis dramas eram os que se 
passavam entre a louca temeridade do caçador de ho
mens e a ferocidade do barbaro, aguçada pela força 
e pela perfidia. 

Lllcta entre banueirantes e indios 
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Não raro, tomavam os miseros selvagens contra os
seus inimigos as vindictas mais tremendas, que bem 
se mediam pela enormidade dos excessos com que lhes 
alldavam acordando o instincto do sangue. 

O que é innegavel, apesar de tudo, é que essas 
pxpedições prestaram á colonizaçllio do paiz os mais 
relevantes serviços, sem os quaes não seria possivel 
o povoamento do interior. 

---~-ooo---

XLVII 

As principaes bandeiras 

1. Quasi todas as grandes bandeiras partem de 
S. Vicente, e occorrem de fins do seeulo XVI aos pri
meiros decennios do seculo XVIII. 

Pelos fins do seculo XVI, depois de muitas en
trada,s de ensaio, regista-se a formidavel, mas des
ordenada expedição de Martim de Sá, da qual nenhum 
proveito resultou; e já em 1602, a de Nicolau Barreto, 
que não foi mais feliz. 

A primeira grande expedição que se levou aos ser
tões foi a de Antonio Raposo, em 1628, dirigida contra 
as missões hespanholas da Guaira (loeste do hoje Es
tado do Paraná). 

Penetrou elle naquella zona; e num ponto central 
estabeleceu o seu arraial fortificado, de onde ia expe
dindo contra as reducções as suas temerosas quadrilhas. 

Os padres iam fugindo com os seus neophytos, 
mas nem sempre a tempo de os salvar a todos, cahindo 
grande numero em poder dos assaltantes. 

A' medida que os arrebanhava, ia Raposo enviando 
o:,; prisioneiro:,; para S. Paulo, onde· eram vendidos como 
escravos. 
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Assim levou esta bandeira alguns anno::; naquelle 
sertão, destruindo em grande parte a famosa republica 
que se havia ali formado. 

Attribue-se a Raposo uma outra expedição, que 
atravessou o continente até o alto Paraguai, e dali 
avançando, transpoz os Andes e chegou ao Pacifico. 

2. Segue-se chronologicamente a primeira expedi
ção de Fernão Dias Paes Leme. 

Vai esta (em 1661) contra alguns grandes chefes 
goianás que se haviam com a sua gente refugiado nas 
encostas de uma serra entre os rios Tibagy e Ivahy 
(affluentes do Paraná). 

Usou Fernão Dias da tactica, mas sem a barba
ridade de· Raposo, installando-se nas vizinhanças da
quellas paragens, e conseguindo afinal, sem guerra, tra
zer para S. Paulo aquella gente. 

E' depois desta que elle conduz para o alto sertão 
de loeste a bandeira que se tornou famosa, á procura 
de umas esmeraldas de que tanto se falava naquella 
epoca. 

Parte em 1674; e soffre durante annos os maio
res horrores 110 sertão. chegando mesmo a ser abando
nado por muitos dos seus, e até vendo-se no risco 
de ser victima de conspirações. 

Tão forte, porém, se mostrou, tão illquebrantavel 
e tenaz que, afinal, descobriu as taes esmeraldas, ou 
pelo menos morreu disso persuadido. 

3. Em 1672, á frente de grande bandeira, alcança 
Paschoal Paes de Araujo o sertão do S. Francisco; vai 
ao Piauhy, de onde passa ao Tocantins, enjo curso 
em parte explora. 

Tres annos depois, saem de S. Paulo duas ban
deiras: a de Lourenço Castanho Taques. e a de Fran
cisco Pedroso Xavier. 

O primeiro vai hater as poderosas trihus dos C:1· 
taguás, e com tenção de encontrar !lUro. 
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Conseguiu, de fado, revelar as primeiras amostras 
das futuras mhzas geraes. 

O segundo, Francisco Pedroso, dirige-se para o sul. 
e entra na Guaira, completando por ali a ohra de An
tonio Raposo. 

Em 1718, vem a expedi~'ão ue Paschoal Moreira, 
das mais notaveis por se haver internad,o até Matto
Grosso, onde descobre as primeiras minas de ouro. 

Foi companheiro de Paschoal, nos grandes serviços 
que prestou em longos annos de vida nos sertões, o 
capitão Antonio Pires de Campos (filho), famoso tam
hem como caça-bugres. 

-L A ultima das granue::; bandeiras conhecidas é 
a do segundo Anhangoera, em 1722. 

Já em 1682 havia Bartholomeu Bueno da Silva. 
que é o primeiro Anhangoera, dirigido uma expedição 
(Iue foi até o Araguaia. 

Depois de errar por aquelles sertões durante al
gum temp,o, desceu Bueno até o rio Vermelho; e tra
vando relações com os indios Goiás. formou nas alturas 
da serra Dourada o seu arraial. 

E' então que se dá o incidente que ,o tornou len
dario. Tendo inflammado um pouc,o de alcool num vaso, 
(Ieante d,os indios, ameaçou-os de incendiar tambem os 
rios e as florestas si lhe não indicassem as minas de 
onde tiravam as folhetas de ouro de que se ornavam 
as mulheres. 

Aterrados á vista daquillo, que llH~s pareceu um 
prodigio, descobriram os indios as jazidas, acreditando 
que Bueno era um demonio ou alma do outro mundo, 
e dahi o appellido que lhe deram. 

5. Quarenta annos mais tarde, em 1722, parte 
para o interior, á procura dos Goiás, Bartholomeu Bueno 
Filho. 

Havia este, ainda menino, acompanhado o pai na
quella expedição, e ia certo de dar com as paragens 
onde havia tantos annos tinha estano. 
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SoIfl'eu mms de tres annos de vicissitudes nos ser
tões do Al'aguaia, tendo de conter os seus proprios com
panheiros em discordia, e de infundir-lhes coragem nos 
transes mais penosos. 

Conseguiu, emfim, chegar ao ponto procurado, onde 
reconheceu ainda vestígios daquella primeira expedição, 
e até lembrança do pai entre os indios. 

Agora torna-se permanente ali o arraial, a que se 
deu o nome de Sant' Anna, e depois o de Villa Buena 
(ou Villa Boa), hoje cidade de GÓias. 

---000---

XLVIII 

o padre Vieira no ~Iaranhão 

1. As violencias praticadas contra os indios pe
los hatedores de sertões davam logar a conflictos mais 
ou menos graves entre os padres e os colonos. 

A escravização do selvagem foi sempre o ahuso de 
forç,a, contra o qual mais clamou o missionario. 

Com isso, si conquistavam a sympathia e venera
ção dos indios, faziam-se os Jesuitas, por outra parte, 
cada vez mais detéstados dos espoliadores. 

Mas a voz dos padres não 
deixa va de repercutir princi pal
mente na metropole. 

N o extremo norte ~o paiz o 
que se passava tanta Impressão 
chegou a causar na Europa que de 
lá vieram novas legiões de apos
tolos, movidos de zelo e piedade 
pelos infortunios do gentio. 

Entre os que chegaram por 
aquelles tempos (1652-3) ao Ma-

Padre Ant.onio Vieira ranhã.o, conta-se o grande Anto-
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nio Vieira, Jesuita já celebre como prégador c diplo
mata, e que tão notavel papel desempenhou nos dois 
mundos. 

2. Este homem, que desde 1641 exercia em Por
tugal funcções da mais alta importancia para os destinos 
da monarchia rediviva, tomára corajosamente a si a 
causa da raça desventurada. 

Muito lhe custou desprender-se da côrte, sobre
tudo do rei e da rainha, e do principe Theodosio, de 
(luem era preceptor. 

Só graças a instantes solicitações alcançou, afinal, 
(lue D. João lhe permittisse afastar-se de Lisboa. 

Em companhia de mais tres irmãos de apostolado, 
partiu, então, de Lisboa o padre Vieira (Novembro de 
1652). 

A viagem foi muito accidentada; e o desembanl'lC 
em S. Luiz (no dia 17 de Janeiro do anno seguinte) 
assumiu proporções de um grande acontecimento. 

Os seus companheiros, e outros padres que tinham 
vindo uns dois mezes antes, não queriam acreditar na
quella fortuna. 

3. Para ter-se uma idéa do enthusiasmo com que 
vinha o padre Vieira entregar-se á obra da catechese 
na America, bastante seria ouvir-lhe a grande voz que 
lhe sai do coração no momento em que entra na bahia: 

« Si a alegria de entrar no céu -- exclama des
lumbrado - pode ter na terra uma comparação, é esta! i) 

Logo nos primeiros dias abre-se-Ihe a alma na
queIle admiravel pedaço do novo mundo. 

E de entrada em S. Luiz começa a fazer sentir () 
influxo da sua autoridade moral, mesmo entre os colo
nos, e até entre os proprios membros do cleTo secular. 

As condições da colonia, principalmente soh o pon
to de vista dos costumes, eram deploraveis. 
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Viram logo os padres que, mais que os proprios 
gentios, precisavam de amparo e soccorro aqueUes chris
tãos desencaminhados. 

4. Era necessario, porém, fazer semelhante obra 
com muita prudencia. 

E quem mais havia de empregar este recurso f:ii
não Vieira, que tudo sempre esperava menos da ra
zão e da propria lei que do zelo e piedade que eram 
a sua grande força? 

Havia já elle conseguido, antes de partir de Lif:i
hoa, a revogação das provisões que autorizavam a es
cravização dos indios; e tambem a creação de uma 
Junta das Missões, especie de tribunal destinado a re
gular a questão do gentio. 

Quando se teve de pôr em execução essaf:i medi
das é que começam a suscitar-se embaraçof:i e rompli
cações para os padres. 

Chegava por aquelles tempos (1655) a S. Luiz, como 
Governador {:feral do Estado do Maranhão, que f:ie res
taurára, ü glorioso André Vidal de Negreiros. 

O padre Vieira, que tinha ido á côrte, chega tam
bem por aquelles dias, trazendo a confirmação das pro
visões em favor dos indios. 

D. E' agora que recrudesce a animadversão dos es
cravistas contra os padres, e principalmente contra () 
superior da missão. 

No Pará, mais ainda uo que em S. Luiz, pois ali 
Of:i especuladores eram mais desaffrontados, viram-se os 
missionarios em critica situação. 

Partem para Belém o Governador e Vieira. M.as 
nem a autoridade das duas figuras consegue melhorar 
o estado de coisas. 

Cuidou, então, Vieira. com os seus, de levar o seu 
esforço para longe das duas capitaes -- para o Tocan
tins' para Marajó, para o Ceará. 

Emquanto isso, muda-se o governo (lo Esta(lo, in
vestindo se fio cargo Pedro (le Mello. infenso aos .re· 
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suitas. Fallecia (1655) D. Theodosio, e logo depois D. 
João IV (1656), os grandes protectores de Vieira. 

Com isso declinava rapidamente o prestigio da ill
(lefessa milicia. 

E não demorou muito que irrompesse o incendio. 
Os escravistas de S. Luiz assaltam o Collegio dos 

padres, e prendem os que ali estavam, mettendo-os a 
bordo de um navio (1661). 

Alguns dias depois, fazia-se o mesmo no Pará, 
prendendo-se os padres, inclusive Antonio Vieira; sendo 
em seguida enviados todos para a Europa, como « ini
migos do POVo». 

---000---

XLIX 

Revolta dos Beckman 

1. Não houve, talvez, capitania onde, mais <lue nu 
Maranhão e no Pará, se fizesse, desde principio, incon
tinente e desabrido oespirito de discordia, e se protes
tasse contra o regimen da colonia. 

As duas camaras, de Belém e de S. Luiz, andavam 
quasi sempre de alliança em todos os movimentos cou
tra as leis de excepção que a metropole lhes impunha. 

Não: era, pois, só contra os cateehi"tas que por 
ali se insurgiam os colonos. 

Primeiro, cançavam-se em representar para a côrte 
contra abusos do clero, até contra curas e vigarios; e no 
mesmo tom em que clamavam contra exacções e vio
leneias de todo genel10 praticadas por funecionarios, tanto 
da administração como da justiça e, sobretudo, da ra
zenda real. 

E quando o clamor era improficuo, nenhum outro 
expediente lhes restava sinão o rloloroso r(',curso elo pro
tf'sto pelas armas. 
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E' assim que o Maranhão e o Pará tiveram o seu 
noviciado de mais de dois seculos de motins. 

2. Não é que fosse a côrte sempre surda aos ag
gravos que lhe iam daquellas terras. 

Era sem duvida o governo de Lisboa o mais inte
ressalto em normalizar a ordem nos seus dominios. 

Entre isso, no emtanto, e acertar nas providellcias, 
alldava quasi sempre uma distancia enorme. 

Em 1662, entendeu a côrte que remediava grande 
parte dos males acabando com o estanco de certos ar
ligos de consumo geral na colonia. 

Logo depois creou uma Junta de Commerciu, o 
aLol i LI concessões feitas á Companhia do Occidente. 

Mas estas providencias ficaram longe de melhorar 
salisfaetoriamente· as condições da terra, complicadas pela 
anarch ia reinante. 

Mudavam-se frequentemente 
governadores e capitães-móres, 
sem nada adeantar contra os abu
sos, pois estes pareciam invete
rados ali sob a connivencia, quan
do não com a cumplicidade da 
propria alta administração. 

3. No Governo Geral do Bra
sil, succedera, em 1654, ao Conde 
de Castello Melhor o Conde de 
Atouguia. A este, em 1657, suc
cedera o general Barreto de Me-

Barreto de llfenezes nezes. Em 1663, vem o Conde do 
(1IJidos; e em 1667, Alexandre de Sousa Freire, que 
[ui o 25.0 Governador Geral. Em 1671, a Alexandre de 
~ol1sa seguia-se o Visconde de Barbacena. 

Mas estes Governadores, mesmo quando a sua au
turidade era extensiva ás duas capitanias do extremo 
norte, não tinham meios de exercer acção efficaz por 
aquellas alturas. 

Em 1678 vem Roque da Costa Barreto render ao 
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V isoonde de Barbacella, e incumbido de pór em exe
cução um novo regimento geral, em que se condensavam 
todas as leis relativas ao governo e administração da 
eolonia. 

Continuava o Estado do Maranhão separado da 
outra secção do dominio. 

Em vez de melhorar, peorou a situação nas (luas 
capitanias, principalmente na do Maranhão. 

4. Passou agora (1673) a ser a séde do governo 
(lo Estado a cidade de Belém. 

Disto resentiu-se a população de S. Luiz, e <luei
xou-se para a côrte. 

A côrte não fez caso da queixa. 
Em 1680 publica-se uma lei abolindo, ainda uma 

vez, a escravidão do gentio, e confiando aos Jesuitas 
toda jurisdicção espiritual e temporal nas aldeias. 

Accumulavam-se assim as causas do que vai suc
ceder. 

Coincidindo mais ou menos com essas providencias, 
aholiu a côrte o estanco da fazenda real, e concedeu ii 

lima grande empreza que se organizára em Lishoa o 
« privilegio exclusivo do commercio em todo o Estado 
do (;rão-Pará e Maranhão pelo prazo de vinte annos». 

Estavam cheias as medidas. 
Em 1682 assumia o governo do Estado Franciseo 

(!p Sá e Menezes. 
Começaram as camaras a embaraçar o odioso mo

)lopolio, e grandes clamores levantam-se contra a em
preza. 

Arruinam-se negociantes e lavradores. A terra cai 
em penuria: « dois annos de fome precedem á suble
vação ». 

5. Em S. Luiz, a situação é ainda de mais an
gustia. 

Emquanto a populaçAo murmura e se assanha, en
tendem-se· os principaes, de conluio com alguns frades, 
inimigos (los Jesuitas. 
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Põe-se-Ihes á frente Manoel Beckmal1, homem de 
nobres qualidades pessoaes. 

Reunem-se os conspiradores no convento de Santo 
Antonio, alta noite (23 de Fevereiro de 1684); e dali, em 
tumulto, vão alarmar toda a cidade; depõem o capitão
mór, e prendem no proprio Collegio os padres. 

No dia seguinte estava a cidade em festas. 
Em Junta geral constitue-se um governo provisorio. 
Tudo correu bem nos promeiros dias. 
Mas em breve succedem as desillusões. 
O Pará não adheriu ao movimento. Mesmo no Ma-

ranhão, fóra de S. Luiz não houve signal ele adhesões. 
Começou-se a esmorecer. 
Vem o desencanto da novidade. 
E pouco mais de um anno havia decorrido, quando 

fundea na bahia o navio que tinha a bordo o novo 
Governador, Gomes Freire de Andrade. 

E' este recebido no meio de salvas e vivas. 
Parece que Gomes Freire vinha disposto a esque

cer tudo. 
Manoel Beckman, no emtanto, afoitou-se demais; 

e foi necessario ordenar a sua captura, mesmo emquanto 
corria a devassa. 

Preso no seu engenho, e trazido para S. Luiz, foi 
ali suppliciado. 

- 000-----

L 

Protestos da raça negra. Palmares 

1. O africano, cuja natureza moral parecia como 
que estremecer e agitar-se nas vicissitudes da escra,vil
dão, deu no Brasil, como em quasi toda a America, 
frequentes provas do grande vigor humano que tra
zia lá das suas miserias do continente negro. 
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Sem contar manifeslações ue fienos vulto em ou
tros pontos do Novo Mundo, bastaria indicar, para 
honra da raça, o Haiti, onde o negro chegou a crear, 
com o seu inaudito heroismo, uma das paginas mais 
epicas na historia moderna. 

E nllio é só o seu amor á liberdade que o africano 
revela na desgraça: talvez seja nelle ainda mais aeeen
tuada a capacidade para a vida social. 

Isso, além da profusa documentação que se encon
tra nas duas grandes peninsulas americanas, lá está 
hoje bem affirmado na propria Africa, onde libertos 
da America do Norte fundaram a republica da Líberia. 

2. Pode-se dizer que desde que chegava ao seu 
exilio e se via em presença de urna raça superior, a 
emancipação era o sonho torturado do negro. 

E isso não exprimia apenas o desejo de ser livre 
corno tinha sido lá na terra inelemente -livre como 
a eaça, ou corno a besta da floresta. 

O que o negro começava logo a aspirar era a 
condição nova cujos horizontes se lhe abriam como de 
subito, a felicidade que via gosada pelo branco. 

Quantos, á custa do proprio esforço, eonseguiam 
libertar-se; e entre esses não raro se viam alguns 
que urna perseverança infatigavel e habitos de' tra
balho' e de ordem tornavam abastados. 

Ha hoje no Brasil não poucas familias distinctis
simas, cujos fundadores tiveram a gloria de trazer o 
seu destino lá da noite da escravidão - por certo ori
gem muito mais digna do que a de muitas aristo
cracias da Europa oriundas da pirataria. 

3. Desde os primeiros tempos do regímen servil 
(meados do secul0 XVI) começaram os negros a pro
testar contra a impiedade dos seus oppressores. 

No ultimo grau da miseria, ignorante!s, e ás vezes 
deprimidos pelos vicios, em cuja voragem p,rocuravam 
afogar a consciencia do seu infortunio, os escravos ti-
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Ilbam de ::;offrer eu::;ligo::; rigoro::;o::;, pritl('ipulmeute tl11al1-
do cahiam som a manopla de senhores deshumauos, 
que tudo do escarmellto reclamavam. 

Desamparado::; de todo o mundo, entregues a todos 
os caprichos da força ,- o unico refugio do seu deses
pero era o recesso das florestas, os alcantis das monta
nhas, onde iam disputar ás féras a clemencia da solidão. 

Lá nos ermos faziam convites aos irmã,os das fa
zendas vizinha::;, affrontados das mesmas angustias. 

4. Em breve o valhacouto crescia, e tOJ'llava-se 
quilombo. 

Formaram-se assim numerosos desses ulldeos em 
todo o paiz. 

Dali sahiam, aos bandos, para assaltar estancias e 
povoados da redondeza e viandantes incautos, exer
cpndo contra os brancos as viuganças mais terriveis. 

Bastava a Iloticia de um quilombo para alarmar 
toda uma zona; e, muitas vezes, só a voz de neg'ro 
fugidú espantava e punha em rebate povoações inteiras~ 

A policia perseguia desapiedadamente essas mise~ 
ras creaturas que a crueldade dos homens convertera 
em bandidos; e até, quasi sempre, os proprios senho
res organizavam expedições contra os quilombo8, atu
rando-os como si foram antl10s de alimarias. 

Em todas as capitanias houve muitos quilombos; 
os mais nota veis, porém, foram os que se formaram 
ao norte das Alagoas, na encosta oriental da serra da 
Barriga. 

5. Palmares ,c,ompunha-se de diversos nucleos, onde 
os pretos faziam suas lavouras, e de onde corriam 
a abrigar-se no nucleo central, que era fortificado para 
o caso de aggressão. 

Viveram ali esses pretos durante mais de 70 annos. 
Com a entrada dos hoIlandezes em Pernambuco, 

augmentou consideravelmente aquella vasta alliança, ehe-
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gando alguns chronistas a calcular em nada menos ue 
HO.OOO almas o total da população aldeada . 

De Palmares faziam correrias pelas vizillhalH;as ; 
c, por fim, já negociavam francamente pelas villas mais 
proximas. 

Numerosas expedições dirigiram-se contra aquelles 
dyscolos da ordem; mas os pretos repelliram sempre 
os ataques, até que, em 1697, Domingos Jorge Velho, 
não sem grandes esforç'JÜs, poude destruir os mais for
tes daquelles nucleos, sendo os negros apanhados vi
vos de novo escravizados e vendidos. 

Domingos .Jorge Velho 
c seu aj udanLo de campo Antonio Fernandes de Abreu 

Quadro de B. Calixt.o 

-------000-------
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LI 

Guerl'a dos « emboabas» e guel'ra dos « mascates» 

1. Com a exploração dos sertões e a descuberta 
cle minas de ouro no interior, foram tomando vulto 
as rivalidades que desde muito se vinham manifestando 
entre mameltwos e portuguezes reinoes (estes chamauos 
por agueHes buavas ou emboabas, isto é, extrangeiros, 

. homens ruins). 
Quando, em 1700, Manuel de Borba Gato espalhou 

a noticia de que havia descoberto em Sabará (Minas) 
as abundantes jazidas que tanto ruido fizeram, afflui
ram para ali numerosos aV'entureiros. 

Com os paulistas começaram a concorrer esforça
damente bandos de adventicios, sofregos de entrar na 
partilha de fantasticos thesouros. 

Não tardou que se fossem dando conflictos entre 
os dois partiuos. 

Malluel Nunes Vianna constituiu-se chefe dos em
{Joabas; e assim que ali chegou uma bandeira com
mandada por Domingos da Silva Monteiro, travou-se 
entre as duas facções um combate mais serio, sendo 
os portuguezes derrotados. 

2. Preparou, porém, Nunes Vianna contra os ad
versarios uma surpresa, infligiu-lhes um desforço de es
carmento, obrigando os sobreviventes a fugir num es
tado deploravel. 

Com esta victoria ensoberbou-se Nunes Vianna, e 
tomou grande ascendente naquellas paragens, chegando 
a zombar do proprio Governador da capitania, D. Fer
lIando de Lancastre. 

:\1as os paulistas lillh;Ull juru(lo \"ittgar-se, e, por 
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isso, organizaram uma formidavel expedição contra os 
forasteiros. 

Felizmente a chegada de Antonio de Albuquerque 
Coolho de Carvalho, nomeado Governador da nova ca
pitania de S. Paulo e Minas, separada da do Rio de 
Janeiro, e as providencias acertadas que tomou, pu
zeram fim áquellas collisões (1710). 

Execução de Felippe dos Santos 
Quadro de A. Parreiras 

Dali a alglUls annos, novos tumultos se dã.o na 
região das minas; os quaes acabam com o supplicio 
ele Felippe dos Santos. 

3. Tambem para o norte, a antiga animosidade, 
([ue se havia gerado. entre brasileiros 0 portuguezes 
natos, andava agitando a c.olonia e produzindo com
plicações que os Governadores eram, ás vezes, impo
lentes para cohibir. 

Em Pernambuco, logo depois <la expulsão dos hol
lanoezes, ('omeçlHam a manifestar-se antipathias en-
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tre OS fazendeiros de Olinda e os negociantes do Re
cife, quasi todos portuguezes e por aquelles chamados 
mascates. 

A rivalidade latente explodiu, por fim, num con
flicto entre o Governador, Sebastião de Castro Caldas, 
e o ouvidor Luiz Ortiz, este partidario dos brasileiros, 
e aquelle, dos portuguezes. 

Aggredido em plena rua do Recife, começou o 
Governador a perseguir os adversarios; mas teve, ante 
uma revolta do pDVO e das tropas da guarnição, de 
fugir para a Bahia, assumindo, então, o governo o 
bispo D. Manuel Alvares da Costa (1710). 

4. Apesar de toda a sua prudencia numa COIl

junctura tão grave, não poud'e o bispo evitar o rom
pimento dos dois partidos. 

Os do Recife dispunham de maiores recursüs, e 
conseguiram pôr em armas cerca de 3.000 cÜlmbatentes, 
muitos dos quaes haviam tomado parte na guerra contra 
os flamengos. 

As hostilidades, entretanto, não deram resultado 
decisivo a nenhum dos dois lados. 

Em 1711 chegava a Pernambuco, inspirando uma 
vaga confiança a todos, o novo Governador nomeado 
para a capitania, Felix .T. Machado de Mendonça, o 
qual, de principio, aplacou um pouco a furia das dis
('ordias. 

Mas, dentro de alguns mezes, recomeçaram as au
toridades a perseguir os olindenses. 

O proprio bispo foi victima de algumas violencias, 
e chegou a ser deposto do cargo. 

5. Os brasileiros reclamaram, eutão, da metropole 
mais energicas providencias. Foram, afinal, tomadas me
didas efficazes, até que a ordem se restabeleceu (1714). 

Essas ludas eram nada menos que symptomas da 
r,ollisão que se accentua va entre o espirito de nacio
nalismo e os adventicios: collisão que só muito depois 
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da inuepewlencia uevia uesapparecer, e ainda assim dei
xando muitos vestigios. 

Emquanto em Pernambuco e em Minas occorria,m 
taes successos, em outros pontos da vasta colonia .o 
mesmo espirito indigena se levantava, como aconteceu 
na propria cidade da Bahia, onde o Governador Ge
ral, Pedro de VasconcellotS e Sousa, pretendendo ar
recadar um imposto excessivo, tinha de capitular ante 
a arrogancia das turbas, insufladas e até dirigidas pelo 
Juiz do Povo. 

~---ooo---

LlI 

Collisão com os hespanhóes no sul 

1. Por esses tempos (principios do seculo XVIII) 
aggravava-se a situação creada no extremo sul, entre 
portuguezes e hespanhóes, por questões de delimitação 
de fronteiras. 

Havia o governo de Lisboa mandado fundar (em 
1680) á margem esquerda do estuario do Prata a co
lonia militar do Sacramento, no intuito de garantir até 
aquelle rio os limites meridi.onaes de sens dominios. 

Os hespanhóes de Buenos Aires resistiram, e ex
pulsaram os portuguezes. 

E não obstante um tratad.o provisorio que, em se
guida, se firmou entre as duas corõas, c.ontinuaram as 
hostilidades ali por muito tempo, até que, em 1715, 
foi a questllio de nov.o regulada pela paz de Utrecht, 
send.o o rio da Prata reconhecido como fronteira sul 
do dominio portuguez. 

No anno seguinte (1716) Manuel G.omes Barbosa 
tomava conta da colonia do Sacramento. 
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2. Apesar do caracter definitivo da solução, os hes
panhóes não se desilludiram de reconquistar aquellas 
paragens, que se obstinavam em considerar como per
tencentes á Respanha. 

Alguns annos depois conseguem lançar os funda
mentos ele Montevidéo, de onde expellem os portuguezes 
que ali pretendiam estabelecer-se. 

Assim interpostos entre o territorio brasileiro e 
a colonia do Sacram,ento, intentam os nossos vizinhos 
du sul retomar esta colonia, pÜ'sto avançado que a 
côrte de Lisboa teimava em conservar no Prata. 

Repetidos ataques dirigiram Ü'S hespanhóes contra 
Sacramento, mas ali encontraram sempre tenaz resis
teneia. 

Por fim, novo tratado se firma ainda em Madrid 
(a 1H de Junho de 1750) dirimindo o conflicto. 

3. Por esse tratado, Portugal entregava á Respa
nha a 0010nia que se tornára o pomo de discordia, em 
troca do territorio das Sete Missões do Uruguai. 

Accordaram as duas partes em nomear uma com
missão mixta que se incumbisse de fazer a demarca
ção das fronteiras. 

E, então, novas e imprevistas difficuldades sobre
vieram. O te.rritorio cedido pela Respanha estava habi
t.ado por grande numero dB indios guaranys, sob a tu
leIa (los Jesuitas. Esses indios nunca puderam esque
eer-se dasbarbaridadBs que tinham soffrido de alguns 
IULndeirantes paulistas, que, das margens do Paran{t 
o seus affluentes (republica theocratica de Guayra), 
l,ara nIi os haviam acossado. 

4. Os commissarios foram encontrar, por isso, uma 
terrivel opposição naquellas paragens. 

O odio dos indios e dos padres tinha por alvo 
principa4nBute os portuguezes, a cujo dominio se mos
tmvam (lesahrirlamente infensos. 
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Gomes Freire de Andrade 
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Bastava isso para que os 
hespanhóes fossem afagando e até 
protegendo a attitude dos indios . 

Comprehendendo que era in
sustentavel a sua posição no meio 
dos embaraç.os que o envolviam, 
crescentes de todos os lados, to
mouo commissario portuguez, Go
mes Freire de Andrade, a resolu
ção de retirar-se para o Rio de 
Janeiro (1759), sem nada haver 
conseguido. 

5. O insuccesso da commissão produziu na côrte 
de Lisboa verdadeira indignação contra os Jesuitas, a 
cujas suggestões se attribuia aquella repulsa por parte 
dos guaranys; e o marquez de Pombal, que desde 
algum temp.o machinava contra a Ordem, apro-vei
tou o ensej.o para decretar a ex-
pulsão de todos os padres da Com
panhia (1759) tanto lá da penin
sula como de todas as possessões 
portuguezes, confiscando-lhes, em 
seguida, os bens. 

O tratado de Madrid ficou, 
portanto, sem effeito, e a colonia 
do Sacramento passou outra vez 
para o domini.o de Portugal. 

Continuaram, pois, as luctas 
por ali, a despeito d.os accôrdos 
e tratados que se renovam; até M:.rquez de Pombal 

que a paz de Santo lldefonso (1777) vem p0r termu 
ii guerra. 

Duraram aquellas depl.ora veis desordens cerca de 
um seculo (1680-1777); e a noticia do tratado veio 
ainda encontrar em Santa Catharina o temeroso Pedro 
Cchallos com for('as respeitaveis, e sem tlissimul:lI' \-p l
lc irl arlcs de r:onrplista no sul <1.0 Brasil. 



LlIl 

Duclerc (1710) e "Duguay-Trouin (1711) 

1. Anteriores aos factos que acabam de ser nar
rados, davam-se no Rio de Janeiro acontecimentos de 
alta gravidade. 

Contrariado na sua politica em relacà.o ao throno 
de Hespanha, Luiz XIV vingava-se de 'Portugal esti
muland.o a pirataria dirigida contra as possessões do 
reino na America. 

Em 1710 (a 11 de Agosto) tentou forçar a barra do 
Rio uma pequena esquadra commandada por Duclerc. 

Energicamente repellido, procurou este abrigo na 
Ilha Grande, e dali conseguiu desembarcar (um mez 
depois) cêrca de 1.000 homens em Guaratiba. 

Esta força, procurando agir de combinação com as 
forças de mar, põe-se em marcha sobre a cidade. 

2. Affrontando temerariamente a população e as 
tropas que guarneciam a praça, avançou Duclerc c.om 
incrivel af.oiteza. 

Apesar da indecisão do Governadnr, Francisc.o de 
Castro M.o raes , grande numer.o ue patriotas, a cujo Ht
do se ergueu a mocidade das escolas, reuniram-se a 
alguns batalhões da milicia regular, e offereceram com· 
bate aos invasores, punindo-lhes de escarmento aquella 
andacia destemperada. 

Perseguidos de todos os lados nas ruas, consegui
ram o.s francezes atravessar a cidade, indo, afinal, en
trincheirar-se junto á bahia, onde ficaram Logo reuu
zidos a uma situ,ação desesperadora e forçau.os a ren
der-se. 
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Dia 1 ~ de Setembro ele 1711 
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Muituti JUti vencidos foram, eutão, matitiacrauus; e 
Duclerc, que só muito tarde é que viu entrar na lJahia a 
sua esquadra, ficou prisioneiro, e depois de alguns me
zes foi encontrado morto na propria casa onde residia. 

3. Este desastre produziu vi
va indignação. em França, e imme
Jiatamente se tratou de organizar 
uma poderosa expedição, destinada 
a. vingar os francezes que se diziam 
saerificados. 

O commanllo desta llova expe
dição foi confiado a um marinhei
ro, que se havia já distinguillo no 
eorso em alguns paizes da Europa, 
René Duguay-Trouin. 

Pela tarde do dia 12 de Se
tembro de 1711, a esquadra frml

René D ug'nay-Tronin 

ceza forçava a barra do Rio, fundeando em frente á 
Praia Grande, e pondo a cidade em lpanico indescri
ptivel. 

O governo portuguez, que tivera noticia dos pre
parativos que se faziam em França, tinha tomado as 
precauções que lhe eram possiveis; e o que é certo 
é que a praça estava em condições de não se entregar 
sem resistencia. 

4. O pusillanime ou inepto Castro Moraes, porém, 
não era o homem que a conjunctura reclamava. Comple
tamente desorientado, deixava-se o Governador de todo 
entregue aos azares da fortuna; emquanto o eomman
dante das forças de mar que guardavam o porto, Gaspar 
da Costa Atahide (o Maquinez), assim que os francezes 
entraram, mandava incendiar quasi todos os navios. 

E logo que o inimigo, no dia ,seguinte, se apoderou 
da ilha das Cobras, e dali ameaçou Ide assalto a cidade, 
o Governador perdeu inteiramente o animo e :fugiu com 
nR tropas, ah:lllrlonanclo n POP111a.ção ao saquegera1. 
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[>. l'r()(;tll'OU lJuguay -Twuilt iuunediatameJlie li ra I' 

proveitos claquella façanha; e pr,o,poz o resgate da cida(le 
mediante o pagamento de 610.000 cruzados em ,dinheiro, 
ôOO caixas de assucar e 200 hois, .alóm das contribui(;ões 
extorqui das a particulares. 

Nà() trepidou o Governador Castro Moraes em las
signar semelhante accôrdo. 

No dia s,eguinte chegava de Minas, com valio,so re
forço, o Governador daque11a capitania, Antonio de ,Car
valho, nada podendo, porém, remediar daquelle desastre. 

Castro Montes pagou com o desterro a ,sua desidia 
e fraqueza. 

No dia 13 de Novembro (dois mezes depois de haver 
feito entrada na Guanabara) retirava-se tranquillamente 
Duguay-Trouin carregado de riquissima presa. 

Teve ainda a idéa de surprehender tambema Dahia, 
mas desistiu disso por não comprometter-se em ~ovas 
an'nturas depois de haver colhido tão amplos ,resultados 
da primeira. 

---000---

LIV 

Conjuração mineira 

1. .Já em 1763 havia sido a séde do governo geral 
(lo Brasil transferida para o Rio de Janeiro. 

Essa medida, além de reclama:da pelo grande des
envolvimento que tomavam as capitanias do sul, obe
decia na occasião á necessidade de co11ocar o governo 
da colonia em condições de attender mais promptament0 
á salvaguarda elas fronteiras com os dominios rla Hes
panha. 
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A mudança da capital ueu grande impulso á ciJaue 
de S. Sebastião, e concorreu muito para o rapido pro
gresso das tres principaes capitanias do sul - - Rio, 
Minas e S. Paulo. 

Mas a industria da mineração, principalmente na 
capitania de Minas Geraes, depois de haver chegauo, 
por meados do seculo XVlII, ao mais alto gráu de 
valor, começava a declinar, nito só porque o ouro es
easseava para a enorme concurrencia de mineiros, como, 
sobretudo, porque o fisco real onerava com rigor cres
cente o trabalho das minas. 

2. Com a decadencia da industria metallurgica, 
iam tomando incremento a criação e a lavoura. 

Mas o governo, em vez de fomentar o trabalho 
agricola, só via no augmento da producção novas fontes 
de receita, e ia logo lançando impostos que tornavam 
penosa a condição das populações ruraes. 

Para aggravar a situação, a côrte de Lisboa, sen· 
tindo passar a phase de opulencia, não se cançava 
de ir fazendo cada vez mais iniquo evexa.torio o regi
men estabelecido na colonia. 

Em breve, os abusos da administraçã.o foram ge
rando no animo dos brasileiros um descontentamento, 
que não tardou em converter-s'e na antipathia, e logo 
na aversão irreprimivel, que mais cêdo ou mais tarde 
teria de explorlir em protestos formaes contra a me
tropole. 

Desde muito, aliás, qlle em diversos pontos do paiz 
andava latente essa antipatbia, de quando em quando 
revelada em motins e desordens mais ou menos graves. 

3. A primeira manifestação bem caracterizada do 
espirita de indepenclcncia den-se na eapitania de Minas 
C: cr:ies . . 

Ali, ('..omn 110 Rio c na Bôlllia., era nini\;! mais })I'o
Illlllcjatla, 110 que em outro qUlllquer ponto do paiz, n 
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rivalidade em que andavam brasileiros e portugucl,C'S 
natos. 

Tambem eram ali mais allnargas as queixas contra 
a metropole, pois as avanias do fisco recahiam princi
palmente sobre os mineiros. 

Além de tudo isso, começavam já a apparecer va
gos signaes dos novos tempos. 

No ultimo quartel do seculo XVIII, a noticia da 
emancipação das colonias inglezas do Norte America 
corria pelo continente abalando em toda parte os co
rações, e pondo a idéa de melhores dias onde já o 
soffrimento de tres secuIos tinha despertado o instincto 
do destino. 

Por aqueUes tempos, alguns brasileiros que estu
davam na Europa deixaram-se incender das novas idéas 
que andavam agitando a conscieneia humana e pro
duzindo uma grande ancia de renascimento geral na 
esphera da politica e do direito. 

4. José Joaquim da Maia e outros chegaram a 
combinar, em França, com alguns estudantes, um plano 
de revolução no sul do Brasil; e atô solieitanun o 
apoio e concurso do então ministro norte-americano cm 
Paris, Thomaz Jefferson. 

Este acolheu com sympathia o enthusiasmo daqueIla 
mocidade; mas, por escrupulos da sua posição diplo
matica, nada de positivo, poude pl'ometter. 

Algum tempo depois, voltavam ela Europa o Dr. 
Domingos Vidal Barbosa e o Dr. José Alves Maciel. 

Em Minas encontraram estes um clamor geral con
tra a metropole, instigado, sobretudo, pelo capricho com 
que as autoridades queriam c.obrar o pesado imposto 
do ouro, sem attcnder á escassez em que iam cahinclo 
as mínas. 

Aos dois illustres mineiros a1liaram-se logo os· ho
mens de mais valimento na capifilnia, taes como n co
mno] Freire (lp Andl'aik. Alval'enga Peixn10, Clalldj/) 
:\fm1l1el da (:nsta, Thmnnz (ionzagn (~ muitos outros. 
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5. Puzeram-se logo os conjurados em reunião quasi 
pennanente na casa de Claudio Manuel, e organizaralll 
o plano da independencia, sem, no emtanto, lhe darurn 
uma feição pratica. 

Na propria capitania não dis
punham de elementos materiaes 
eom que pudessem fazer frente ao 
governo. 

Lembraram-He, então, de so
licitar o concurso das capitanias 
vizinhas, de S. Paulo e do Rio 
de Janeiro; e com o fim de mo
ver os animas nos diversos pon
tos, expediram seus emissarios, um 
dos quaes, Joaquim José da Silva 
Xavier (o Tiradentes), tornou-se o 
genio da rebellião. 

Tiradent es 

Era o Titadentes uma grande alma, fortalecida de 
profunda fé, e um nobre coração agitado do ideal de 
justiça. 

Falando com facilidade, chegava il ser eloquenle 
e communicativo, e não perelia um instante de servir 
com dedieaç,ão inexcedivel a causa da patria futura. 

--·--ooo----~----~ 

LV 

Sacrificio do Tiradentes 

1. Governava Luiz da Cunha Menezes a capitania 
de Minas. 

Não deu este credito ás denuncias que lhe levaram. 
Mas () visconde (le Rarbacena, que lhr succedera 

f>nl 1788, (~ ntende ll qUI' II raso era mais !~ra\r(. dI) 
que tinha parer'ido a seu atltecessur. 
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Tratuu, pois, com muita prudencia e a::;tucia, de 
inutilizar o plano de revolução . Deu logo noticia de 
tudo ao Vice-Rei, D. Luiz de Vasconcellos, e cuidou de 

preparar-se de forças para agir 
energicamente. 

Ao mesmo tempo, no intuito 
de privar os conjurados do con
curso dos mineiros, deliberou sus
pender a cobrança dos quintos 
atrazados e tomou varias outras 
medidas favoraveis á população. 

E 'quando poude dar um golpe 
seguro, ordenou a prisão dos im
plicados no projecto de levante. 

D. Luiz de Vasconcellos 
Era tal a inconsistencia da 

conjuração, que só a noticia da de
nuncia espalhou um panico geral em Villa-Riea. 

2. Emquanto isto se passava em Minas, o Vice
Rei no Rio de Janeiro fazia prender o 'l'iradJentes. 

Este, no ardor do seu enthusiasmo, não tinha tido 
a necessaria cautela no desempenho do seu mand'ato; 
c mostrava-se mais solicito em assegurar adhesões ao 
movimento que julgava imminente enn Villa-Rica do 
que em não sacrificar a causa por alguma imprudencia . 

Quando soube do desastre occorrido em Minas, 
procurou occultar-se em uma casa da rüa dos La
toeiros (hoje Gonçalves Dias ). 

Mas foi ali descoberto, preso e recolhido a um 
dos calabouç,os da ilha Ilas Cobras. 

Em \Tilla-Rica, assim (pIe começou o govemo a 
operar, trataram os conjurados de escond.er-se; e cada 
qual, eomo podia, c.nidava ela propria defesa, mostran
do-se arrependido daquella fantasia. 

n. Cnlnp('ou, cllf,iLq, ii. d(\'~(lSS:l ~rl'id ('nuf.l'fl os ('on 4 

jUl'alllls. 
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o prut:e~~u llurou ('urea ue tre~ longus illlllU::i, para 
maior martyrio daquelles desventurados. 

Afinal, a 18 de Abril de 1792, foi lida aos réus 
a terrivel scntença.. Destes, foram Joze (',ondemnados 
á morte, com declaração ue infamia para os respe
ctivos uescendentes até a terceira geração; cinco ti
veram a pena de degredo perpetuo, e os uemais a 
de desterro temporario. 

li, leitura da sentença infundiu no animo dos in
felizes um calafrio de horror, seguido de mortal des-
fallecimento . . 

No mesmo dia, porém, o 
juiz voltava á prisão, onde se 
achavam agrilhoados os mise
roo que a justiça da lesa-ma,
jestalle .fulminára, e annunciou
lhes a commutação da pena 
ultima em degredo, excepto 
<luanto ao Tü·adentes . 

4. A c.lemencia da Rai
nha levou áquelles corações 
entenebrecidos uma alegria ue 
que nada pode dar idéa. 

E o Tiradentes deu, então, 
provas admiraveis da sua im
mensa fortaleza moral, sorrin
cIo para todos, e a todos fe
licitando, ufano de ir morrer 
pela causa a que consagrára 
a sua vida, e feliz de não ar-
rastar para a morte os cumpli- )Ionllmento de Tiradentes 
ces da sua loucura. Ouro Preto 

Bellissimo exemplo o que 
deu ao. mundo esse homem, crente, e forte da sua 
rrença até o derradeiro instante, e que fica na historia 
patria como o typo mais glorioso, em quc se lJersonifi-
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l:UU, nesta parle da Ameril:u, o ideal de uma justiç,a 
que não tardaria. 

Os seus antigos companheiros soguiram para o 
degredo, o maior numero d'enes para a Africa. 

Alguns, mais tarde, tiveram a fortuna de rever 
a patria; e entre estes, o padre Manuel Rodrigues da 
Costa e o capitão José de Rezende Costa, filho, vie
ram servir ainda a eausa nacional em 1822, chegando 
a ser eleitos deputados á Constituinte. 

5. A respeito do segundo (o qual fóra támbem ás 
côrtes de Lisboa como representante de Minas Geraes) 
diz o Dr. Mattoso Maia « ... veio, por consequencia, a 
sentar-se, como augusto e dignissimo representante da 
nação brasileira, no mesmo logar (a cadeia velha) eUl 
que tinha soffrido tão prolongada e afflictiva prisão 
como um dos envolvidos na conjuração mineira». 

Eis como terminou a historia daquella aspiração 
generosa, symptoma evidente de que no Brasil já la
vravam as mesmas idéas que em todos os pontos da 
America iam sublevar, em breve, os povos contra as 
respectivas metropoles. 

Apenas aqui não tinham taes idéas evolui do ainda, 
O sentimento da independencia não se havia generalizado, 
para que a defesa da causa se pudesse fazer no terreno 
ela acção. 

Mais cêdo, no emtanto, do que talvez parecesse 
áquella geração apavorada do esearmento, successos im
previstos viriam tomar-se factores occasionaes da nossa 
emancipação politica. 

ooo·_~-------



LVI 

Trasladação da côrte portugueza para o 
Rio de .Janeiro 

1. NospFimeiros annos do seculo passado d,avam-se 
na Europa acontecimentos extraordinarios,decorrenteR 
(lo grande cataclysmo que, em 1780, abalára os funda
mentos do antigo regimen, e abrira nova era na ordem 
politica de todo o occidente do antigo mundo. 

Filho genuino da Revolução em tudo que tinha esta 
üe grande e de nefasto, com as mais poderosas qualida
des de homem de guerra e de homem politico, servido 
pelo prestigio invencivel do seu 
genio, exalçado por uma fé abso
luta no destino, tomára-se Napo
leão senhor da Europa. 

O unico povo que affrontava 
o seu poderio era o inglez, abri
gado na sua posição insular, inac
cessivel ás avalanches fornúda
veis que dictavam a lei no con
tinente. 

2. Contra essa unica nação 
insubmissa, ideou o imperador o Na,poleão Bonn.parte 

famoso .,bloqueio continental, decre-
tado em Berlim (1806) e imposto a toda a Europa 
marítima. 

Quiz Poitugal contemporizar entre a França e a In
glaterra, mas Bonaparte não trepidou ante as indcr.i
sões do governo portuguez: decretou (e já de accôrdo 
('om a Hespanha) 11 exfincr:ã.o da monarchia, e fez irn-
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meJiatamente in vaúir o reino p:or 
uma colllmna do exercito imperial 
ás ordens do general Junot. 

O governo de Lishoa pensou 
aiuda em remediar o desastre co
meçando a cumprir algumas das 
determinações do decreto de Ber
lim, mas teve logo noticia de que 
o.s francezes marchavam aecelera
damente sobre Lisboa. 

General J unot 
Em tão apertada conjunctura) 

ü unico expediente possivel foi a 
fuga da familia real, sob a imminencia de ser apanhada 
pE'lo exercito invasm. 

3. No (lia 29 de Novembro (1807) embarcára atro
peladamente, ,c,om destino ao Brasil, a familia real, acom
panhada de um sequito immenso de fidalgos, de altos 
funecionarios e da tropa l{Ue havia disponivel na capital. 

No dia seguinte (30 de Novembro) entrava Junot 
em Lisboa; e ainda poude aprisionar alguns navios do 
comboio real mais retardatarios na partida. 

A viagem foi eheia de peripeeias, devidas ao pavor 
(lue se apoderou dos fugitivos. 

Por ultimo, ainda fortes temporaes dispersaram a 
frota, sendo parte della forçada a aportar na Bahia, 
onde a côrte de&'lmbarcou a 24 de Janeiro de 1808. 

Quatro dias depois (a 28 de Janeiro) publicava o 
principe regente um decreto franqueando os portos do 
Brasil ao commercio de todas as na:ções amigas. 

Apesar dos esforços dos bahianos para que ali 
fixasse a séde do govel'l1o, proseguiu o principe para 
o Rio de Janeiro, onde chegou a 7 de Março de 1808. 

4. Era, então, Vice-Rei do Brasil o conde dos Arcos, 
a quem se alliou toda a populaçào para receber festiva
mente a côrte . 



Enthusiasmo indescriptivel reinou durante muitos 
clias. 

As esperanças dos brasileiros, que sonhavam com 
a emancipação, reviveram naquelIe mOiill!ento, como si 
os successos que se passavam já fossem alguma coisa 
mais que um prenuncio da independencia. 

O principe regente organizou Logo o seu ministerio. 
Enorme tarefa se impunha aos auxiliares do prin

cipe. Organizar toda a administração nos seus diver
sos. ramos: crear e prover tribunaes, secretarias e repar
tições annex.as, archivos, escolas; fundar imprensa; es
tabelecer fabricas" e uma infinidade de serviços outros -
não eram obra pata uma só geração, muito menos para 
os homens chamados ao governo, entre os quaes só 
Rodrigo Coutinho (depois Conde de Linhares) era a 
cabeça pensante. 

5. P'0ucas semanas depois, a 1.0 de Maio, dirigiu 
o novo g'0vern'0 um manifesto ás nações da Europa, 
explicando os motiv'0s que -levaram Portugal a declarar 
guerra á França, erguend,o a voz do seio do novo irnperio 
q1W vinha crear na Arnerica. 

E como acto de hostilidade e desforço, foi expedido 
contra a Guyana Franceza um corpo de exercito s'0b 
o commando do coronel Manuel Marques, apoiado por 
uma flotilha commandada pelo capitão JarrlJles Je'0, com 
500 homens de desembarque. 

Em fins de 1808 chegavam essas fprças ao Oya
pock; e, ao cabo de pouco mais de· um mez de vigorosa 
resistencia, capitulava o governador da possessão fran
ceza (a 12 de Janeiro de 1809), retirando-se para a 
Europa. 

Só em 1817, em virtude da convenção de Paris, 
foi a Guyana restituida á França. 

--_.- ooo-~-----~--- ---
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LV II 

Novas luctas no sul 

1. Não durára mais a paz de 1801 entre as eÔl'tes 
de Lisboa e d~ Madrid que a do tl'atadode Santo Il
defonso (1777). 

O governo portuguez, não obstante o novo pacto, 
foi cuidando, mui solicito, de guarnecer as fronteiras 
do sul, convencido de que não podia tranquíllizar-se 
ante o espirito irrequieto e as velleidades ele absorpção 
dos colonos hespanhóes daquella parte. 

Com a affluencia de immigrantes, progrediu rapi
damente o Rio Grande do Sul, e logo em 1807 for
mava uma capitania geral. 

Os excepcionaes acontecimentos que oecorriam na 
Europa continuavam a repercutir na America. 

As,sim que souheram da deposição da dynastia rei
nante na Hespanha, os colonos do Rio da Prata, como 
QS de todas as outras possessões hespanholas, levanta
ram·se, ,uns reconhecendo a Junta de Sevilha, constituida 
em nome ele Fernando VII; outros, preferindo a incle
pcndencia immcdiata. 

2. O Governador da Provincia Oriental do Uru
guai, general Elio, contra as hesitações e, pür fim, contra 
a attitude hostil dos indJependentes radicaes de Buenos 
Aires, declarou-se realista intransigente, e foi pela Re·· 
gencia de Hespanha investido do governo de todo o 
\rice-reinado do Prata. 

Os independentes declararam guerra a Elio; e este, 
com uma esquadrilha, vai bloquear a capital argentina. 

O governo dü principe regente intervem, e conse
~ue, então, um accôrdo entre Elio e a Junta de Buenos 
Aires. Os realistas levantam, pois, o hloqueio ; e os I"P 

publicanos eVilc.Uilm a Provincia Oriental. 
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Mas havia tambem nesta provinc.ia um forte pnrti
do infenso fi realeza, chefiado por 
Artigas. 

Este : caud ilho sitia Montevidéo, 
e Elio pede o auxilio do govemo 
do Rio de Janeiro. 

Diogo de Sousa, que governava 
o Rio Grande do Sul, invade a 
Banda Oriental. 

Nesta emergencia, a mediação 
do ministro inglez Strangford deu 
como resultado um novo accôrdo 
entre Elio e Buenos Aires, reti

Al'tigas 

rando-se o exercito portuguez de occupação (1812). 

3. As aggressões continuas, com que os caudilhos 
!lo Prata, principalmente Artigas, inquietavam o Rio 
Grande, decidiram, por fim, o governo do principe re
gente a mandar o general Lecór, com forças de terra e 
de mar, apoderar-se de toda a provincia do Uruguai. 

Por sua vez, os republicanos 
argentinos invadem a dita provin
cia, onde se travam repetidos com
bates, com vantagens para os por
tuguezes. 

Lecór apodera-se, com effeito, 
de Montevidéo e, em seguida, I!t
quasi toda a provincia. 

O imperterrito Artigas, porém, 
não esmorecera; e dentro em pouco, 
reforçadas as suas legiões, tomava 

General Lec6r a offensiva contra os invasores, 
até que a 22 de Janeiro (1820), na batalha de Taqua
remhó, foram esmagadas as fOff;as do temeroso ('.,au
dilhfl, e este obrigado a refugiar. se em Assumpçãn. 
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1. A vidoria ela::; arma:,; portugueza:,; tinha como 
COnse(luencia immediata a vantagem que desde muito 
sonhava a momirehia ---- a incorporação da Banda Orien
tal ao Brasil, sob o nome de Provincia Cisplatina (a 31 
de Julho de 1821). 

Essa annexação, entretanto, poucos ann.os durou. 
A aversão reinante entre portuguezes e hespanhóes con
tinuou cada vez mais profunda; e não seria de certo 
um acto de força o mais proprio para extinguil-a. 

Os republicanos orienta.es s6 esperava.m occasião 
propicia para reconquistar a perdida soherania. 

Cerca de quatro armos de00rridos, em Abril de 1825, 
trinta e dois patriotas, tendo á sua frente o heroi00 La

valleja, levantam em 
Sorian.o o grito da in
dependencia. 

Lmme!diatamen~eo 
a esse punhado de 
bravos se juntam ou
tros, e logo depois ' as 
forças de Fruduoso 
Rivera. 

5. Corre o go
verno de Buenos Ai

res em soccorro dos separatistas do Uruguai. 
Começam as forças imperiaes a soffrer derrotas; 

e logo a victoria de Sarandy anima os argentinos a 
proclamar a incorporação da Banda Oriental ás Provin
cias Unidas do Prata. 

Teve, então, o governo do Rio de Janeiro de decla
rar guerra aos argentinos. 

Seguiram-se as peripecias dessa lucta quasi fratri
cida, até que a batalha de Ituzaingo e os desastres 
soffridos no estuario do Prata pela esquadra imperial, 
impuzeram a celebração da paz. 
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A_ imlependencia da republica do Uruguai foi reco
nhecida pelos signatarios do tratado; e, a 24 de Abril 
de 1829, o exercito imperial evacuava Müntevidéo. 

Essas luctas - herança da injustificavel politica de 
D. João VI - geraram entre brasileiros e platinos uma 
certa animosidade que só o templO devia extinguir. 

- ---000---

D.a Carlota Joaquina D. João VI 

LViiI 

A côrte e os brasileiros 

1. U enthusiasmo dos brasileiros pela presença da 
familia real foi logo arrefecendo. 

Innegavelmente, a trasladação da côrte para o Rio 
de .laneiro importava alguns proveitos á antiga rolonia, 
principalmente na ordem material. 
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Bastaria recordar que datam daquella epoc~ muitas 
das grandes instituições e elos melhores serviços que 
são hoje citados como indicativos ela nossa vitalidade 
de povo. 

Particularmente a cidade elo Rio ele Janeiro desen· 
volveu-se e prosperou mais no periodo ele 1808 a 1820 elo 
que durante o reg ímen a que estivera até então slljeiia. 

Rio de Janeiro em 1820 - Aquarela de Chamberlain 

Na esphera moral, entretanto, a situa\~ão geral do 
paiz ia em breve accusando mais intensos os sympto
mas elos grandes males da colonia, principalmente da
(jueIle espirito (que era o seu expoente mais caracte
ristico) de rivalidade entre portuguezes e brasileiros, 
e que se revelára sempre desde o seglmdo seculo, e 
flue a côrte agora, em vez de apagar, parecia inten
tada em fazer mais profundo e violento. 

2. Com a família real ímrnígraram para ° Brasil. 
;1 s eh usmas, portuguezes arruinados pela invasão da 
peninsula. 

As legiões de serventuarios, de letrados, de milita
res, de favoritos e apaniguados de toda ordem, enchiam 
as repartições; e para accommodar todo esse mundo 
de innteis, ia a côrte multiplicando as sinecuras, e sem 
ti issimular uma preferencia odiosa pelos rein6es . 

Com semelhante systema fazia ella o seu partido, 
0m(fll:lntn os filhf)~ (ln term o 0xrlniflos (lo flllH'(',ion:l-
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lismo e tratados ainda como colonos ou como raça 
inferior e conquistada, andavam sentindo, cada vez mais 
fund,o, que com ,o sonho da patria futura era incom
pativel o estado .de coisas que subsistia com a mu
dança da séde do governo; e a propria realeza se 
mostrava como instituição infensa a seus destinos. 

3. Em todo o paiz iam ficando, pois, em con
traste os dois partidos; e, dentro em pouco, a diseordia 
se manifestou mesmo no exercito, entre officiaes hl'u
sileiros e portuguezes. 

Em algumas capitanias não faltavam propagandis
tas francamente liberaes e até republicanos, já esque
cidos do escarmento da inconfidencia mineira. 

Em diversos pontos do paiz começaram logo a 
apparecer signaes da competição em que definitivamente 
iam ficar aqui (oomo em toda a America) o espirito 
novo e o velho despotismo da metropole que tanto ha
via pesado sobre as populações. 

4. Aos brasileiros não escapava o cuidado com que 
a côrte procurava isolar o Brasil do· inoendio geral em 
que via a America latina; e isso era mais um estilfilUlo 
entre os muitos que impelliram os patriotas a tram1ar 
contra a anomalia das condições 
em que se encontravam, opprimi
dos por aquelles mesm,os que lhes 
haviam annunciado os esplend,ores 
de uma era novà. 

Foi Pernambuco a capitania 
onde a situação elos animos pri
meirú se concretizou em protesto 
(o rm aI. 

Havia ali sociedades secretas 
que não çlescançavam, e ás quaes 
nií.o eram extnmhos os militares 
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brasileiros, quasi todos republicanos, fortemente insti
gados por Domingos José Martins e outros enthusias
tas da independencia. 

5. O Goveruador da capitania, Miramla Montene
gro, teve motivos para se ir impressionando . com Oti 

boatos e as denuncias que lhe levavam ; e ehegou mes
mo a receber ' ordens do governo do Rio para estar vi
gilante e reprimir quaesquer velleidades dos exaltados 
e, sobretudo, a audacia desaffroniada dos militares. 

Em vez de acalmar os ani
mas com sabi<1s medidas, COIm

metteu o Governador a leviau
dade de fazer lavrar uma ordem 
do dia lembrando ás tropas os seus 
deveres de fidelidade ao Rei e 
de amor á paz publica; e isso sem 
ao menos o escrupulo de dissimu
la r as suas tendellcias para o par
tido dos portuguezes. 

Miranda Montenegro 

Com essa ordem do dia a si
tuação aggravou-se elwrmemcnte 
no Recife; e alguns dias depois 

era. o Govemador forçado a assumir uma attitmle ante 
a qual a explosão f.oi inevitavel. 

._-~---- 000 -- "" -- -

LIX 

Revolução pernambucana eh- l 817 

1. E ' preciso reconhecer que mesmo entre os bra
"ileiros havia. duas correntes que coincidiam no pen
samento da emaneipação politiea: . a (los que desejavam 
ii. independeneia ineondieionalmente, (' a dos que fa
ziam questão da republic.a . 
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Oti primeiru!:; U;lU :-;e \1 ueriam detiill uui r uati e:::ive, 
ranças que a vinda da côrte havia suscitado, ao passo 
que os republicanos não perdiam ensejo de aproveitar 
todos os erros c abusos do governo para demonstrar 
como a realeza se divorc.iava, caela vez mai:-;, dos in
teresses do povo brasileiro , 

Em Pernambuc.o, aquella impolitiea orden] do dia 
elo Governador eoinc.idia <{uasi ('A)m a noticia da as
cenção do principe reg'ente ao throno de Portugal; e 
desse mesmo facto procuravam os radic.aBs tirar par
tido para augmentar a antipathia existente entre bra
s ileiros e portuguezBs. 

2. Em principios de 1817, a situação naquella ca
pitania se tornou tão complic.ada que o Governador 
llão poude mais recuar da attitudB <{ue havia assumi
do; e, de accôrdo com os chefes da facção portuguelZa, 
deliberou mandar prender, tanto alguns paisanos exal
tados, como os officiaes brasileiros que se haviam com
promettido pelas suas idéas infensas ao governo. 

Esta medida produziu a explosão da revolta immi
!lente, tanto mais irremediavel, quanto, na execução do 
que se resolvera, as autoridades militares se mostraram 
(le uma prepotencia e ardideza descommllnaes com os 
hrasileiros. 

Para effectuar algumas das 
prisões ordenadas, reuni II o briga
deiro Barbosa de Castro a officia
lidade sob o seu commando; e ('A)

meçOll por insultar os officiaes bra
sileiros, increpando-os de traidores 
na presença dos camaradas . 

N este momento desembainha 
a espada o capitão Barros Lima 
(por alcunha - o Leão Coroado) 
e arremette contra o general, ma-
tando-o quasi instantaneamente. Brig. Barbosa -d" Castro 
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3. Aquella tragica sc,€na foi o signal do levante. 
O Governador quiz reagir, mandando prender os 

criminosos, mas o movimento cresceu com rapidez es
pantosa. 

A parte brasileira da guarnição juntou-se aos of
ficiaes revoltados, e o povo fraternizou com a tropa. 

O Governador, cuja imprudencia tinha apressado 
aquelle desenlace, reuniu algumas :florças que se lhe 
conservaram fieis, refugiou-se na fortaleza do Brum, 
e no dia seguinte, á noite (7 para 8 de Março), se 
rendia, sendo enviado para o Rio de Janeiro, onde ao 
chegar foi preso e encerrado incommunicavel numa praça 
de guerra. 

Os revolucionarios organizaram immediatamente uma 
Jwlta de Governo, auxiliada por um Conselho de No
taveis. 

Theotonio Jorge, Domingos Martins e o padre João 
Ribeiro tornaram-se os chefes da revolução. 

4. Senhores de Pernambuco, trataram de propa
gar o movimento, expedindo emissarios para diversas 
c:apitanias. 

Para o norte, logo a Parahyba e o Rio Grande 
rulberiram á causa republicana; e para o sul, Alagoas. 

Padre Alencar 

No Ceará, porém, ° padre 
Alencar era preso, assim como na 
Bahia, ° padre Roma (Abreu e 
Lima), sendo este ainda mais in
feliz, pois foi immediatamente sub
mettido a processo militar e fu
zilado (29 de Março). 

O Governador da Bahia, conde 
dos Arcos, operou energicamente 
contra a insurreição, expedindo so
bre Pernambuco forças de terra e 
de mar. 



REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE 1817 189 

Alluellas, sob o c,ommanuo do marechal Cogo:mi
nho, chegaram vidoriosas á capital de Pernambuco, 
já bloqueada por uma esquadrilha. 

Em breve, o Recife capitula, pois, fugindo as ul
timas legiões republicanas para o interior da capitania. 

5. Tenta ainda Domingos Theotonio Jorge rec.om
pôr as suas forç.as debandadas, mas já era impossi
vel: - a revolução estava oompletamente perdida. 

Começaram, então, as perseguições, as impiedades 
que commoveram a propria alma de muitos dos al
gozes. 

Os revolucionarios fugitivos foram capturados e 
submettidos á justiça de commissões militares, e, em 
seguida, á de uma alçada civil, que se mostrou ainda 
mais inclemente. 

Ergueu-se em varias partes o patibulo; e as ex8'
cuç.ões horrorizaram as populações a tal ponto que os 
proprios executores de taes excessos estremeceram de 
espanto, e appellaram para a piedade do Rei. 

Duraram cerca de oito mezes aquelles massacres, 
que cobriram de ludo principalmente as capitanias de 
Pernambuco e da Parahyba; e teriam certamente con
tinuado si não fôra a amnistia geral concedida por 
D. João VI no dia da sua coroação (6 de Fevereiro 
de 1818). 

----000----

7 ROCHA POMBO - Hi~doria do Bragil. 
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LX 

Revolução de 1820 em Portuga1 
Seus effeitos no Brasil 

1. Para tornar mais gra
ve e embaraçosa a já com
plicada situação da politica 
interna e o estado dos ani
mos, occorrem (1820) em Por
tugal acontecimentos extraor
dinarios, qúe vêm repercu
tir em todas as provincias d.o 
Brasil. 

Desde muito que os por
tuguezes da peninsula se mos
travam descontentes com a 
permanencia da côrte no Rio 
de Janeiro e, sobretudo, com 
o regimen excepcional a que 
.os submettia a politica · do 
Rei, impondo-lhes um di
ctador militar (o marechal 
Beresford ), intratavel e vio
lento . 

Até que em Agosto da-
Marechal neresford quelle anno (1820) estoura 

uma revolução no Porto, onde 
immediatamente se organiza um governo provisorio que 
conquista logo a ac1hesão geral, tanto do pov.o como 
do exercito. 

Em Lisboa, é deposta a Regencia e instituida uma 
Junta em nome do Rei . 



Essa Junta decreta sem demora e faz jurar (a 
15 de Setembro) uma Constituição provisoria para o 
reino, e convoca, em seguida, as COrtes (o que desc.l<: 
1698 não se fazia ). 

2. A noticia ua revolução do Porto produziu em 
quasi todas as cidades do Brasil uma verdadeira in
surreição. 

E agora, o emperro da côrte perdia o seu grande 
apoio, pois que os portl1guezes, quer civis, quer mi
litares, foram os primeiros a adherir ao mov~mlento 
liberal que se operava na mãi-patria. 

No Pará e na Bahía, foram depostos os Gover
nadores e constituídas Juntas provisorias: exemplo que 
foi, em seguida, imitado em outras provincias. 

O governo de D. João VI sentiu-se por algum 
tempo muito perplexo . 

Fez voltar occultamente para Portugal o procon
sul Beresford, na esperança de que este conseguiria 
suffocar a revolução. 

A Junta de Lisboa, porém, prohibiu o desembar
que do marechal. 

D. João VI, atribulado no meio dos acontecimentos, 
e cheio de terror ante o que se passava em torno 
da propria côrte, pensa em mandar para Portugal o p~in 
cipe D. Pedro, incumbido de estabelecer as reformas 
reclamadas. 

3. Mas essa medida não satisfez ao espirito libe
raI; e o povo do Rio de Janeiro, principalmente a 
parte portugueza com o apoio ostensivo das tropas, 
insurge-se e proclama a Constituição que as côrtes con
vocadas viessem a votar. 

O Rei capitula e manda o filho, D. Pedro, comnlU
nicar ao povo (reunido juntarnente com o exercito no 
largo do Rocio ) um decreto demittindo ministros e ou
tros fun ccionarios que se haviam tornado antipathieos, 
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reconhecendo a Junta de Lisboa, e promettendo jurar 
e cumprir a Constituição que fosse decretada. 

D. Pedro é acclamado enthusiasticamente; e, a al
tos brados, pede o povo a presença do proprio Rei. 

D. João (de cujo espirito torturado não sahia nunca 
a lembrança de Luiz XVI) ac~ede aos reclamos do 
povo, e apresenta-se, tremulo e esmorecido de susto, 
na praça publica, indo até o paço da cidade, onde 
foi solennemente jurada uma Constituição que ainda 
não existia. 

4. Por toda parte a noticia de taes successos era 
recebida com alvoroço geral, sem que, entretanto, se 
fizesse uma sincera confraternização de brasileiros e 
portugoezes, pois estes nunca se esqueciam de que 
Portugal é que era a sua patria, não passando o Bra
sil de simples colonia. 

Em algumas provincias, como por exemplo na de 
Pernambuco, os Governadores foram até excluir sys
tematicamente os filhos do paiz do movilUllentü de adhe
são á obra dos constitucionalistas. 

Ao mesmo tempo, as côrtes reunidas, desde os 
primeiros instantes, começaram a revelar as preven
ções que contra o Brasil nutriam os proprios liberaes 
da peninsula: uma das primeiras medidas tomadas é 
a que ree1ama a volta da familia real para Lisboa. 

5. No Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, 
não passavam despercebidas essas manobras; e a aspi
ração de independencia crescia com aquella insufla
ção dos animos que as victorias liberaes iam fazendü, 
e que o antagonismo, cada vez mais desabrido, das 
duas correntes ia tornando mais impossivel conter. 

Foi por aquella epoca que nasceu o pamphletismo 
politico e logo a imprensa, amparados pelos clubs e 
sociedades secretas, e que papel tão importante tive
ram nos acontecimentos. 
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Grande numero de homens notaveis puzeram-se ao 
serviço da causa patriotica. 

Sentia-se que a collisão estava declarada franca
mente entre Lisboa e Rio de Janeiro. 

---000---

LXI 

Retirada da côrte portugueza para Lisboa 

1. D. João VI parecia propenso a não se deixar 
de todo a mercê do partido portuguez; mas, a sua 
fraqueza de animo teve de ceder ante a insistencia 
dos seus conselheiros: a volta da côrte foi resolvida, 
e um decreto publicado a 7 de Março deu ao povo 
conhecimento dessa resolução. Ficava no Brasil, como 
Regente, o principe D. Pedro, até que se normalizasse 
a situação politica do reino. 

Este decreto encheu de enthusiasmo o partido por
tuguez, mas descontentou um tanto aos brasileiros, em
bora o Rei procurasse conciliar os espiritos com duas 
medidas de bom conselho - a entrega do governo ao 
filho, já muito sympathico ao povo, e a immediata 
eleição, que se ordenou, de representantes do Brasil 
nas 'côrtes de Lisboa. 

Os factos que se vão dar indicam que a situação 
se tornava cada vez mais tensa, e que o Rei portu
guez, ao retirar-se para a Europa, aqui deixava o so
berano futuro. 

2. Os nacionalistas radicaes pretendiam ainda im
pedir a pal'tida da côrte, e agitavam o animo pu
blico, intrigando e fazendo correr boatos alarmantes. 

No dia 20 de Abril (1821) reuniram-se na Praça 
do Commercio os eleitores da parochia, para eleger os 
deputados pelo Rio de Janeiro. 
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Foi esta, até aquella data, a assembléa maIS no
laveI celebrada na colonia. 

Logo depois de haverem desempenhado as suas 
funcções legaes, cahiram os eleitores numa completa 
anarchia, e come(:aram a decretar medidas como si for
massem corporação deliberativa, ou se houvessem cons
tituido em convençã.o. 

Reclamaram, como medida de cautela, que se ju
rasse provisoriamente a C.onstituição hespanh.ola de 1812; 
ordenaram ao governo o des-embarque dos cofres da 
Ilação, que soe dizia estarem a bord.o da esquadra 
real; e foram até fazer imposições ás forças da guar
Iliç,ã.o. 

3. Apavorado oom essa attitude da assembléa, che
gou D. João VI a acquiescer a taes reclamos: pro
mulgou immediatamlenLe a Constituição hespanhola como 
lei provisoria e explicou que os cofres publieos não se 
achavam a bordo. 

Sentind.o-se forte, a assembléa se foi tornando sem
pre mais insubordinada e tumultuaria; e, por fim, o 
povo em massa invadiu o recinto das sessões, e, no 
meio de immensa balburdia, a voz de tribunos ar
rogantes se erguia ameaçadora, propondo e exigindo 
as medidas mais disparatadas e subversivas. 

A assembléa de eleitores passava, portanto, a as
sumir proporções de motim. 

O partido portuguez (a.o (lual, aliás, se attribuia 
a responsabilidade daquelles tumultos) exasperou-se ex
traordinariamente, e conseguiu levantar as tropas au
xiliares contra os excessos que o governo do Rei não 
tratava de c.ohibir. 

4. Pela madrugada do dia 21, apresentou-se em 
frente ao edificio da Praç,a do Commercio o marechal 
Caula, segui'do de um regimento da divisão portugueza, 
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e intimou ao presidente e demais membros da assem
hléa que se retirassem, suspendendo a sessão. 

A' maioria dos eleitores não foi necessario repe
tir a intimação; mas alguns mais exaltados, com o 
apoio do povo, quizeram resistir, e a força, então.,. 
interveio carregando sobre OiS recalcitrantes. 

Segundo o testemunho de alguns, nem se deu a 
ordem prévia de dispersar: a força chegou de sur
presa e, em seguida a uma descarga de mosquetaria 
contra o edificio, deu logo assalto a baioneta, fazendo 
debandar atropeladamente a massa, 

Tres mortos e vinte e tantos feridos re;,;ultaram 
daquella violencia, com a qual, emquanto os brasilei
ros se deixavam abater por um instante, ex ultava o 
partido portuguez, como si houvessem conquistado uma 
victoria 

5. D. João VI, entregue inteiramente á facç ão do
minante, publicou um decreto (no dia 22) annullando 
aquelle pelo qual havia adoptado a Constituição hes
panhola. 

Em seguida, nomeou ao principe D. Pedro seu lo
co-tenente no Brasil com o titulo de Regente. 

No dia 23 publioou um manifesto ,aos brasileiros, 
recommendando-Ihes fidelidade ao principe; e logo um 
outro, em que se despedia desta terra OL·m palavras de 
gratidão e de saudade. 

No dia seguinte 
(24), com sequito nu
meroso, embarcava a 
família real, transpor
tando-se para bordo na 
galeota D. João VI, 
ainda hoje conservada 
como reliquia historica. G"leot" D, .To,',. )'/ 



19G I1ISTORlA DO BRASIL 

Com a sahida da côrte, começaram os portuguezes 
a esmorecer. Pouoos espiritos deixariam de ter naquelle 
momento uma visão clara da directriz que os ac.on
tecimentos iam tomand.o. 

-~--ooo ----

LXII 

A regellcia de D. Pedro 

1. C.om a retirada 
da familia real a situação 
dos negocios internos as
sumiu um caracter de acui
dade tal que é para se 
admirar que D. Pedro ti
vesse resistido aos emba
raç.os que de todos os 
lados surgiram contra a 
sua .obra. Contra a sua 
obra, dizemos, p.orque o 
principe desde muito ha
via c.oncebido .o plano 
que vai executar; tanto as
sim que tinha .o seu par
tido, p.ode-se dizer desde 
a coroação de D. Joã.o 
VI pelo menos. 

As más condições o principo D. Pedro 

economicas e .o estad.o d.os animos em todo o paiz 
eram .os maiores .obstaculos que .o ass.oberbavam. 

Taes obstaculos, de varias naturezas, eram ainda 
multiplicados pelos destemperos d.o partido portuguez, 
agora amparado pelos manejos das Côrtes de Lisboa, 
empenhadas, mais d.o que nunca, em restaurar a an
tiga ordem de c.oisas na cÁllonia. 
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2. Começaram ellas a hostilizar abertamente as 
tendencias liberaes que viam lavrando no Brasil, e a 
oppôr-se, eom certas medidas odiosas, á politica de D. 
Pedro. 

Não trepidaram em decretar até a separação de 
todas as provincias da do Rio de Janeiro, e a obe
diencia de cada uma dellas directamente ao governo de 
Lisboa, reduzindo, portanto, o principe á posição de 
um simples governador de provincia. 

Em todas as antigas capitanias já a situação era 
complicada; e a politica das Juntas, que em todas fo
ram organizadas, augmentava ainda a discordia em toda 
parte. 

Na Bahia, na Cisplatina, em S. Paulo, em Minas, 
em Pernambuco, e em outras provincias, os factos que 
sobrevinham davam a medida das difficuldades C0l1I11 que 
tem de arcar o partido nacionalista. 

3. No Rio de Janeiro, a agitação crescia como 
um incendio, principalmente depois da eleição de depu
tados ás Côrtes de Lisboa. 

Quando os brasileiros viram sahir das urnas a(lUella 
pleiade de patriotas, todos apostolos da causa liberal 
(e entre os quaes se contavam Antonio Carlos, Feijó, 
Campos Vergueiro e tantos outros), convenceram-se de 
que a voz da nova patria iria, então, soar nos pro
prios paços de Lisboa. 

E não se enganaram: os representantes do Brasil 
fizeram logo sentir perante as Côrtes as queixas e 
aggravos dos povos, e com heroica hombridade ehe
garam a clamar pela independencia no recinto mesmo 
das sessões. 

4. Mas o partido portuguez ia arrogante, e af
frontava o proprio principe Regente. 

Assim que correu no Rio de Janeiro a noticia 
de que haviam sido votadas as bases da Constituição em 
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Lisboa, a guarnição portugueza impoz a D. Pedro o 
juramento immediato do projecto adoptado, e ainda ou
tras medidas, a qUie o principe teve de annuir para evi
tar exacerbação de animoso 

O despotismo da metropole, porém, tinha de ven· 
cer-Ihe todas as hesitações. 

Depois de uma serie de leis e ordens, cada qual 
mais caprichosa e provocante, chegam ao Rio os dois 
famosos decretos de Setembro: um, supprimindo os 
tribunaes que D. João creára, e outro, chamando o 
principe para a Europa, sob qualquer futil pretexto, 
e determinando que para a administração da provincia 
se formasse uma Junta dependente de Lisboa, como 
se fizera nas outras provincias. 

5. Esses decretos tiveram o effeito de um repto 
formal ati rado aos brasileiros .. 

Os chefes do partido nacionalista lançaram-se aber
tamente na resistencia ás OI'dens da metropo~e. 

Trataram, antes de tudo, de impedir a partida do 
principe. 

Fizeram vi r, de outras províncias importan tes, re-
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presentações populares pedindo a D. Pedro lJue nãu 
partisse, e que tomasse a si a defesa dos brasileiros. 

A .29 de Dezembro (1821) uma patriotica mensagem, 
assignada em poucas horas por cêrca de oito mil cida
dãos, foi ao Regente dirigida, por intermedio do se
nado da camara. 

No dia 9 de Janeiro (1822) en
eaminhou-se .a corporação, acom
panhada de enorme massa popu
lar, ao paço da cidade, onde foi 
recebida solennemente pelo prin
cipe. 

José Clemente Pereira, presi
!lente do senado, depois de ler um 
discurso energico e patriotico, fez 
ao Regente entrega das represen
tações. 

D. Pedro, muito commovido, e ,José Cknwn k P, ' rci r:l 

depois de hesitar um instante, 
deu a resposta que se tornou legell(l Mia: Como é para 
bem de todos e felicidade geral da nação di,r;a ao povo 
que fico. 

- - - - 000---

LXIII 

Camillho da indepelldpueia. 

1. O dia 9 de Janeiro de 1822 podia, portanlo, 
ser considerado como a verdadeira data da nossa eman
cipação politica: resistindo formalmente ás injuncções 
das Côrtes portuguezas, tomava D, Pedro francamente 
o partido dos brasileiros e assumia a responsahilid adc 
de um rompimento definitivo com a metropole. 

A facção que preferia a volta do regimen c,olonial 
mostrou-se logo infensa ao que se passava 0, sohm-
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tudo, muito irritada üontra a insubordinação do prin
cipe. 

No meio das festas que em toda a cidade se 
celebravam, os soldados da divisão auxiliadora iam pro
vocando desordens e commettendo desacatos contra bra
sileiros. 

O commandante dessa força, general Avilez, quiz 
mesmo reagir e inutilizar os planos do principe, for
çando-o a embarcar para a Europa, conforme tinha or
denado o governo portuguez. 

2. D. Pedro, porém, tomou attitude energica, á 
frente dos milicianos brasileiros e de grande numero 
rle patriotas. 

No campo de Sant'Anna reuniram-se tropas e povo 
fieis ao principe, emquanto Avilez tomava posição no 
alto do Castello, preparando-se para romper fogo con
tra a cidade. 

Dirigiu D. Pedro uma proclamação ao povo, pe
rlindo o concurso de todos os brasileiros naquella emer
gencia. 

Felizmente, o general portuguez comprehendeu a 
gravidade do momento e cedeu á intimação que lhe 
fez o Regente, capitulando e partindo logo depois para 
a Europa. 

Estava ganha pelos independentes mais aquella gran
ele victoria. 

E para assegurar o triumpho üompleto e definitivo 
da cansa nacional, entra nesta occasião em scena a 
figura de José Bonifacio, e dá vigoroso impulso e di
recção firme á obra da independencia. 

3. Nomeado ministro do reino e dos nego cios ex
trangeiros, tomou logo José Bonifacio certo ascenden
te sohre o espirita de D. Pedro, e cuidou, üom so
licitude e habilidade, de erear uma situação da qual 
fosse impossivel recuar. 
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.José Bonifacio de Andrada e Silva, o Patria rcha da nossa inclependencia 

Um dos primeiros actos que J. Bonifacio inspirou 
ao príncipe foi a eonvocação de um conselhQ de Pro
curadores Geraes de Provineia, o qual devia ter quasi 
a funcção de uma assembléa constituinte. 

Aos decretos das Côrtes de Lisboa respondia assim 
o governo do Regente. 
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A 21 de j'cvereiro era publicada uma resolução 
que estabelecia a uecessidade do cwmpra-se do g.overno 
regencial para que pudessem ser executadas as leis 
e .ordens que emanassem do g.overno portuguez, re
duzindo-se, portant.o, desse mod.o a simples myth.o a 
soberania da metropole. 

Por ultimo, um avis.o, (lirigido a todos .os g.over
nadores de provincias maritimas, ordenava que se niío 
permitisse desembarque de forças portuguezas. 

4. A' attitude d.o governo do Hi.o correspondia, em 
geral, o movimento de o.pinião em todos os pont.os do 
paiz, por mais anormal e agitada que fosse a situação 
(los animos em toda parte. 

Portugal, no emtanto, pretemleu conter a onda dos 
aeon tecimentos. 

A 9 de Março chegava ao Rio de Janeiro uma es
quadra commandada por Francisco Maximiano de Sousa, 
com os retorços que Avilez havia s.olicitado. 

Mas esta esquadra, em vez de embaraços, impor
tou vantagens á causa dos independentes; Sousa de
sistiu de hostilizar .o principe, e retirou-se deixando 
granue parte das forças que trazia. 

N o meio das difficuldades que .o principe andava 
dominando, accresciam as continuas dissenções entre 
chefes nacionalistas. D. Pedr.o, p.orém, seguro e desas
sombrado, ia, com o seu grande prestigio, restahele
eendo a conc.ordia. 

5. Em Lisboa, o espanto e a indignação nã.o ti
nham limites. Nas Côrtes, a tempestade se desencu" 
deava contra o Brasil. 

E foi, então, que muitos dos n.ossos representantes 
ali se bateram c.om heroism.o pela causa da paIria, 
sendo até os mais audaeiosos .obrigados a retirnr-se 
<lo Lisboa para escapar á snnlla da populaça. 
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o governo portuguez, instigado pelas Côrtes, pre
parou novas tropas para expedir contra o Brasil e 
ordenou a todos os seus agentes na Europa que im
pedissem o despacho de armas e munições de guerra 
com destino a portos da colonia. 

A essa medida rebateu J. Bonifacio avisando os 
agentes consulares no Rio de Janeiro que o governo 
do Regente dispensava despacho de autoridadN:; portu
guezas para artigos de guerra, e que taes artigos se
riam despachados nas alfand.egas hrasileiras sem as 
formalidades vigentes . 

- ooo -------~ 

L XIV 

o grito do Ypil'augn 

1. Como se vê, andava o govenlo do prilleipe 
a,Lleante do povo na resolução e coragem com que de
fendia a causa da independencia. 

o gri to do Ypiranga - Quad ro de Peuro Amer ico 

Por oecasião de commemorar-se o anlliversario na
talicio de D. João VT, o senarlo da camara do Rio, 
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sem esquecer as homenagens devidas ao Rei, chegou 
a pedir ao principe Regente que aceitasse para si 
e para seus descendentes o titulo de Defensor Per
petuo do Brasil: ao que não hesitou D. Pedro em 
acquiescer, já consciente da responsabilidaue que assu
mia perante a nação portugueza. 

Deu-se esse facto a 13 de Maio de 1822, data 
que tambem se poderia considerar como a da nossa 
independencia. 

2. Animados com a uisposição do principe, tra
taram os patriotas de assegurar o mais prompta:mente 
possivel o exito da granue causa. 

Nova representação levaram ao paço da cidade, 
suggerindo a D. Pedro que, em vez do Conselho de Pro
curadores Geraes, convocasse logo uma Assembléa Cons
tituinte que se incumbisse de organizar a nação. 

Consultou, então, o Regente, para aquella que era 
a mais grave das resoluç,ões que ia tomar, o senti
mento das diversas provincias; e a 3 ue Junho era 
publicado o decreto da convocação. 

Naua mais faltava, portanto, sinão o encontro de
finitivo com a metropole no terreM da força. 

Para c,ompletar o decreto relativo á Constituinte, 
respondeu D. Pedro ás ameaças de Portugal declarando 
que seriam tratadas como inimigas as tropas portugue
zas que desembarcassem em territorio brasileiro sem 
permissão do governo regencial. 

3. Essa resolução é de 1.0 de Agosto de 1822; 
e nesse mesmo dia era feita ao povo uma proclama
ção que se tornou famosa, e que era uma positiva 
declaração de que estavam rotos os laços de depen
dencia com a metropole, pois nesse memoravel docu
mento se liam estas palavras que nada mais dissimu
lavam: Do Amazonas ao Prata não retumbe outro echo 
que não seja independencia. 
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As Côrtes de Lisboa, no desespero que taes acon
tecimenlos lá causavam, oppunham aos decretos do Re
gente outros decretos; emquanto o govefIlQ do prin
cipe, indifferente a semelhantes medidas, ia seguro no 
seu caminho. 

Logo depois do decreto e da proclamação de 1.0 
de Agosto, dirigiu D. Pedro um manifesto ás nações 
amigas, explicando os motivos que o levaram a resistir 
aos intentos da metropole. 

4. Como acabava de dar-se em Minas, onde o prill;
cipe tinha, com a sua presença, conciliado diversos 
chefes divergentes - na provincia de S. Paulo ia a 
discordia compromettendo a aspiração suprema daquelle 
momento, em que tão necessaria era a união de todos 
os brasileiros. 

Deliberou, por isso, D. Pedro ir tambem pessoal
mente appellar para ° patriotismo dos paulistas; e a 
14 de Agosto partia para S. Paulo, onde chegava a 26, 
despertando enthusiasmo geral. 

Bastou a presença do principe para restabelecer 
a concordia entre os paulistas. 

Da capital da provincia foi o Reg.ente á marinha, 
visitando Santos e as fortificações da barra. 

No dia 7 de Setembro punha-se D. Pedro em ca,
minha, de volta a S. Paulo. 

5. No mesmo dia 7, á tarde, 
achava-se 01 principe com a sua 
comitiva já perto da cidade, junto 
ao riacho Ypiranga, quando vai 
ao seu encontro um emissario, que 
a toda pressa fôra do Rio de Ja
neiro, e apresenta-lhe despachos 
que acabavam de chegar de Lisboa. 

Com esses despachos foram 
entregues a D. Pedro cartas de J.' 
Bonifacio e da princeza D.a Leo- Princeza D,a Leopoldina 
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poldina (a qual ficára no Rio como Regente na auseu
cia do esposo). 

D. Pedro, ali mesmo, leu c releu toda a corres
pondencia; e, ao cabo de alguns momentos de hesi
tação, arrancou do chapéu o laço portugu ez, e gri
tou, no meio do espanto e do enthusiasmo de todos: 
IndependencüJ, ou morte! 

Monumento do Ypiranga 

~: ' indescriptivel O que se passou entã:ü ; e) ao en
Lrar na. cidade, foi o prineipe recebido no meio de geral 
delirio. 

000---

LXV 

Luctas da illdepemlellcia 

1. A viagem de volta, de S. Paulo até o Rio, foi 
para D. Pedro uma verdadeira marcha triumphal. 

Tendo chegado á noite do dia 14 de Setembro, 
já no dia seguinte apresentava-se elle no theatro S. 
João com o distinctivo, as lettras amarellas em fita 
verde: lndependiencia ou morte! 
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Cerca de um mez depois, por iniciativa !lo senado 
da camara, era D. Pedro acclamado solennemente im
perador constitucional do Brasil por uma grande massa 
ue povo reunido no campo de Sant'Anna. 

Nesse mesmo dia fez D. Pedro publicar um mani
festo em que se dirigia especialmente aos portuguezes, 
concitando-os a firmar amizade com os brasileiros; e, 
no caso em que Portugal pretendesse desconhecer a 
obra consummada, jurando-lhes guerra de morte como 
:l inimigos da patria constituida. 

2. Dado aquelle grande passo decisivo, o chefe 
tIa nova nação, cercado de homens notaveis e de vasto 
prestigio, cuidou de ' fazer em todas as provincias reco
nhecida a sua autoridade. 

No Pará, no Maranhão, na Bahia e na Cisplatina, 
foi necessario operar com energia para expellir as tro
pas portuguezas que teimavam em manter-se fieis ao 
governo da antiga metropole. 

Na Bahia, principalmente, mui
to trabalho deram aquellas tropas, 
eontra as quaes, mesmo antes do 
7 de Setembro, já se havia ex
pedido o general Pedro Labatut, 
apoiado por uma esquadrilha ao 
mando do chefe de divisão De La
mare. 

O general portug Llez Madeira 
de Mello (que muito de proposito 
se havia nomeado, em Dezembro 
de 1821, para substituir a um com
mandante brasileiro) acabava de re

De Lamarc 

ceber valiosos reforços da Europa, e offereceu ali te
naz resistencia, até que, não podendo mais sustentar-se 
contra as forças navaes sob o commando do alminmte 
Cochrane, resolveu embarcar para o reino. 

3. No dia 2 de Julho de 1823 entravam, pois, 
as forças brasileiras na capital da Bahia. 
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Combate de 4 ue Maio ue 1823 

""-.' 

Combate de 22 ue Ma,io de 1823 
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Dali seguiu Lord Cochrane 
(que havia assumido o commando 
da esquadrilha imperial) para o 
Maranhão, onde logo submBtteu 
os reaccionarios, e de onde expe
diu sobre o Pará o capitão Green
felI. 

Conseguiu ,este, do mesmo mo
do, collocar aquella provincia sob 
li autoridade de D. Pedro. 

Sem esquecer os grandes ser-
Lord Cochrane viços prestados ao imperio por este 

heroico marinheiro, a Historia não pode absolvei-o dos 
grandes crimes que commetteu, ou deixou commetter; e 
por honra da justiça humana, ha de levar á consciencia 
dos posteros o mais nefando desses crimes, 

Logo depois que se instaurou em Belém a nova 
ordem de coisas, começaram a apparecer dissenções 
que obrigaram Greenfell, para restabelecer a ordem, 
a desembarcar tropas e a fazer prisões em massa. 

Não havendo carceres em terra, mandou Greenfell 
encerrar duzentos e cincoenta e tantos infelizes no po
rão de um navio, onde morreram todos (excepto um) 
asphyxiados, e depois de haverem soffrido todos os 
horrores da fome e da sede. 

4. « Custa-nos crer - diz Mattoso Maia - que essa 
carnificina, a mais barbara que apontam os annaes 
da nossa Historia, tivesse sido ordenada por um inglez 
engajado ao serviço do Brasil para batalhar pela causa 
da independencia nacional...» 

E accrescenta o illustre professor, depois de fir
mar a responsabilidade de Greenfell por aquella hor
rorosa matança, mesmo que a não tivesse ordenado: « Si 
impune ficou tão negro procedimento, sirva o ve1"edictum 
(la Historia ao menos de (',astigo a tão grande crime 
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e úe holocausto aos manes de::;ses 257 hrasileiros tão 
atrozmente sacrificados». 

O que mais espanta é que o proprio governo im
perial se mostrasse insensivel e indifferente ante aquella 
clamorosa impiedade, e ainda oontinuasse a aceitar 
selviços do desentranhado mercenario! 

5. A submissão de todo o norte foi seguida dü 
reconhecimento da independencia em todo o sul. 

Na Provincia Cisplatina, o g€neral portuguez Al
varo da Costa, com cerca de 4.000 homens, entrin
cheirára-se em Montevidéo, e ali resistiu pür muitos 
mezes ao sitio em que o puzera o general Lecór. 

Assim que teve, porém, nüticia das victorias al
eançadas na Bahia, no Maranhito e nü Pará pelas armas 
brasileiras, não hesitou Costa em capitular (a 18 de 
Novembro de 1823), embarcando, com a sua divisão de 
voluntarios Reaes, para a Europa. 

O n.ovo imperio dava assim provas de que, já 
em plena virilidade, podia apoiar no esforço e no valor 
de seus filhos .o direito de erguer a voz soherana 
entre as nações do mundo. 

~~~-:)oo---
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Rio dc ,Ja nciro em principios <.lo sec ulo XVIII 

LXVi 

a) Primeiros dias do impel'Ío 

1. Ao mesmo tempo que sustenta va contra Pur
tugal a independencia proclamada, ia o governo do 
imperador procurando fazel-a reconhecer pelas outras 
nações, nomeando para isso representantes seus junto 
aos gabinetes principaes da Europa. 

Portugal, favoneado por alguns governos, cuntinuava 
a insistir ao menos pela conservação de uma certa tutela 
ou ascendencia sobre o nosso paiz. 

O gabinete de Londres offereceu a sua mediação 
amistosa entre os governos do Rio de Janeiro e de 
Lisboa. . 
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A' vista, porém, da impertinencia das Côrtes por
tuguezas, resolveu bruscamente o ministro Canning dar 
como inuteis os seus esforços; e isto emquanto delibe
rava enviar um encarregado de negoci.os ao Rio, e desse 
modo reconhecendo, portanto, a existencia do novo Es
tado. 

Já havia o governo norte-americano reconhecido 
a nossa independencia. 

2. Comprehendendo, afinal, que nada mais pode
ria tentar contra o facto consummado, resolveu por sua 
vez D. João VI entrar em accôrdo com o governo 
imperial. 

Incumbiu diSj30 ao representante da Inglaterra, com 
quem D. Pedro combinou as bases de um tratado, pelo 
qual era reconhecida a independencia do Brasil me
diante uma indemnisacão de dois milhões esterlinos 
que s.eriam pagos ao g.~verno portuguez (29 de Agosto 
de 1825). 

Mas, si, no exterior, a obra da nossa emancipa
ção politica era assim afagada da fortuna, e contáva 
com a sympathia de outros povos e com as idéas 
generosas do tempo - no interior, tinha essa obra de 
custar muito sacrificio, pelos embaraços e tropeços de 
toda ordem que o novo governo tinha de vencer. 

3. Passado o momento em que o ideal da inde
pendencia unia todos os patriotas, começaram a ap
parecer dissenç,ões; e a politica interna teve de atra
vessar uma phase mais difficil e mais cheia de peri
gos que a precedente. 

Além do processo que se teve de preferir aceitando 
a emancipação como um arranjo dynastico, duas ou
tras causas accideniaes ooncorreram para que se tor
naS"sem agitados os primeiros annos do imperio: o au
toritarismo de D. Pedro I e a influencia dos Andradas. 

D. Pedro não hesitou, assim que se viu coroado 
imperador, em aceitar o repto que lhe lançára o es-
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pirito liberal, assumindo francamente uma attituue de 
allerta resistencia. 

Nem trepidou em pers.eguir os proprios chefes mais 
notaveis entre os que haviam collaborado na obra da 
independencia, deportando uns e obrigando outros a 
fugir para o extrangeiro. 

4. Nas mediuas rigorosas, a indole absolutista do 
imperador encontrava, a principio, até certo ponto con
descendente a politica dos Andradas. 

Quando, porém, se viram na opposição, mostra
ram-se estes de um liberalismo tão exaltado que pareeia 
mesmo propenso a exceder aos moldes monarchicos. 

Em principios de Abril de 1823, parecia o animo 
publico em grande anciedade pelos acontecimentos que 
se prenunciavam. 

No dia 3 de Maio, era solennemente installada a 
Assembléa Constituinte. 

E' provavel que D. Pedro não se apercebesse da 
situaç-ão excepcional que ia creando. 

Como homens de partido, puzerarn-se os Andradas 
ao lado da corôa emquanto era precis.o concretizar ele
mentos para organização de um governo forte e desas
sombrado; mas D. Pedro esqueceu-se de que os seus au
xiliares eram, afinal, americanos, e 
eram os mesmos homens que no 
seio das Côrtes portuguezas tinham 
feito troar, vibrante e temerosa, a 
voz da nova potestade que se er
guia. 

5. Desde que os Andradas fir
maram o seu prestigio, a grande 
causa nacional, avassaladora e su
prema, passava a pol-os em coIli
sões inevitaveis (,Álm as tendeneias 
do imperador. :Martim Fl':1ueis co 
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Divorciados dos intuitos de D. Pedro, demittem-se 
(lo ministerio José Bonifacio e Martim Francisco, e vão, 
wm Antonio Carlos e outros, dirigir a formidavel cam
panha, que se levanta contra a politica imperial. 

Com o projecto de Constituição que Antonio Carlos 
apresentára, a attitude dos liberaes assume proporções 
de um franco rompimento. 

Por esse projecto, o governo que se organizava 
ia ser quasi um governo republicano, tendo um chefe 
com o titulo de imperador. 

Comprehendeu, então, D. Pedro que a tempestade 
la (lesencadear-se ... 

-000---

LXVII 

b) Primeiros dias do imperio 

1. Com as agitações que se iam fazendo no seio 
(la Constituinte, exacerbavam-se os animos, sobretudo 
entre portuguezes e brasileiros, estimulados pela at
titude da imprensa opposicionista em relação aos pri
meiros. 

Os tumultos que se deram durante a primeira quin
zena de N,ovembro (1823) ,obrigaram ,o presidente da 
Assembléa a suspender indefinidamente as sessões; e 
o ministerio, sem prestigi,o para conjurar os embara
ços, foi substituid,o. 

Ao mesmo tempo, assumiu D. Pedro afoitaunente a 
direcção do difficil momento, e tratou de reunir tro
pas afim de affrontar as furias que se desprendem. 

Ao saber das disposições que tomava o imperador, 
a Assembléa se reabre; e declarando-se em sessão per
manente, reclamou com energia explica~'õesdo governo. 
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A crise apresentava, pois, um aspecto ue exce
pcional gravidade. 

2. D. Pedro, no em tanto, não hesitou ante as res
ponsabilidades . com que ia arcar: e a 12 de Novem
bro decretava a dissolução da Constituinte, e fazia pren
der e deportar os mais exaltados e prestigiosos dos 
chefes liberaes. 

Nomeou em seguida um conselho de Estado, com
posto de dez membros, danuo-Ihe a incumbencia es
pecial de redigir uma Constituição. 

Em poucos dias estava formulado o projecto, l[ue 
o imperador ia outorgar, muito á semelhança da en
tão recente Constituição portugueza: e a 25 de Março 
de 1824 era essa Carta solennemente jurada na ca
pital do imperio e nas provincias. 

E' de justiça dizer-se que na Constituição decre
taua D. Pedro transigia o mais que lhe era possivel 
com o sentimento nacional. 

A influencia ua Revolução fizera-se já sentir por 
toda parte, e principalmente na America, onde a au
sencia de tradições facilitava a victoria dos grandes 
principios que tinham sido proclamados. 

A par de disposições altamente conservadoras, fi
guravam, pois, na Carta Constitucional de 1824 pre
ceitos salutares de liberalismo. 

3. Os acontecimentos occorridos no Rio de Janeiro 
tinham larga repercussão nas provincias. 

O arbitrio do imperador oomeçou logo a inspirar 
uesconfianças ao partido adeantado, principalmente em 
alguns pontos do norte, onde as idéas francamente re
publicanas faziam progresso alarmante. 

O acto da dissolução da Constituinte foi recebido 
em toda parte pelos republicanos como uma violencia 
innominavel e um grande attentado contra a nação. 

Sobretudo em Pernambuco (onde despertaram, sob 
o alarme geral, os patriotas sobreviventes ue 1817) o 
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estado dos animos fez logo prever successos extraor
dinarios. 

Um uaquelles sobreviventes, Manuel de Carvalho 
Paes de Andrade, começa por levantar heroico pro
testo contra o acto do imperador. 

A Paes de Andrade juntam-se outros chefes pernam
bucanos, e publicam um manifesto em tel1m()s violen-

tos, no qual denunciavam á nação 
o crime do « grande traidor ». 

4. A insurreição extendeu-se 
depressa até o Ceará; e o go
verno provisorio, estabelecido em 
Recife, proclamou a união das 
provincias que adheriram ao mo
vimento, constituidas em Estado 
livre sob a denominação de Con
federação do Equador (2 de Julho 
de 1824). 

Francisco Paes Barreto Um rico proprietario de Re-
cife, Francisco Paes Barreto, no

meado presidente de Pernambuco, iniciou promptamente 
a reacção, com apoio de algumas forças que se conser
varam leaes ao imperio. 

Por sua parte expedia o go
venlO imperial, sem demora, para 
o norte, forças de terra e de mar, 
sob o commando do coronel Fran
cisco de Lima e Silva, aquellas; 
e as ultimas, ás ordens de lord 
Cochrane. 

Operando combinadamente, e 
de accôrdo com os voluntarios per
nambucanos, conseguiram aquel
las forças retomar a capital da 
provincia no dia 12 de Setembro. Cor. F. de Lima e Silva 
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Fortificaram-se os revolucionarios em Olinda, e no 
dia 17 eram derrotados num renhido combate em Boa 
Vista. 

5. Paes de Andrade, (lue se refugiára a bordo 
de um navio inglez, procura ainda reanimar os seus; 
mas a revolução foi, de desastre em desastre, até a 
relldiçio final. 

Nas outras provincias, por onde se havia alastrado 
o movimento, a restauração da autoridade legal se fez 
facilmente. 

Supplantada a revolução, seguiram-se as costuma,
das perseguições e vinganças, de cuja pompa sacri
lega se desvanece quasi sempre a cobardia dos Vleil

cedores. 
O terror domin,ou por longos mezes naquellas mi

seras provincias. 
Não satisfeito com a severidade dos tribunaes re

gulares, entregou o governo imperial a alçadas espe
eiaes a sorte dos implicados na sublevação. 

Foram em tão grande numero as execuções, e tão 
rigoroso se mostrava cada vez mais o governo, que 
os proprios juizes (como se fizera quanto aos cul pa
dos de 1817) representaram ao imperador contra o sa
crificio de tantas vidas. 

Por fim a clemencia imperial, comquanto serodia, 
salvou ainda assim alguns compromettidos. 

----000---

LXVIII 

c) Primeiros dias do imperio 

1. As complicações da politica interna se tornam 
cada vez mais graves. 

O governo tinha de andar contendo as continuas 
agitações em que vivia a população da capital, e, a,o 
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mesmo tempo, de reprimir o espirito de anarchia qu!' 
lavrava por todo o paiz. 

Na provincia da Bahia não cessavam as perturha
<;ões; e nem o rigor exemplar oom que tinham sido cas
tigados os revolucionarios de Pernambuco escarmentava 
a audacia e exaltaç.ão do sentimento liberal. 

Acostumado a pôr em acção o· ·seu prestigio pes
soal, resolveu D. Pedro ir ao norte. 

Comquanto a sua presença I.lão despertasse ali o 
enthusiasmo que esperava, não f.oi inteiramente impro
ficua; e tendo conseguido ainda uma vez aplacar os 
animos incendidos, e restaurar a ordem na provincia, 
voltou sem demora o imperador para acudir aos ne
gocios do Prata, acerca dos quaes já nos antecipamos 
no capitulo LIII. 

2. Na esperança de lá mu
uar, oomo tantas vezes tinha fei to 
em outros p.ontos, a situa~;ão das 
~oisas, deliberou D. Pedro ir ao 
extremo sul. 

Ao chegar, porém, 110 Rio 
Grande, teve motivos para retro
ceder incontinenti, havendo ('JÚn
fiado ao marquez de Barbacena o 
commando geral das f.orças em ope-
rações contra os argentinos. Marquez de Barbacell<1 

Conforme já ficou referido no 
citado capitulo, além de diversos encontros parciaes, 
deu-se, por fim, a batalha de ltuzaingo, c a retirada 
do exercito imperial. 

Soffria, ao mesmo tempo, a nossa esquadra im
previsto revés nas aguas du Prata . 

Seguiu-se o tratado de paz com os argentinos, em 
virtude do qual foi reconhecida e assegnrada a inde
pendencia da republica do Uruguai. 
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3. No meio dos embaraços que solicitavam' de to
dos os lados a attenç.ão do governo imperial, não se 
descuidava este das grandes medidas geraes tendentes 
a encaminhar o desenvolvimento economico do paiz. 

De 1826 a 1829, celebrou o Brasil tratados de com
mercio com a França, com a Inglaterra, com a Austria, 
com Hamburgo e Bremen, com a Prussia, com a Di
namarca, com a Hollanda, com os Estados Unidos, etc. 

Em 1827, foram creadas, por decreto de 11 de 
Agosto, as .duas academias de direito de Pernambuco 
e de S. Paulo, as quaes eram installadas logo no anno 
seguinte. 

Planta da Academia de Direito de S. Paulo, 1827 

Ao mesmo tempo, tomava o governo providencias 
em prol da instrucção popular, determinando que se 
creassem escolas em todas as cidade.s e villas do im
perio. 

4. Mas, de 1828 em deante, as difficuldades cres
centes foram assol::ierbando o animo do imperador. 

Dá-se, a 6 de Julho desse armo, a insolita affronta 
feita ao Brasil pelo contra-almirante francez Roussin, 
() qual, com tres navios, penetra na nossa bahia e, de 
morrões acccsos, exige, não só uma satisfa~·.ão do go-
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verllo imperial, mas ail1<la o pagamento immediato de 
prejuízos causados a subditos da França, e a entrega 
de navios apresados no Prata por occasião do blo
queio de Buenos Aires. 

O governo brasileiro teve de ceder á imposição. 
Poucos dias depois da aggressão dos francezes, é 

a população do Rio de Janeiro alarmada com a re
volta, de alguns batalhões de mercenarios, que serviam 
ao Brasil desde a independencia. 

Durante tres dias esteve a população fluminense 
sob a pressão da soldadesca amotinada. 

5. Reprimida, emfim, a sediçã,o, foram os batalhões 
dissolvidos, e deportados a maior parte dos que os 
compunham. 

Em Janeiro de 1829, occorrem novos motins na 
Bahia e em Pernambuco. 

Para aggravar a situação de D. Pedro, os suc
cess,os de Portugal (onde D. Miguel tenta usurpar a 
soberania e fazer-se rei absoluto) vêm repercutir no 
Rio de Janeiro, exacerbando odios antigos. 

Até principios de 1831, andou ,o espirito public,o 
em continua agitação. 

N,o dia 5 de Abril, resolve D. Pedr,o mudar o mi
nisterio, chamando para junto de si só os aulicos com 
cuja dedicação a sua causa pessoal poderia contar. 

O povo, reunido no campo da Acclamação, incumbe 
uma commissão de Juizes ile Paz de ir a,o Paco de 
S. Christovam reclamar a reintegra~'ão do mini~terio 
destituido. 

D. Pedro não accede. 
Mas as diversas milicias vilo adherindo á causa po

pular; até que D. Pedro, abandonado, resolve abdicar em 
seu filho (7 d~ Abril de 1831), e parte para a Europa. 
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LXIX 

A Regellcia provisoria e a effectiva 

1. A abdicação não era esperada pelos partidos, 
e foi um acontecimento que encheu de apprehensões 
os patriotas mais oonspicuos. 

Os successos que se seguiram immediatamentemos
tram, no emtanto, como naquelle difficil momento da 
vida nacional não nos faltaram homens notaveis que, 
acima do arruido das facções, sentiam sempre o inte
resse supremo da ordem politica. 

Os exaltados aproveitaram-se daquelle pasmo, em 
que ficára a população ante a anormalidade dos fa
ctos, e foram agitando o espirito popular com a pro
paganda de idéas subversivas. 

Teriam lançado o paiz numa completa anarchia, e 
principalmente a capital do imperio, si um grupo de 
senadores e deputados não tivessem assumido a direcção 
da politica nacional em tão grave conjunctura. 

2. Heunidos no paço do Senauo /c~_· .. _c 
aquelles drepresentantes dda .naç(~2-0

6
, em I/ ''-o·~ 

numero e sessenta e OIS se- .I \ 
nadores e 36 deputados), resolve- I \ 
ram, na manhã de 7 de Abril, no- \ 
mear uma Regencia provisol'ia, gue , I 

governasse o paiz em nome do Im- \ ' 
perador menor. \ J 

Ficou essa primeira Regencia 
composta do marquez de Cal'avel
las, do general Francisco de Lima 
e Silva e de Campos Vergueiro. Marquez de Caravellas 

8 ROCHA POMBO - Historia do Bra.i l. 
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lnge~tes esforços desenvolveu este governu, e gran
des servlços prestou á nação na dolorosa emergencia 
8m que ella se viu. 

Logo no dia seguinte (8 de Abril) ficou formado 
o ministerio, sendo chamados todos os ministros que 
D. Pedro havia demittido, e cuja reintegração o obri
gára a abdicar. 

Publicou a Regencia, tambem no dia 8, um ma
nifesto ao paiz, explicando os acontecimentos e acon
selhando prudencia, espirito de ordem e união a to
dos os brasileiros. 

3. O estado de exaltação não se circumscrevia 
ao centro onde se desdobravam os successos extra
ordinarios que vamos referindo. 

Por todo o paiz reinava dissenções, estimuladas 
pela demagogia. 

No Pará, no Maranhão, na Bahia, no Ceará, em 
Pernambuco, em Minas Geraes, repetiam-se disturbios, 
principalmente conflictos entre brasileiros e portuguezes. 

Sobretudo na Bahia e em Per
nambuco, commettiam-se attenta
dos da maior gravidade, sem que 
o governo pudesse reprimil-os. 

Cuidou-se antes de tudo, na
q uella terri vel contingencia, de 
normalizar a situação politica, ele
gendo-se a Regencia trina effecti
va (17 de Junho), a qual se com
poz do general F. de Lima e Sil
va, José da Costa Carvalho (mar
quez de Monte Alegre) e João 

José da Costa Carvalho Braulio Muniz. 

4. Empossada a Regencia effectiva, continuaram 
os mesmos tumultos e as mesmias desordens, tanto na 
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côrte como nas províncias; e as difficuldade:; pareciam 
a ugmentar de dia para dia. 

Os descontentamentos do povo e a insubordinação 
das tropas eram os maiores tropeços em toda parte, 
principalmente na capital do imperio. 

Pode-se dizer que naquelle doloroso periodo da 
nossa vida politica (o mais accidentado de .toda a nossa 
historia) a cidade do Rio de Janeiro vivia num estado 
permanente de desordem. 

Tres partidos principaes, além dos republicanos, 
exploravam a situação, produzindo interminaveis dis
sidios: os moderados, os liberaes intransigentes e os res
tauradores (caram1u·ús) . 

Teve a ' Regencia de assumir uma attitude digna 
daquelle perigoso transe. 

5. As luctas dos partidos 
juntavam-se as incessantes sedi
ções militares, nas capitaes das 
provincias mais importantes e na 
côrte, onve não se sabe como 
poude o governo resistir a tautas 
refregas. 

Foi na restauração da ordem 
legal no Rio de Janeiro que Dio
go Feijó, como ministro da jus
tiça revelou as suas grandes qua- Padre Diogo Antonio Feijó 

!idades de homem politico. 
De toda a guarnição da capital, só o batalhão de 

artilheria de marinha se havia conservado na ordem. 
Já haviam sido todos os outros corpos dissolvi

dos, quando o referido batalhão tambem se revolta na 
ilha das Cobras . 

Mas Feijó, imperturbavel e seguro, reprime o le
nwte e castiga os sedieiosos. 
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E' naquella epoca creada a Guarda Nacional para 
apoio do governo contra o espirito de indisciplina e 
a turbulencia das tropas regulares. 

---000---

LXX 

Regencia de Feijó - Guerra dos Farrapos 

1. A Regencia trina effectiva fizera uma obra de 
alta relevancia entregando a direcção da politica nacio
nal aos moderados. 

Por fins de 1834 estavam estes senhores de grande 
maioria em todo o paiz, pois a maior p'arte dos restau
radores, depois do· fallecimento do ex-imperador (24 de 
Setembro de 1834), foram apoiando o grupo que, pelas 
suas idéas e tendencias, mais se lhes approximava. 

Com muita habilidade foi o governo regencial neu
tralizando as machin.ações dos exaltados, ao ,passo que 
procurava vencer a resistencia do Senado a quasi to
das as reformas constituciollélJeS iniciadas na Camara: 
e o Acto Addicional apparecia, ao cabo de longa e por
fiada campanha, como a grande obra da Regencia, e 
exprimindo o definitivo triumpho dos moderados. 

2. De accôrdo com a reforma constitucional de
cretada, foi, a 7 de Abril de 1835, eleito Regente do 
imperio o padre Diogo Antonio Feijó, o qual, a 12 de 
Outubro seguinte, assumiu o governo. 

O padre Feijó tinha de avir-se com uma situa
ção, talvez menos complicada, mas de embaraços mais 
tremendos. 

A lucta das facções, na Camara e na imprensa, 
não arrefecera. 
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Em to.das as pro.vincias continuava a lavrar im
placavel a llisco.rdia. 

l-

i 

N o. Pará, o.S mo.tins, que desde 1832 ensanguenta

Commandante Mariath 

vam a vasta pro.vincia, reclamam 
ago.ra pro.videncias inadiaveis e de
cisivas. 

Felizmente, o. brigadeiro. An
dréa, investido. da auto.ridade su
perio.r ali , co.nseguiu, o.perando. de 
co.ncerto. co.m as fo.rças navaes do. 
co.mmandante Mariath, restabelecer 
a o.rdem (1837). 

3. Para to.rnar ainda mais dif
fi cil a situação. do. Regente no. meio. 
da balburdia reinante, rebenta (cer
ca de um mez antes da po.sse 

de Feijó), na provincia do. Rio Grande do. Sul, uma 
revo.lução. de caracter francamente republicano.. 

o mo.vimento., á frente do 
qual se puzera Bento. Go.nçÁllves 
da Si lva, co.meça em Po.rto Ale
gre, de o.nde são. o.brigado.s a fu
gi r tanto o. presidente da pro.vin
cia (';0.1110 o. commandante das ar
mas. 

Em po.ucos dias fi caram os 
revolucionariüs senhores de quasi 
toda a provincia, e trataram de 
o.rganizar go.verno e administra
ção.. Bento Gonçalves 

o pobre Feijó não fez de prompto uma idéa exa
cta das propo.rções do. levante : suppo.z, talvez, que se 
tratasse apenas de um simples co.nflicto de partidos; 
e, po.r isso., quasi que se limitou a no.mear um no.vo. pre· 
sidente em substi tuição. do. presidente de po.sto.. 
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4. O novo presidente, Dr. Araujo Ribeiro, partiu 
para o sul, e foi estabelecer governo na cidade ue 
Rio Grande. 

Esta cidade e a villa fronteira de S. José eram os 
lInicos pontos que se achavam sob a autoridade legal. 

Dali procurou Araujo Ribeiro chamar a si alguns 
('hefes da insurreição; e teve logo a fortuna de contar 
eom o coronel Bento Ribeiro e outros cabecilhas, que 
muito o auxiliaram. 

Havendo reunido bons elementos, e poderosamente 
amparado por uma esquadrilha sob o commando de 
Greenfell, apodera-se de Porto Alegre, obrigando os re
volucionarios a fixar-se em· Viamão. 

Dali vêem-se ainda forçados a sahir; e procurando 
passar para a campanha, foram atacados e vencidos 
(na ilha do Fanfa) pelo coronel Bento Ribeiro (Outubro 
de 1836), cahindo prisioneim, além de outros caudilhos, 
o proprio chefe da revolução, Bento Gonçalves. 

5. Não se deixaram os insurgentes quebrantar com 
() desastre soffrido. 

Privados do seu general (pois Bento Gonçalves e 
uutros prisioneiros haviam sido iminediatamente envia
l10s para o Rio de Janeiro), reuniram-se em congresso, 
na villa de Piratinim, os principaes caudilhos; e, parn 
desassombrar daquelle desastre o espirito da revolu
çã-o, deliberaram romper todos os laços de união com o 
imperio, proclamando a republica. 

Elegeram para a magistratura suprema do novo 
Estado o proprio general Bento Gonçalves, investindo 
do governo, na ausencia do glorioso chefe, a José Gomes 
de Vasconcellos Jardim. 

Estimuladas, no emtanto, pela victoria, foram as 
armas imperiaes reduzindo a rebellião; e o desbarato 
de uma forte columna do coronel Netto, junto ao Can
fliota, parecia indicar que em breve tpriam de ren
der-se os ultimos combatentes. 
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LXXI 

Continuação da guerra dos ~'arrapos 

1. Mas, eis que uma circumstancia, com que não 
c.ontavam os insurgentes, vem mudar de subito a sorte 
<las armas no tremendo conflicto do extremo sul. 

Não se sabe obedecendo a que motivos, ma;,;, tal
vez, receando do vasto prestigio que ali consolidava o 
presidente Araujo Ribeiro, entendeu o governo da Re
gencia acertado investir de poderes illimitados a um 
general da sua plena confiança, incumbido de submet
ter os ultimos troços de reheldes, que ainda inquie
tavam com guerrilhas diversos pontos da provincia. 

O general Antero de Brito, que Loi o escolhido, co
meçou, porém, desastradamente, rompendo logo com o 
seu predecessor e fazendo uma franca politica reaccio
naria contra a administração transacta. 

Araujo Ribeiro, cheio de desgosto, mas sempre 
sensato e patriota, preferiu retirar-se da provincia a 
aceitar lucta esteril com o seu imprudente successor. 

2. O general Antero, com a sua prepotencia c 
desorientação, achou-se logo em attritos com outros che
fes legalistas. 

Chegou a vez de Bento Ribeiro, a cujo valor c 
prestigio d,evia incontestavelmente a legalidade as van
tagens até então alcançadas contra os insurrectos. 

Mas com o imperterrito caudilho a collisão era. mais 
grave. 

Bento Ribeiro aceita desaffrontadamente a lUlota com 
o representante da autoridade imperial, tendo, antes 
do rompimento, a nobre correcção de resignar o ("argo 
de Commandante 3as Armas. 
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o general Antero foi de uma uesfortuna singular, 
pois dentro de alguns dias cahiu prisioneiro do seu 
adversario. 

Estava, pois, a legalidade de novo compromettida 
em toda a provincia. Aquelle desastre do Tapevy des
orientára de todo as armas legalistas. 

3. Não poude Bento Ribeiro soffrear o seu des
peito contra a conducta do governo imperial: offere
reu outra vez os seus serviços á revolução quasi des
fallecida: e isso valeu por um novo rebate geral na 
provincia. 

Os antigos companheirüs de 1ucta do caudilho rece
beram-no com enthusiasmo, e eonfiaram ao seu grande 
prestigio o commando em chefe das forças em acção. 

Para incitar ainda mais a eoragem dos republica
nos, voltam ao seio da rebellião muitos daquelles che
fes que tinham sido aprisionados na il-ha do Fanh. 

Os eoroneis Côrte-Real e Onofre conseguem fugir 
da fortaleza de Santa Cruz; e, logo depois, Bento Gon
çalves escapava-se do Forte do Mar, na Bahia. 

A chegada do heróe gaucho ao acampamento dos 
patriotas rio-grandenses produziu delirio geral. 

Achava-se, pois, a revolução 
mais ·forte agora do que nunca. 

4. O governo da Regencia 
nomeou presidente da provincia, 
em logar do general Anterü, o 
Dr. Feliciano Nunes Pires. 

Este, porém, viu crescentes as 
complicações. 

Logo que foi investido do go
verno, julgou o Regente Araujo 
Lima inrlispensavel tomar provi- Araujo Lima 
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dencias energicas contra a revoluçãü, cada vez mais 
ameaçad.ora da integridade do imperio, e com tenden
cias para alastrar-se. 

N unes Pires foi substituido na presidencia do Rio 
Grande por um militar de prestigio e de qualidade's 
valiosas para aquella c.onjunctura ~ .o marechal Ant.o
ni.o Eliziari.o de Miranda Brito, o qual já havia sido, 
n.o c.om~çü da guerra, nomead.o para .o mesmo cargo, 
mas que não assumira .o güvem.o por ter sid.o reoonsi
derado .o act.o de ex.oneração d.o Dr. Araujo Ribe.iro. 

Mas ainda .o marechal Eliziari.o, apesar da sua ca
pacidade, nãü c.onseguiu impedir .os progress.os assus
tadores da insurreiçã.o. 

5. C.ontinuaram a ser batidas as f.orças legaes; 
e os republican.os foram t.omand.o .offensiva cüntra os 
p.ontos que ainda se achavam sob a .ordem c.onstitu
ci.onal. 

A praça de Rio Pard.o, á margem do Jacuhy, uma 
das mais importantes pela sua p.osiçãrO estrategica, e 
pelos grandes recurs.os que ali havia o governQ accu
mulado, f.oi o alv.o principal dos rev.olucionari.os. 

Achava-se aquella villa p.oder.osamente guarnecida 
pelos legalistas. 

No dia 30 de Abril (1838) uma ellel'gica acção 
c.ombinada de divers.os caudilh.os destr.oçava-.os comple
tamente, cahind.o a praça, c.om en.ormes pr.ovisões de 
bocca e de guerra, em poder düs repuhlican.os. 

Em principias d.o annü seguinte, era .o pr.opri.o 
marechal Eliziari.o f.orçadü a .operar uma retirada que 
f.oi uma verdadeira derr.ota, emquantü os irisurrectos 
se apoderavam de d.ois naviüs da esquadrilha imperial 
n.o passo dü Contráct.o. 

Em 1839 achava-se, p.ortant.o, a revülução aindtt 
em seu plen.o vig.or. 

-----QQQ-~--
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LXXiI 

Pacificação do 8ul 

1. A Regencia mostrou-se muito apprehensiva, o 
lugo alarmada, com os triumph,os que a insurreição 
alcançava, a despeit,o d,os esforços empregad,os pel,os 
patriotas fieis ás instituições. 

O marechal Eliziario já não podia c,ontinuar na 
presidencia da pr,ovincia. 

Na imprensa e n,o parlamento clamava-se contra 
a insufficiencia das medidas que eram t,omadas n,o 
sentid,o de pôr termo áquell a sanguinolenta campanha 
fratricida. 

C,om,o substituto do marechal, f,oi, entã,o, nomead,o 
para a presidencia do Rio Grande o Dr. Saturnino de 
Sousa e Oliveira, entregando-se o command,o das ar-

Vice-alminwte Greenfell 

mas ao general Manuel Jorge Ro
drigues, e continuand,o ,o vice-al
mirante Greenfell n,o c,ommando da 
esquadrilha legal. 

2. Mas os republicanos cui
davam activamente, nã,o só de con
solidar a sua victoria na provin
cia do Rio Grande, como de ex
tender a insurreiçã,o para o norte. 

David Canabarro e outros cau
clilh,os invadem a provincia de San
ta Catharina, e chegam até La
guna, onde estabelecem governo 
provisorio. 

As forças republicanas, juntam-~e os formidaveis 
eavalleiros de J,osé Garibalui, cujo valor devia mais 
tarde t,ornal-o famoso e legendario na Eur,opa, sobre
tudo pela cooperação efficaz na obra !l a nnificil\,ão ua 
Itali a, sua patria. 
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Foi o glorioso aventureiro encarregado de def.en
der a praça de Laguna e de prop.agar o movimento 
i nsurreccional para o norte. 

A noticia da invasão de Santa Catharina produziu 
na côrte impressão immensa, aggravada ainda pelo en
thusiasmo com que os republicanos festejavam as vido
rias da revolução. 

Canabarro .T os" GaribalJi 

iJ. Em tão afflictiva conjunctura, tomou o governo 
regencial uma acertada medida, enviando immediata
mente para o sul, como presidente e commandante das 
armas de Santa Catharina, o marechal Soares Andréa ({) 
qual, como já vimos, havia lIns dois annos pacificár;, 
o Pará). 

Chegou o novo presidente a Desterrv em Agosto 
(1839), e combinou com o commandante da esquadri 
lha imperial, F. Marialh, operações contra Laguna. 

Reconquistada esta praça, não tardou que de tO(];' 
ii, provincia fossem expellidos os guerrilheiros repuhli 
canos. 

Logo que restaurou a legalidade cm Santa Catha
rina, tratou o marechal Andréa de cooperar com o ge
neral Rodrigues, envianào-lhe por mar alguns reforços. 

A vicioria de Tnquary reanimou o exerrito im 
perial. 



232 HISTORIA DO BRASIL 

Combate naval da Lagnna 

Infelizmente, sohrevêm divergenCcias entre o gene
ral Hodrigues e o Dr. Saturnin.o de Oliveira, presI
dente da provinCcia. 

4. Teve o governo de resolver a situação dando 
áquelles dois altos delegad,os seus .o marechal Soares 
Andréa como substituto, tanto na presidenCcia como no 
commando das armas. 

Em 1840, o primeiro gabinete organizad.o depois da 
maioridade emprehendeu deCcisiva
mente extinguir o espirita de desor
dem dominante em todo aquelle já 
bem longo periodo que se abrira 
com a independencia. 

O deputado paulista Fran
Ccisco Alvares MaCchado, incum
bido de ir ao sul tentar a paci
fiCcação por meios suasorios, re
conhece que o 0Onflieto só se po
deria resolver pelas armas; e o 
grwerno imperial nomeou ele no"o Franci sco Alvares JlIaehado 
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o Dr. Saturnino de Oliveira presidente da provincia 
rebellada, . e o conde de- Rio Pardo commandante das 
armas. 

Decorridos longos mezes de continuos recontros, 
sem vantagens para nenhuma das parcialidades com
batentes, foi, afinal (a 24 de Setembro de 1842), in
vestido de amplos poderes, politicos e militares, no 
Rio Grande do Sul, o barão de Caxias. 

5. Com a chegada de Caxias a Porto Alegre coin
cidira a volta, ainda uma vez, do caudilho Bento Ribeiro 
ao partido da legalidade. 

A revolução oomeça, então, a declinar. 
Além de prejuizos em varias refregas, as derrotas 

de Ponche Verde, de Piratinim e de Cangussú (1843) 
produziram o c,ompleto esmorecimento das hostes re
publicanas. 

Ao mesmo tempo que agia 
sem descanço contra os rebeldes, 
procurava · o barão de Caxias, com 
prudencia e tino politico, ir acal
mando os animos e inspirar con
fiança nas instituições juradas. 

Não podendo mais luctar ef
ficazmente, os revolucionarios pe
diram a paz, e o governo do jo
ven monarcha o.s enc,ontrou com a 
amnistia geral que havia sido já 
decretada. 

No dia 28 de Fevereiro de 
Barão de Caxias 

1845, em nome dos republicanos vencidos, publicava 
o general Canabarro uma proclamação, ordenando a 
todos .os insurrectos que depuzessem as armas, reco
nhecenc10 o governo do imperio, e, no dia seguinte, 
o barão de Caxias publicava uma outra assegurando 
aos submissos todos os direitos constitucionaes e acon
selhando concordia á familia rio-grandense. 
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LXXIII 

Regencia de Araujo Lima 

1. Durante o periodo de agitações subsequente á 
illdepelldencia, e de cujos factos nos V1lmos occupando, 
não eram só os motins continuos e as revoluções mais 
ou menos graves que assoberbavam aos patriotas da
quella epoca. 

Na espherada politica e da administração pr.o
priamente, os embaraços reproduziam-se e avultavam, 
perturbando s.empre a acção dos governos, tornando-os 
instaveis .ou, vacillantes, e retardando, portanto, a obra 
de c.onsolidàção da autoridade e de assentamento das 
instituições -- a grande' tarefa daquella glori.osa gera
ção. 

C.ontra a p.olitica eL.o Regente Feijó se haviam in
tegrad.o num grande partid.o element.os f.ormidaveis em 
todas as provincias, e preli.os tremendos, em ambas as 
casas do parlamento e na imprensa, não deixavam ao 
govern.o a calma precisa para exercer a sua missão. 

2. A guerra civil n.o Ri.o Grande do Sul aggravou 
extra.ordinariamente a situação: as hostes opposicio
nistas, a cuja frente se viam h.omens de prestigio, 
como Bernardo Pereira de Vasc.oncell.os, J.oaquim José 
Rodrigues Torres (depois visconde de Itaborahy), Pe
dro de Araujo Lima (mais tarde marquez de Olinda), 
Honorio Hermeto Carneiro de Leão (marquez de Pa
raná), Miguel Calmon (marquez de Abrantes) e outr.os, 
deram ao g.overno do Regente c.ombates cada vez mais 
vi.olent.os e tenazes, até que o padre Feijó foi obrigado 
a resignar o seu alto carg.o, nomeando ministr.o do 
imperio a Araujo Lima, e passando-lhe, em seguida, n 
governo (HI dE' Setembr.o de 1837). 
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Estava assim no poder o novo partido denominado 
conservcbdor, e eujo principio capital era reagir contra 
os excessos do partido democratico . 

3. Desencadeam-se agora contra o novo governo, 
em refregas incessantes, a força e animadversão dos 
liberaes, capitaneados pelos Andradas e outros. 

Combates porfiados feriram-se no seio das Camaras 
e na arena jornalistica; e um momento de socego não 
se deixava aos homens da administração. 

Não se comprehende bem oomo é que se poude 
salvar de tantos revezes a obra de 1822, pois que, 
além das complicaç,ões ela alta politica na capital do 
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imperio, a guerra do sul incendia o.S animos, e a at
tenção e solicitude da Regencia eram absorvidas por 
aquella ingente tarefa de reprimir o. espirito de in
disciplina e de r,evolta que por toda parte lavrava. 

Na Balüa, a tropa e a facção libeml exaltada le
vantam-se co.ntra o. presidente So.usa Paraiso. e pro
clamam a republica bahiense (Novembro de 1837). 

4. Felizmente, a sabinada confina-se na capital 
da provincia; e o. governo imperial, em po.ucos mezes .. 
conseguiu debellar completamente o movimento - não 
aliás, sem o sacrificio. de grande numero. de vidas. 

Mal se acabava de do.minar o. levante da Ba:hia. 
quando se co.mplicaram o.S negocios no. Maranhão.. . 

O embate das duas facções ali degenerou lo.go. em 
conflieto. armado (Novembro de 1838), e muitas po
voações do. interior cahiram sob as garras de bandos 
desalmados, que, durante cerca de do.is annos, trouxe
ram em alarme geral a provincia do. Maranhão. e ou
tras vizinhas. 

Só em 1841 (Janeiro) po.ude o general Luiz Alves 
de Lima e Silva bater efficazmente os revoltoso.s e ef
fectuar a pacificação. 

5. A 22 de Abril de 1838 tinha sido já eleito Re
gente eUedivo o Dr. Pedro de Araujo. Lima, a cujo. 
tino e patriotismo. pode-se dizer que deve o. Brasil, 
em grande parte, a sua unidade politica, resalvada da
quellas vicissitudes e tormentas. 

Foram de alta relevancia os serviços que pr.estou 
elle á patria. 

Me~mo no meio dos estorvos que se multiplicavam 
em torno do seu governo, não se desaperoebeu Araujo 
Lima dos reclamos instantes da nossa civilização., en
caminhando prudentemente o. espirito nacional para o 
futmo, e estimulando as forças nascentes da joven 
nação.. 
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LXXIV 

A maioridade 

1. Formidavel OpposlÇao organizaram, pois, os li
beraes contra o governo de Araujo Lima. 

Os ministros succediam-se continuamente, e em
baraços cada vez mais temerosos se accumulavam, as
soberbando a acção dos homens que se punham ao 
lado da Regencia. 

Reiterados e incessantes ataques tinham elles de 
rebater na imprensa e no parlamento. 

O liberalismo dos olJposicionistas tornava-se radi
cal, e até exagerado e intolerante, á medida que a 
prudencia e discreção do governo lhes iam frustrando 
os planos forjados contra a sua força e independencia. 

Por fim, a attitude da opposição tornava-se fac
ciosa e tremenda: um verdadeiro desencadear de pai
xões, em vez de conflicto legitimo de idéas e senti
mentos. 

Era, talvez, o instante decisivo daquella penosa 
crise. 

2. Com a entrada de Antonio Carlos - o impe
tuoso e desaffrontado tribuno - o recinto da Camara 
converteu-se em arena de justas tempestuosas e quasi 
permanentes. 

O grande empenho dos liberaes era derribar os 
adversarios, para impedir assim que se fortalecessem 
no poder, e viessem a avassallar a opinião nacional. 

Vendo os seus golpes aparados com valor inex
cedivel pelo ministerio, recorreu a opposição a um 
expediente que veio tornar ainda a situação mais 
aguda: levantou a i<lóa (le se anteripar por um de-
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creto, OU mesmo revolucionariamente, a maioridade do 
imperador. 

Deste modo, os liberaes como que se alliavam ao 
monarcha infante, e logravam, portanto, grande somma 
de prestigio aos olhos do povo. 

Chegaram elles a entender-se com o soberano me
nor e a conquistar o seu assentimento ás planeadas 
manobras. 

3. No Senado, cahia, por dois votos apenas, o 
projecto de maioridade; mas na Camara, ao cabo dl' 
longos debates, conseguiram os Andradas fazeI-o trium
phar. 

Em conjunctura tão singular, na previsão de desas
tre imminente, a Regencia não recuou do seu posto: 
decretou o adiamento da Assembléa Geral para 20 de 
Novembro. 

Era temeraria, sem duvida, aquella coragem do go
verno batido de tormentas! 

A surpresa e a indignação dos opposicionistas não 
tiveram limites. 

Em nome do proprio imperador, accusaram a Re
gencia de rasgar a Constituição do imperio; e reuni
dos tumultuariamente no edificio do Senado, enviaram 
ao paço uma commissão das duas camaras, encarregada 
de pedir a D. Pedro II, em nome do povo brasileiro, 
(lue, para salvar da anarchia a nação, assumisse im
mediatamente o ex:ercicio da magistratura suprema, sem 
esperar pela epoca marcada na Constituição. 

4. O Regente, alcançando todos os perigos da
lluella emergencia, consultou formalmente os sentimen
tos do joven monarcha, de quem recebeu as historicas 
palavras: «Quero já» - conÍirmativas rlo accôrdo em 
que se achava c1le com os liberaes. 
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"ulgou, então, a Regencia que 
tinha cumprido a sua missão, e 
que era tempo de entregar aos 
que a reclamavam a alta respon
sabilidade da politica nacional. 

N o mesmo -dia (22) foram · 
convocadas as camaras; e no dia 
segui.nte (23 de Julho de 1840) 
era solennemente proclamada pelo 
presidente da Assembléa Geral a 
maioridade do Sr. D. Pedro II, im
perador do Brasil. 

N esse mesmo dia, algumas ho
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D. Pedro II aos 14 anno, 

ras depois da proclamação, prestava S. M. perante as 
('amaras o juramento constitucional. 

5. Não foi muito auspiciosa a ascenç.ãp do joven 
principe ao throno em momento tão critico e tão ex
plorado pelas facções . 

Emquanto os pro-homens do liberalismo se julga· 
vam triumphantes, os elementos que se haviam dedi
cado a consolidar a ordem politica se retrahiam. 

Isto não impediu que de uma e outra das par
I' ialidades se destacassem os que obedeciam a um par
tidarismo bem mais radical e tenaz; e que, uns im
pacientes, outros desgostosos ou desilludidos, se foram 
multiplicando. 

Não demorou que as fronteiras dos Jois partidos 
se confundissem, e que não mais se reconhecessem as 
respectivas bandeiras. 

Em breve, a opinião nacional, em sua grande maio
ria, se reduz a duas hostes que se combatem: uma 
IIue governa, outra que quer governar. 

Só depois é que se delimitaram em verdadeiros 
partidos, inquinadm:l ainda assim dos virios fie origem. 

· __ ·· ·_~ooo · _ _ ··_-
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LXXV 

a) Primeiros tempos do segundo reinado 

1. Grandes esforços fizeram os homens que se 
acercavam do joven imperante, no sentido de installar 
uma nova era de paz com o reinado que se iniciava. 

Mas as paixões geradas durante as luctas da !te
gencia tinham-se tornado muito violentas, e continua·· 
vam a difficultai todas as tentativas de conciliação geral. 

O primeiro ministerio organizado por D. Pedro II. 
a 24 de Julho, e conhecido por minislerio da maiori
dade, teve existencia ephemera. 

No proprio seio do gabinete manifestaram-se dis
senções entre os Andradas e alguns collegas, termi
nando com o predominio do altivo e imperioso minis
tro Aureliano Coutinho. 

Formou este, em seguida, o 
ministerio de 23 de Março (1841), 
no qual se procurou ainda reunir 
elementos de concordia. 

2. As dissenções que reina
vam na côrte reflectiam-se nas pro
vincias, em algumas das quaes de
generaram logo em conflicto ar
mado, principalmente em S. Paulo 
e em Minas Geraes. 

Sob o pretexto de impedir a Aureliano Coutinho 

execução de algumas leis votadas 
em 1841, alguns chefes paulistas assumiram attitude 
de arrogancia desusada ante o governo imperial. 
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A aSisemLléa legislativa de S. Paulo não trepidou 
em mandar uma commissão do seu seio, á côrte, re
presentar perante S. M. o Imperador eontra os ultimos 
actos da Assembléa Geral. 

O ministerio, por sua parte, mostrou-se energico 
e firme, e declarou que não podia ser a commissão 
recebida pelo soberano. 

Pode-se imaginar o effeito que sobre os animos da 
altiva provincia teria produzido semelhante decepção. 

3. Ao mesmo tempo approxim:ava-se a epaca da 
abertura da Assembléa Geral; e tão grandes tempes
tades se prenunciavam que o governo foi ao extremo 
de decretar a dissolução da Camara dos Deputados 
an tes da sua installação. 

Es ta med ida excitou ainda mais o espirito publico 
em todo o paiz, sobretudo nas duas provincias indi
cadas, onde era mais activo o fermento da discordia. 

Pomos dias depois de conhe-
cido o decreto (le dissolução, re
ben tava em Sorocaba um mo
vimento revolucionario, a cuja 
frente se puz'era o coronel Rafael 
Tobias de Aguiar, homem de 
grande prestigio em toda a pro
vincia. 

Tomou o governo imperial 
promptas medidas, faz,enüo partir 
immediatamente para S. Paulo, por 
terra e por mar, as for<;'as que 
havia disponiveis. C.e! R. Tobias ue AguiRr 

4. O general Lima e Silva (já barão de Cax ias), 
qu e foi incumbido de reprimir a rehellião, logo no dia 
21 de Maio, chegava, por Santos, á capital paulista. 

A 7 de Junho, eram os reheldes bat idos no pri
meiro encoiltro . 
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No dia 20 as forças legaes occupavam Sorocaba. 
No dia 24, o major Moraes Rego derrotava as 

for~'as de Anaeleto FmTeira. 
Este valente caudilho, apesar de quasi abandonado, 

tentou ainda resistir . por alguns dias, valendo-se do 
recurso de emboscadas e guerrilhas, até que a 12 de 
Julho foi completamente destroçado pelo coronel Manuel 
Antonio da Silva. 

De sorte que em menos de dois mezes tinha o 
barão rle Caxias conseguido pacificar a provincia. 

5. Ainda se achavam em armas os revoluciona
rios paulistas, quando rompeu tambem na provincia de 
Minas um protesto armado contra o decreto da disso
lução das camaras. 

Os revolucionarios mineiros, que logo ficaram: S8-

Ilhores de Barbacena, trataram de apoderar-se da ca·
pitaI ela provincia. 

Mas o barão de Caxias, que 
partira contra elles, chegou a 
tempo de oceupar e defendtH' Ouro 
Pteto. 

Havendo reunido forças re8-
peita veis, offereeeram os rebeldes 
combate aos legalistas. 

Travou-se a lucta, violenta e 
porfiada, no arraial de Santa Luzia, 
tornado famoso pelo destroço final 
dos revolucionarios. 

Theophilo Ottoni Entre os chefes mais notaveis 
(lestes movimentos estavam, no de S. Paulo, o padre 
Diogo Feijó, e no de Minas, Theophilo Ottoni, grande 
espirito liberal que se tornou figura legendaria naquella 
terra. 

- - ·--000 - -- ------
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LXXVI 

II) P,'illleil'os tempos do seg;lIndo l'eillado 

1 Prestigiado com a 
pl'ümpta repressão dos mo
vimentos de S. Paulo e de 
Minas, voltou o governo 
imperial toda a sua soli
citude para o Rio Grande 
do Sul, onde continuavam 
cm armas os indomitos 
gauchos. 

O barão de Caxias, 
que havia já pacificado 
tres provincias, era o ho
mem para cujo valor e 
patriotismo se volviam os 
olhares e a confiança do 
governo. O. Pedro II 
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Seguiu, pois, o benemerito. soldado para o sul; e, 
como já vimos, em 1845, conseguiu restaurar a auto
ridade imperial naquella provincia. 

Mas, penosos tinham de correr aquelles primeiros 
tempos do segundo reinado: ás complicações internas 
juntavam-se embaraços de toda ordem, pondo á prova 
continuamente o tino e a energia dos homens que di
rigiam a politica nacional. 

2. Emquanto a nossa diplomacia se encontrava com 
a philaucia de uns, e com a má vontade e pretenções 
de outros, principalmente com as discordias reinantes 
na politica do Prata - as paixões de partidos em di
versas provincias não deixavam descanço ao governo 
para normalizar os nego cios da administração. 

Ainda não estavam bem esquecidos os successos 
ue S. Paulo, de Minas e do Rio Grande, quando para 
o norte se foram accumulando difficuldades creadas por 
interesses encontrados de facções. 

Em PernambucÜ\. por questões de natureza local, 
foram-se os animos exacerbando, desde os tempos da 
Regencia; e por ultimo, as demissões em massa, feitas 
por um presidente conservador, deram logar a um 
protesto collectivo da representação liberal na Camara 
(1848). 

O manifesto desses deputados insuflou ainda mais 
os animos, e a reacção entrou no .terreno da lucta 
armada. 

3. Havendo tomado vulto em diversas povoações 
do interior, o movimento infenso á ordem legal es
tendeu-se logo á capital da provincia, ameaçando;-a se
riamente (Fevereiro de 1849). 

O governo, entretanto, portou-se ali eom muita ener
gia; e a resistencia que offereceu, com a derrota es
tronrlosa infligida aos reheld'f's, (leu golpe (le morte lia 
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revolução praieira, como fi cou sen
do oonhecida na historia. 

No ataque do Recife, pereceu, 
entre outros. chefes, o desembar
gador Nunes Machado. 

Parecia que o paiz entrava 
num periodo de paz, quando no 
sul, além das fronteiras, a situa
ção . excepcional em que desde 
muito se achavam os negados das 
republicas platinas, ameaça os in-
teresses do imperia, e dá mesmo Nunes Machado 

logar a apprehensõcs muito serias contra emergencias 
futuras que viessem a comprometter a propria integri
dade e o socego da pa tria. 

4. Desde os tempos da independencia, re inavam 
certas prevenções e animosidades entre a Republica 
Argentina, o Estado Oriental e o Paraguai. 

General Oribe Manuel Rosas 

Havendo firmado no interior ° seu dominio auso
luto, Manuel Rosas, didada r de Buenos Aires, preten
deu lançar-se a aventuras no exterior, ameaçando a 
independencia das duas outras republicas, antigas pro
vincias do vice-reinado do Prata. 
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As vistas de Hosas voltaram-se primeiro sobre o 
Uruguai; e um exercito, que se põe ás ordens de Oribe, 
estabelece o cerco de Montevidéo (1842). 

Durante o longü periodo, que se vai seguir, de 
situação excepcional no Estado limitrophe, a provin
cia do Rio Grande se viu constantemente alarmada 
pelas correrias de bandos em sanha, que talavam fa
zendas e traziam sempre em risco a tranquillidade dos 
habitantes. 

5. Tendo sido infructuosas as reclamações do go
verno imperial, o extremo recurso foi aceitar-se a unicn 
solução possivel -~- a das armas. 

Felizmente, na propria Republica Argentina a ty
rannia de Rosas tornava-se odiosa. 

O general Urquiza, Governador de Entre-Rios, lc-
vanta-se contra o dictador; e a 29 de Maio de 1851 
é firmado um pacto entre o referido general, o go
verno do Uruguai e o imperio, no sentido de se pôr 
termo áquelle doloroso estado de coisas que a tres po
vos impunha o despotismo allucinadü de um homem. 

General Urquiza 

Foi posto á frente das nos
sas forças de terra o já então 
conde de Caxias, e o commando 
da esquadra imperial foi c,onfiado 
ao almirante Greenfell. 

Em meados de 1851, o gene
ral Urquiza invade o Estado 
Oriental, onde é acclamado en
thusiasticamente como um liber
tador. 

Operando de accôrdo com as 
forças de mar ás ordens de Green
fell, os alliados obrigam Oribe a 
render-se (11 de Outubro). 
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LXXVII 

As complicações do Prata 

1. Estava, portanto, livre de Rosas o Estado 
Oriental. Mas os alliados não podiam dar por finda 
a sua missão, deixando o tyranno ali insubmisso, a 
preparar-se para novas arrogancias. 

O convenio de Maio foi ratificado em Novembro 
na capital uruguaia, compromettendo-se os alliados a 
libertar os argentinos da tyrannia de Rosas. 

Uma divisão da .esquadra imperial subiu o Pa
raná conduzindo forças de desembarque, que se iam 
reunir ás de Ul'quiza . 

Passagem de Tonelero 

A 17 de Dezembro foi transposto o famoso passu 
de Tonelero, a despeito da resistencia heroica dos ar
gentinos; e, reunidos, entraram osexercitos alliados em 
campanha (principios de 1852). 

Rosas concentrára junto a Caseros um exercito de 
22.000 homens, e ali travou-se uma batalha, que se tornou 
decisiva pela estrondosa derrota do tremendo caudilho. 



248 HISTORIA DO BRAS:..=-I=-L _ _ ____ _ 

2. Destroçado nesse encDntro, tentou ainda Rosas 
reorganizar as suas legiões em Buenos Aires. Vendo, 
porém, o porto bloqueado pela esquadra brasileira, e 
sentindo-se na imminencia, por terra, de um sitio ine·
vitavel, perdeu o dictador toda a esperança de prolon
gar, ao menos, a sua agonia. 

Acolhido a bordo de um navio inglez, deixou para 
sempre a America, indo com sua familia residir na 
Inglaterra, onde falleceu muitos annos depois. 

Ali devia o estulto tyranno ter aprendido lições 
mais exactas e proficuas de um liberalismo que não 
vive de perfi das palavras, nem se contenta com a il
lusão das fórmas seductoras, mas que se revela na 
supremacia das leis e no respeito sagrado devido aos 
homens. 

3. Aquella victoria, no em tanto, nem por isso 
significava, infelizmente, que lá para as bandas do sul 
ficassem desannuviad:os os horizontes. 

o governo imperial não se havia ainda bem desat
frontado da celebre questão Christie (motivada pela 
prepotencia com que a Inglaterra exigia indebitas in

Aguirre 

demnisações a subditos seus e sa
tisfação descabida por suppostos 
desacatos feitos a offieiaes da ma
rinha ingleza ), quando do Estado 
Oriental começaram a viJ.: quei
xas, de brasileiros ali domicilia
dos, contra violencias que soffriam 
da parte de autoridades uruguaias. 

Dirigiu o governo imperial 
ao presidente Aguirre insistentes 
reclamações, mas todas sem re
sultado. 

Convencido de que por via diplomatica nada con
seguiria, resolveu fazer seguir para o Prata um repn:l-
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sentante especial, que foi o con
selheiro José Antonio Saraiva; e 
isto ao mesmo tempo que augmen
tava a esquadra de estação ali 
e os corpos que guarneciam as 
fronteiras. 

4. O plenipotenciario brasi
leiro, depois de algumas nego
ciações frustradas, apresentol1 ao 
governo oriental um ultimatum, 
marcando-lhe prazo improrogavel 

Cons. José Ant.o Saraiva para attender ás reclamações do 
governo imperial; e desde esse 

instante se reconheceu que a situação por ali iocava 
ao seu extremo de gravidade. 

O partido blanco, desde o desastre de Oribe, não 
dissimulava as suas antipathias, e até a sua desabrida 
animadversão contra o Brasil; e Aguirre, confiante em 
intelligencias clandestinas com o despota do Paraguai, 
chegou a devolver a nota do ministro brasileiro. 

No dia seguinte ao em que lhe fôra o ultimatnm 
devolvido, declarou o conselheiro Saraiva, tanto ao go-
verno uruguaio como ao corpo di- _,_ 
plomatico, que, infelizmente, o go
verno imperial se via forçado a 
lanç,ar mão de recursos extremos 
contra a naç.ão vizinha. 

5. Pelos fins de 1864 inva
dem as tropas brasileiras o terri
torio oriental. 

O que OriLe tinha feito, ac
ceitando contra os colorados a pro
tecção de Rosas, fazia agora Ve
nando Flores pedindo ao governo 
brasileiro que o soccorresse contra 

Venancio Flores 

os blancos. 
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Ataque a Paysandít 

Tomada de Paysan(J(, 
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Fortemente apoiado pelas armas imperiaes, vai Flo
res apoderando-se de diversas povoações, até que cerca 
Paysandú (em principios de Dezembro e 1864). 

E' neste momento que chega ao Rio de Janeiro 
a noticia da insolita hostil attitude assumida pelo di
dador do Paraguai. 

Só então, se apercebiam, os homens do imperio .. 
da audacia temeraria de Lopez - insulado dos seus 
vizinhos do Prata, e aventurando-se a travar conflicto 
('om todos elles . 

- --- --- 000 --- - -··--- -

LXXVII! 

a) Guerra contra I) (lictador do Parag'ulli 

1. Francisco Solano López 
lque, em 1862, succedera a seu 
pai, Carlos López, como dictador 
do Paraguai ) tinha visitado a 
Europa em missão diplomatica e 
viera do velho mundo deslum
hrado da magnifir.encia das côr
tes, e embaido de idéas de gran 
deza e de preponderancia na Ame-
rica do Sul. . 

Havendo-se preparado duran-
te alguns annos de governo, d~sde FI'" nci sco Solano Lúpe7. 

os tempos do primeiro López, es-
perava apenas um ensejo propicio de dar no eontinentc 
o alarme da sua politica. 

Esse ensejo logo se lhe offereceu naquelle pretexto 
que lhe dava o Brasil invadindo o Estado Oriental. 
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C,uneiro ile Campos 

Encetou immediatamente odi
dador as hostilidades, sem pré
via declaração de guerra; pois 
isto só fez elle por meados de 
Dezembro (1864 ), depois de ha
ver, um mez antes, mandado apri
sionar o paquete brasileiro Mar
quez de Olinda, que passava por 
Assumpção em viagem para Matto 
Grosso, con!1uzindo o presidente 
daquella provincia, coronel Carnei
ro de Campos. 

2. No dia seguinte ao da declaração de guerra, 
feita a nosso ministro em Assumpção, mandava López 
invadir Matto Grosso por cerca de 6.000 homens, des
tacados do acampamento central de Cerro Léon. 

A infanteria paraguaia, que, sob o commaildo do 
general Barrios, fôra conduzida em navios da esquadri
lha, ataca em fins de Dezembro o forte de Nova Coim
bra, guarnecido apenas por cerca de 150 soldados. 

Durante dois dias resistem estes poucos heróes aos 
ataques furiosos do inimigo, até que, vendo exgottados 
todos os recursos de acção, resolve o commandan
te da praça, coro
nel Porto-Carrero 
abandonal-a retiran
do-se c.om · o resto 
dos seus comman
(lados. 

No dia seguin
te, oceupa o ge
neral inimigo o for
te abandonado, es
tabelecendo ali o 
seu centro de opera
ções. 
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Dali expediu contra outras povoações os coroneis 
Resquin e Urvieta; e estes, subindo o rio, foram se 
apoderando de Albuquerque, de Miranda, de Dourados, 
de Corumbá e de varios pontos mais que encontra
ram completamente desguarnecidos_ 

3. Em Janeiro (1865) achavam-se, pois, os para
guaios senhores de toM o sul da nossa longinqua e 
desventurada provincia, onde estabeleceram logo uma 
administração provisoria. 

Os mandatarios de López, ao mesmo tempo que 
usavam largamente do seu direito de saque, tentaram 
inspirar sympathias aos miseros habitantes do terri 
torio invadido, o qual o dictador considerou logo in
corporado aos seus dominios. 

Não produziu, porém, o effeito calculado a tactica 
dos invasores; e Barrios não poude extender para o 
norte as suas conquistas. 

Tinha, no emtanto, López dado provas do seu tino 
estrategico, embora não c.onseguisse o que planeára . 
Ernquanto, com a invasão de Matto Grosso, augmen
tava as complicações em que se via o governo impe
rial, empenhado na guerra contra os blancos do Uru
guai, fazia elle esforços por arranjar alli anças entre os 
vizinhos, principalmente com o go-
verno de Buenos Aires. 

Apesar da violencia desusada 
e do imprevisto da sua attitude, 
e até, talvez, por isso mesmo, teve 
o tyranno paraguaio de ver frus
trados os seus intentos. 

Do general U rquíza, Governa
dor da província argentina de En
tre-Rios, chegára a a lcançar pro
messas contra os invasores do Es
tado Oriental ; mas isso lhe cus
tou a desvantagem de prevenir 

9 ROCHA POMHO - B1'storia do Rralál. 

General Mitre 
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contra as suaspretenções o general Mitre, presidente 
da Republica Argentina, o qual se apressára a decla
rar a neutralidade daquella nação entre o governo de 
López e o Brasil. 

Desse modo, privado de um concurso que lhe era 
tão necessario, tinha de desvairar o ambicioso dicta
(101'. 

Não podendo competir com a nossa esquadra, e 
precisando para a offensiva a que se abalançava, de 
atravessar territorio extrangeiro, tinha Lópe,z de ap
pellar para a força e insurgir contra si todos os vi
zinhos. 

5. O governo imperial, contendo a sua indigna
ção ante o ataque inesperado de Matto Grosso, tratou 
de liquidar a situação das nossas armas no Uruguai. 

Tomada a praça de Paysandú, resolvem os allia
dos marchar immediatamente contra Montevidéo. 

Ao cabo de alguns dias de sitLo, rende-se a ca
pital uruguaia (a 20 de Fevereiro de 1865). 

O general Flores assume o governo provisorio da 
Republica Oriental, e dá no dia seguinte, em nome 
da nação, todas as satisfações que o governo impe
rial havia exigido de Aguirre. 

Regulados os negocios que explicavam a acção do 
imperio na republica vizinha, volveu o nosso governo 
toda a sua solicitude contra o dictador paraguaio. 

---000---

LXXIX 

b) Guerra contra o dictador do Paraguai 

1. Desilludido do concurso dos argentinos, ou pelo 
menos da sympathia com que contava entre os repu
blicanos do Prata, entendeu López que só a golpes 
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de audacía e temeridade poderia abrir caminho entre 
as populações vizinhas. 

Como o presidente Mitre não lhe permittisseatra
vessar o territorio de Missões para invadir o Brasil,. 
surprehende o dictador os argentinos, fazendo aprisio
nar-lhes dois navios no Paraná e, em seguida, inva,
(lindo-lhes a provincia de Corrientes. 

Esta inaudita violencia commove fortemente os ar
gentinos; e aqueUes mesmos que tinham afagado as 
esperanças de López, como o seu amigo Urquiza, são 
(lS primeiros a pedir contra elle a guerra. . 

Levantava, assim, López contra si os tres povos 
da America Oriental. 

Em Buenos Aires (a 1.0 de 
Maio de 1865) celebraram, pois, 
o Brasil, o Uruguai e a Republica 
Argentina o tratado da triplice al
liança. 

2. Segundo esse tratado, o 
commando geral dos exercitos que 
iam entrar em operações contra o 
dictador aggressivo (muito inferio
res em numero ao exercito para-
guaio) era confiado ao general Mi- Almirante Tamandaré 

tre e o. das forças navaes, ex-
clusivamente brasileiras, ao almirante Tamandaré. 

As tres nações, que iam reprimir os impetos de 
López, achavam-se quasi de todo desprevenidas para 
uma campanha em condições tão excepcionaes. 

Os argentinos dispunham apenas de um total de 
cerca de 6.000 homens, e « esses mesmos espalhados 
pelas fronteiras e empenhados sempre em abafar mo
tins e em conter os indios do Chaco». 

Os uruguaios contavam com mil e poucos homens . 
O exercito brasileiro, commandado pelo general 

Osorio, compunha-se de nns 20.000 combatentes. 
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Só O Brasil tinha forças na
vaes capazes de enfrentar as for
tificações que López levantára em 
diversos pontos ás margens do rio 
Paraguai. 

3. Cumpria, portanto, aos al
líados cuidar activamente, antes 
de tudo, de preparar dementos suf
ficientes para reprimir a sanha do 
inimigo. 

GeneralOsorio Em tão grave conjundura, 
contaram, felizmente, os respecti

vos governos com o patriotismo inflammado das po
pulações, affrontadas nos seus brios . 

Por toda parte, no Brasil. se levantavam legiões 
de voluntariO's. 

A guarda nacional foi chamada ás armas ,em to
das as provincias do sul, emquanto nos nossos arsenaes 
se fabricavam munições de guerra, e até se construiam 
navios para reforço da esquadra. 

Em pouco tempo, tinham-se quasi duplicado as 
forças alliadas, e prompto para a campanha um exer
cito de cêrca de 40.000 1.tomens, concentrados em Con
cordia, em S. Borja, em Itaqui, em Uruguaiana, em 
Paysandú e em outros pontos do rio Urugua,i . 

4. Com a invasão da Hepublica Argentina dei
xava López perceber todo o seu plano. 

Tendo-se assenhoreado de todo o norte da pro
vincia de Corrientes, ali assentára a sua base de ope
rações contra os tres inimigos, principalmente contra 
o Brasil. 

Pisando territorio da Confederação, levava o di
dador ainda a esperança de chamar a si as sympa
thias das populações e o apoiO' dos caudilhos, alglfis 
dos quaes não lhe desmentiram, aliás, essas esperan-
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ças, attestando que ali, mais que o sentimento da patria, 
movia alguns corações a paixão politica. 

Esperando, porém, na provincia de Corrientes, pelo 
effeito calculado do seu golpe de força, compromettia 
o dictador todo o exito dos seus proj,ectos . 

O primeiro pensamento dos alliados foi privar os 
paraguaios das enormes vantagens que lhes assegurava 
a occupaç.ão de Corrientes. 

5. Haviam as avançadas de López descido o Pa
raná até Bella Vista, estabelecendo centro de acção junto 
ás boccas do Riachuelo. 

A' frente de uns 2.000 correntinos, vai o general 
Paunero atacar, em Corrientes, os paraguaios . 

. Frustrando ardis tramados pelo inimigo, embarca 
Paunero as suas forç.as; e na manhã de 25 de Maio a 
esquadra brasileira estabelece o bloqueio de Corri entes, 
emquanto Paunero desembarca com terca de 1.000 ho
mens, e apodera-se da praça. 

Mas os paraguaios, que retrocediam de Bella Vista: 
obrigam o general argentino a abandonar a cidade. 

Aquella investida, que fôra apenas um simples acto 
de hostilidade, sem vantagens para os alliados, serviu 
de aviso a López: o dictador comprehendeu que era 
preciso mover-se . 

----000---

LXXX 

c) Guerra contra o dictador do Paraguai 

L Emprehende López a invasão do Rio Grande 
quasi ao mesmo tempo que tenta um golpe de força 
contra a nossa esquadra do rio Paraná. 

Destaca elle de Candelaria uma divisão de 12.000 
homens contra a nossa fronteira; e, ao cabo de al-
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guma resistencia, cai S. Borja em poder dos paraguaios 
(18 de Junho de 1865). 

Acabava de ferir-se, no dia 11, no rio Paraná, a 
primeira batalha naval entre as forças brasileiras e as 
do dictador. 

Na manhã daquelle dia, desceram os navios ini
migos até o Riaehuelo, perto de onde se achava a 
nossa esquadra. 

Batalha dn TIiachuelo - Quadro de Viotor Meirelles 

Já haviam as forças paraguaias de terra levan
tado, durante a noite precedente, baterias nas barran
eas, de onde deviam cooperar com as forças navaes. 

Passaram estas, ao descer o rio, pela nossa es
quadra quasi sem hostilidades; e, chegando junto ás 
baterias mascaradas, romperam fogo com violencia ter
rivel, tentando rechassar para cima os nossos navios. 

2. A tadica dos paraguaios era tremenda; e sem 
a bravura dos nossos, teria elIa produzido o desastre 



GUERRA CONTRA O D1CTADOR DO PARAGUAI 25f1 

mais horrivel, talvez, de toda a historia militar da Ame
rica. 

AI~m de seis formidaveis baterias fluctuantes, pu
zeram os inimigos em acção oito vapores e numerosas 
chalanas ou grandes canôas de guerra. 

Ao inesperado do ataque, e 
á surpresa das manobras, junta
ram-se logo a desordem e a con
fusão produzidas pela extranha ce
leuma e pelos impetos de loucura 
com que as chusmas de paraguaios 
fanaticos investiam as nossas em
barcações. 

A batalha durou dez horas; e, 
por fim, a coragem epica do com
mandante Barroso, manobrando 
rapidamente, e com o choque do Almirante narroso 

seu navio pondo a pique tres va- . 
pore.s do inimigo, assegura a victoria das nossas ar
mas, e escreve uma das paginas mais gloriosal:; da 
nossa hi,storia naval. 

3. « Desde esse mom~mto (lê-se num livro sobre 
os fastos da nossa marinha de guerra) um ardor achil
leano inflamma o peito do velho guerreiro ; seus olhos 
dardejam relampagos através da nuvem de sua longa 
barba branca agitada pelo vento; a lança que só elle 
pode manejar, como o heroe de Homero, é a prôa 
do Amazonas, e Gustavino é o seu Automedonte. Uma 
vez envolvido na peleja, elle renuncia ao mando á 
distancia, além das bordas do Amazonas; nem um novo 
signal da capitanea: QUE CADA UM CUMPRA o SEU DEVER .: 

elle commandapelo exemplo, pela presença do seu vulto 
no passadiço do navio; elle sente que a unidade tactica 
que obedece á sua voz immediata basta para exterminar 
toda a esquadra inimiga ... )) 
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4. A vict.oria de Riachuel.o anniquilára quasi c.om
pletamente o poder naval do inimigo. 

Os quatro vap.ores que se puderam salvar e que 
se recolheram a Humaytá, limitaram-se dali em dean

Monumento de Barroso - Rio 
Allegoria á s suas palavras: ,.o Brasil espera 

que cada um cumpra o seu dever». 

te a assaltos e abor
dagens a navios des
garrad.os da n.ossa es
quadra. 

Volveu, entã.o, Ló
pez as suas esperan
ças para .o exercito 
que marcha S.obre o 
Rio Grande. 

Invadir .o impe
rio por aquella pro
vincia, .onde se apre
sentaria .o seu exer
cito com.o numa cru
zada pela emancipa
çã.o d.os escrav.os, e, 
simultaneamente, ir 
a.o Estado Oriental 
fazer com os blancos 
o que os brasileir.os 
tinham feit.o com os 
colorados - taes fo

ram .os calculos que d.ominaram o espirit.o d.o dictad.or. 
Para iss.o, ordenára que a divisã.o se separasse em 

duas c.olumnas, e que seguissem pelas marg'ens do rio 
Uruguai. 

5. Este m.ovimento attrahiu a attenç,ã.o convergente 
d.os alliados. 

A columna paraguaia, que marcha ao l.ongo da 
margem direita d.o ri.o, é desbaratada em Jatahy pelas 
f.orças de Flores e de Pauner.o, cahindo em p.oder dos 
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alliados O proprio commandante, major Duarte (17 de 
Agosto ). 

Estigarribia Major Duarte 

Emquanto isso se passava, pela margem opposta .. 
Estigarribia apressava de S. Borja a sua marcha so
bre Uruguaiana, excellente ponto estrategico, onde com 
8 ou 9.000 homens se fortificou á espera de reforços. 

Estabelecem os alliados o cerco da praça. 

A rendição de Uruguaiana 



262 HISTORIA DO BRASIL 

No Rio de Janeiro, a occupação de Uruguaiana 
pelos paraguaios produz verdadeiro panico; e o pro
prio imperador, acompanhado de seus genros, partiu 
para o Rio Grande, onde a sua presença excitou o en
thusiasmo das populações. 

Ao cabo de cerca de um mez de sitio, Estigar
ribiá, de todo exhausto, rendeu-se. 

-----. ~---ooo----

LXXXI 

d) Guerra contra o dictador do Paraguai 

1. Convence-se agora López de que é preciso re
duzir-se á defensiva. Ordena, portanto, a retirada geral. 

Concentra, então, na:s fronteiras todas as forças 
de que pode dispõr. 

Levanta fortificações em todos os pontos do Paraná 
e do Paraguai expostos ao ataque e á invasão, e prin
cipalmente em Itapura, em Itapirú e em Humaytá. 

Por toda parte, nas republicas do Prata, e até 
nas do Pacifico, vozes se erguem clamando pela paz: 
o que não impediu que os alliados continuassem fieis 
á alliança que tinham feito. 

Resolveu-se, pois, a immediata offensiva contra o 
Paraguai. 

Incorporam-se as forças alliadas ao norte de Cor
rientes, e trata-se de invadir o territorio inimigo, e ata
car Humaytá, onde se acha o dictador dirigindo em pes
soa o movimento geral de suas hostes. 

E' este um dos momentos solennes da campanha: 
os inimigos um deante do outro, parecem hesitar, ap
prehensivos. 
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2. Ao cabo de alguns mezes de inacção á mar
gem do Paraná, resolvem os alliados mover-se. 

Em meados de Abril (1866), emquanto a nossa es
quadra ataca o forte de Itapirú, o general Osorio, com 
duas divisões, transpõe o Passo da Patria e desem
barca (ás 9 da manhã de 16) em territorio inimigo. 

o Passo da Pa t ri", 

Apel'celJidos da . extrema audacia, assanham-se de 
todos os lados os paraguaios, e investem furiosamente 
as forças invasoras. ' 

O desespero com que luctam os soldados de Ló
pez é inutil, porém: os alliados os rechassam para o 
norte com perdas enormes, ao mesmo tempo que a 
nossa esquadra doe apodera de Itapirú. 

A 2 de Maio dá-se o combate de Estero Bellaco, 
e a 24 a batalha de Tuyuty, a mais llotavel de toda 
a campanha. 

A perda dos alliados orçou por 650 mortos e 2.600 
feridos.· A dos paraguaios por mais de 4.000 mortos 
e 370 feridos. 
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3. Mesmo esta grande victoria, no emtanto, dei
xava os alliados em filovas duvidas c1eante dos em
baraç,os que iam conhecendo. 

Ao norte e a loeste tinham as linhas de Roja'S, 
as temerosas fortifi cações que serviam de anteparo á 
formidavel Humaytá, onde se acha o dictador a in
cender o animo das suas legiões. 

Insiste Osorio com o general em chefe dos alliados 
para que se avanc.e immediatamente, porém Mitre, sem
pre hesitante, reluctou. Preferiu que se conservassem 
as posições conquistadas até que chegassem reforços. 

Em frente ás linhas de Rojas levantaran1-se trin,
cheiras, e expediram-se para diversos pontos algumas 
avançadas e piquetes de reconhecimento . 

O general Mitre, que formalmente se oppuzera á 
marcha para o norte, instava, no emtanto, com o al
mirante Tamandaré para que pelo rio atacasse Humaytá. 
Entendeu, porém, o almirante que não devia, com uma 
improficua foucura, sacrificar a causa que estava defen
dendo. 

Genera l Polydoro 

4. O inimigo não cessava de 
molestar os invasores, tan to pelo 
rio como por terra. 

O clima inhospito causava 
damnos enormes entre os aI lia
dos. 

Desgostoso com aque1la ina
cção tão prolongada, desaveio-se de 
todo Osorio com o general em 
chefe, e passou o commalldo do 
seu eX€l"cito ao general Polydoro 
(a 15 de Julho ) e reti rou-se para 
a patria. 

Assim que assumiu o commando do 1.0 corpél., 
cuidou o general Polydoro de sahir daquella s ituação. 
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Na mesma noite, de 15 para 
16 de Julho, o general Xavier de 
Sousa, com a 4.a divisão de infan
teria, ataca uma nova trincheira 
que os paraguaios levantavam, e 
consegue tomaI-a, não obstante a 
tenacidade com que o inimigo a 
defende. 

Pode-se dizer que, durante 
tres dias (16, 17 e 18), sob um 
fogo continuo, as hostes não des
cançaram do seu furor de exter- Xavier de Sousa 
minio. 

Por fim, os paraguaios recuaram um pouco; mas 
os alliados de novo estacaram deante de Curupaity. 

5. Em fins de Agosto chegava o conde de Porto 
Alegre com os reforços tão ancio
samente esperados. 

Vencendo ainda a obstinação 
de Mitre, o conselho ele generaes 
resolve avançar sobre Humaytá. 

Combinam-se operações sim ul
taneas da esquadra e das forças 
de terra. 

Era preciso atacar primeiro 
Curupaity, forte hem guarnecido, 
ao sul da formidavel praça de 

Conde de Porto Alegre guerra que era o alvo dos alliados. 
No dia 1.0 de Setembro (1866) o general Porto 

Alegre, com cerca ele 9.000 homens de diversas mi
licias, em navios da esquadra, encaminha-se rio acima, 
com destino a Curupaity. 

Antes de chegarem áquellas fortificações, porém, 
dão os alliados com o forte Curuzú. Desembarcam for
ças ali; e, emquanto a esquadra bombardeia o forte. 
travam-se cm terra combates desesperados. 
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LXXXII 

e) Guerra contra o dictador do Paraguai 

1. A luda em Curuzú foi tremenda. Viram ali os 
alliados quanta surpresa os aguardava no rio Paraguai. 

No meio do combate, do troar dos canhões, e da 
fuzilaria, ouve-se de repente um grande estampido: era 
a explosão de um torpedo que fazia ir a pique em 
poucos minutos um dos nossos vasos de guerra, o cou
raçado Rio de Janeiro, cuja tripulação foi quasi toda 
sacrificada. 

Esta medonha catastrophe, no emtanto, não dimi
nue o vigor da investida; e o forte, em poucas horas,. 
é tomado de assalto, apesar dos prodígios de herois
mo com que foi defendido até o ultimo instante. 

A occupação de OUrl1Z1I - Desenho de Victor Meirelles 
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Senhor de Curuzú, tratou o general Porto Alegre 
de avançar immediatamente sobre Curupaity, só espe
rando, para isso, reforços do acampamento geral. 

2. E' nesta occasião que sobrevêm, entre alglllis 
chefes alliados, umas divergencias de natureza tal que 
chegaram quasi a comprometter a sorte da triplice al
liança, e, portanto, o exito da campanha, até ali le
vada com tanto sacrificio. 

Continuava Mitre inactivo em Tuyuty, quando re
cebe um dia um emissario de López, pedindo uma 
conferencia com os generaes alliados. 

Polydoro recusa-se terminantemente a entrar em 
negociações com o dictador, e insiste pela avançada 
immediata sobre Curupaity e sobre Rojas. 

Flores e Mitre, no emtanto, resolvem-se a tratar 
com o chefe inimigo. 

Celebrava-se, com effeito, a conferencia, na qual., 
porém, não toma parte o representante imperial. 

Teve o dictador uns lampejos de esperança e pre
tendeu entrar em accôrdo só com os dois generaes. 

Mas Flores protestou, e Mitre impoz a López que 
resignasse o poder e s·e retirasse do Paraguai - con
dição absoluta da paz, nos termos do tratado de al
liança. 

3. Burlada aquella tentativa do tyranno, delibe
raram os alIiados atacar, sem mais demora, Curupaity. 

Desta vez quiz Mitre commandar em pessoa o ata
que. 

AquelIa fortaleza era considerada inexpugnavel, não 
só pelos grandes recursos de combate de que dispu
nha, como pelas linhas de trincheiras que era pre
ciso destruir para chegar a e11a. 

Ao cabo de longas horas de fogo, manda o' ge
neral em. chefe tocar a retirada. 
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Já haviam perdido os alliados cérca de 4.000 ho
mens, entre mortos e feridos ; e os paraguaios, ante 
o recuo do inimigo, julgaram-se victoriosos. 

Grande desanimo invade os exercitos da alliança .. 
e as c1ivergencias e descontentamentos se aggravam. 

Flores abandona o seu posto, e retira-se para Mon
tevidéo . 

O almirante Tamandaré exonera-se tambem do com
mando em chefe da esquadra, por desintelligencias com 
o general Mitre. 

A situação tornára-se muito embaraç';()sa. 

4. Emquanto os alliados soffrem estes revezes, Ló
pez incende o animo dos seus, e a.ugmenta as suas 
obras de defesa. 

Nas duas republicas platinas eram muito melin
dro.sas as condiç.ões da politica interna, e difficulta
vam a acção dos respectivos governos. 

Via-se bem que só o Brasil tinha de carregar quasi 
exclusivamente com o pBSO da campanha . 

O governo imperial, alarmado ante o curso dos 
acontecimentos, tomou novas e energicas medidas. 

Vice-alm. J. J. Ignac io 

O commando em chefe das 
forças brasileiras foi , então, con
fiado ao marquez de Caxias, o 
qual partiu logo para o th eatro da 
guerra, chegando a Tuyuty por 
meados de Novembro (1866 ). 

Para substituir o marquez de 
Tamandaré no commando da es
quadra, foi nomeado o vice-almi
rante Joaquim José Ignacio, depois 
visconde de Inhauma. 

As condições dos exercitas al
liados eram penosas. 
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Além das immensas difficuldades que tinham de 
vencer numa offensiva, cujo exito era cada vez mais 
custoso pela morosidade das operações, a peste lavrava 
nos acampamentos com intensidade assustadora. 

5. Ao cabo de mais de seis mezes de estaciona
mento em Tuyuty, o marquez de Caxias (a quem lVIi
tre passára o eommando geral) estava, emfim, prepa
rado para avançar. 

Em princi pios de Julho (1867 ) incorporava-se de 
novo aos exercitos alliados o general Osorio, amigo 
de Caxias, e que, com uma divisão de 7.000 homens, 
ia elevar a cerca de 40.000 o effectivo das forças em 
operações. 

Vencendo obstaculos enormes, o exercito se poz 
em marcha sobre Humaytá, e foi fortificar-se em Tuyu
cuê, á vista da temerosa praça de guerra. 

E' neste momento que o general Mitre volta de 
Buenos Aires, e reassume o commando em chefe dos 
exercitos alliados, que encontrava agora em condições 
bem differentes daquellas em que os deixára. 

Durante todo· este tempo, · em que a capacidade 
do marquez de Caxias punha os alliados em condições 
ue fazerem uma avançada segura sobre Humaytá, em 
Matto Grosso os paraguaios soffriam grandes revezes, 
e eram expulsos de quasi todos os pontos que occupa
vam naquella provincia. 

- - ·----000---
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LXXXII [ 

f) Guerra contra o dictador do Paraguai 

1. Por terra, vão os alliados (Agosto de 1867) re
chassando o inimigo até Pilar, e fortificam-se em Tagy, 
vencendo incri veis embaraços. 

A esquadra devia operar simultaneamente com as 
forças de terra. 

Subindo o rio com dez couraçados, o almirante 
Joaquim Ignacio, não obstante a resistencia desespe
rada que encontrou, conseguiu passar Curupaity; mas 
teve de estacar logo acima, como bloqueado pelas for
tificações daquelle posto e de Cnruzú, que os nossos 
tinham abandonado. 

Bombardeio de Curupaity 

Foi nesta occasião que o acampamento de Tuyuty, 
onde se achava Porto Alegre, soffreu uma surpresa 
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do inimigo, felizmente sem outras consequencias além 
da perda de uns 800 homens, entre mortos e feridos. 

Até o fim de 1867 continuam os alliados de ante 
de Humaytá, sem nada adeantar. 

2. Logo em principios de 1868, deixa outra vez 
o general Mitre o commando em chef.e dos alliados, 
voltando para Buenos Aires, onde complicações da po
litica interna reclamam a sua presença. 

O marquez de Caxias de novo assume o com
mando geral. 

No dia 19 de Fevereiro, emfim, a nossa esquadra, 
de combinação com as forças de terra, investe Hu
maytá; força o passo á custa de prodigios de herois
mo, e chega a Tagy. 

Passagem de Huma.ytá - Quadro de E. de Martino 

Este feito epico enthusiasma os alliados; e al
guns navios chegaram a subir o rio até Assumpção, 
alarmando com alguns tiros a capital inimiga (23 de 
Fevereiro ). 
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Passagem de Curupaity 

Um mez depois, o general Argollo se apoderava 
das fortificações de Roja~ e ele Curupaity; e os para-

gualOs se concentravam no re

General Argollo 

pção, seria grande 
retaguarda. 

Tenta Osorio 
infructiferamente. 

dueto de Humaytá, onde López, 
retirando-se para Tebiquary, dei
xára forças incumbidas de resis
tir até a morte. 

3. Quatro mezes se passaram 
sem que mudasse a situação dos 
belligerantes. 

Apenas escaramuças, assaltos 
e tentativas frustradas dos para
guaios contra a nossa esquadra em 
Tagy. 

Proseguir caminho de Assum
imprudencia, deixando Humaytá na 

tomar de assalto a fortaleza, mas 



GUERRA CONTR A ü DICTADOR DO PARAGUAI 273 

Afinal, por fins de Julho, é evacuada a famosa 
praça de guerra. Os seus ultimos defensores atraves
sam o rio e refugiam-se na matta fronteira, onde al
guns dias depois se rendem muito á discreçi1o. 

A no.ssa esquadra domina o rio até a capital ini
miga, cuja occupação não era acertada em quanto Ló
pez estivesse em Tebiquary, onde ha-via levantado, em 
grande extensão do rio, poderosas fortificações. 

Verificára-se que Assumpção tinha sido abando,
nada, e estava quasi deserta. López, como um chefe 
cle legiões desmanteladas, obrigava agora o seu povo 
a seguil-o em verdadeira debandada pelas florestas e 
montanhas do interior. 

4. Em fins de Agosto avançam os alliados sobre 
Tebiquary, e vão rechassando os paraguaios. 

E' López obrigado a levantar o seu acampamento 
cle S. Fernando; e, ao chegarem ali os alliados, o es
pectaculo mais horroroso, que repugna á nossa imagi
nação, a seus olhos se desvenda nos vestigios que o 
tyranno ia deixando da sua ferocidade de barbaro: o 
campo abandonado estava coberto de cadaveres. Sob 
ptetexto de uma conspiraçãó contra o seu poder, OI"

denára López o sacrificio de perto de 400 homens dos 
mais notaveis entre os que o tinham servido com a 
mais perfeita lealdade e dedicação. No numero dos 
mortos estavam: Carrera, ex-ministro de extrangeiros 
do Estadp Oriental e que se refugiára no Paraguai 
quando Flores entrára em Montevidéo; o bispo de As'
sumpçi1o; o ministro Berges; o consul portuguez; Be
nigno López, irmão, e BarriDs, cunhado do proprio di
ctadDr; a mulher e a velha mãi do coronel Martinez. 

5. Ordenára López taes execuções na vespera de 
sahir de S. Fernando. 

E a carnificina continuou durante a marcha de 
retirada. 
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Testemunhas irrecusaveis narram os horrores que 
presenciaram, e asseguram que, sempre que o tyranno 
se retirava vencido de um campo de batalha, fazia 
punir e martyrizar tod.os os prisi.oneiros, poupando ape
nas aquelles que preteria levar comsigo para continuar 
a martyrizal-os! 

Os .officiaes e s.oldad.os que v.oltavam d.os c.om
bates sem haverem vencid.o, eram inex.oravelmente sa
crificad.os, p.or mais fieis que tivessem sido sempre á 
causa daquella sacrílega tyrannia. 

« Quando chegaram á Eur.opa as primeiras n.oticias 
de taes carnificinas (diz Th. Fix) ninguem acreditou 
nellas: pareciam espant.osas, abs.olutamente c.ontrarias 
ao conceit.o até então formad.o acêrca d.o caracter he
roico de um h.omem que resistia sósinho a tres na
ções.» 

000-

LXXXIV 

g) Guerra contra .o dictad.or d.o Paraguai 

1. Levantand.o .o acampamento geral de S. Fer
nando (n.o Tebiquary) fôra López fortificar-se entre An
gustura e Vileta, a cerca de 10 .ou 11 leguas de As
sumpção. 

Os alliados avançam, tant.o por terra c.omo pel.o rio. 
As difficuldades que enc.ontram são enormes. 
Tentam .operar uma divisão peL.o noroeste, amea-

çand.o a capital' inimiga. O dictad.or, porém, não se 
preoccupa c.om a defesa de Assumpção; cuida apenas 
de mostrar-se resoluto e forte deante dos exercitos al
liados. 
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Bombardeio de Angustnra 

Mas o proprio marquez de Caxias, á frente de 
cerca de 10.000 homens, atravessa o Pamguai, sobe 
pela margem direita; e, ao norte de Vileta, salta de 
novo sobre a marg,em esquerda, e ataca o inimigo 
pela retaguarda. 

Batalha de Avahy - Quadro de Pedro Americo 
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Lucta-se durante muitos dias em toda aquella vasta 
redondeza, reduzida, por assim dizer, a um só campo 
de batalha - em Vileta, em Avahy, em Angustura, em 
Pikiciry, em Itororó, até que a victoria dos alliados 
obriga López a fugir para Lomas Valentinas . 

2. Esta nova posição era ligada a Angustura e 
a outros pontos onde as guàrnições paraguias ainda 
resistiam. 

A 27 de Dezembro (1868), ao romper do dia, or-
dena o general em chef.e o ataque de Lomas Valentinas . 

O inimigo não resiste por muito tempo . 
López foge para Cerro Leon. 
Tres dias depois, Angustura capitulava. 

Passagem de Angustum 

Pensou-se, então, que tinha sido dado o golpe de 
morte no tyranno. 

Os alliados marcham sobre Assumpção. 
No dia 1.0 de Janeiro de 1869 o exercito dos 

alliados entrava na capital inimiga. 
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Uma nova suspensão de armas é agora necessaria. 
E' preciso ver que rumo vai tomar o profugo ven

cido, errante nas montanhas, arrastando comsigo toda 
uma população, fiel e obediente até o martyrio e a 
morte. 

O marquez de Caxias e o 
visconde de Inhauma retiram-se 
enfermo.s, e o segundo tão gra
vemente que alguns dias depois 
de sua chegada ao Rio de Janeiro 
fallecia. 

3. O governo imperial no
meou para substituir ao marquez 
de Caxias o principe Gaston de 
Orléans, conde d'Eu, genro do im
perador. 

No dia 16 de Abril (1869) as- Conde d'Eu 

sume O conde d'Eu o commando 
em chefe dos alliados, e cuida de reorganizar for
ças para perseguir o inimigo nas cordilheiras do in
terior. 

Aproveitára-se López da inacção d{)salliados para 
construir fortificações e formar novo exercito, numa 
extensa planura a leste de Assumpção, arredando de 
Cerro Leon, e, em seguida, de Villa Rica, para o 
norte até Ascurra, e fazendo de Peribebuy a sua nova 
capital. 

Em fins de Julho começam as operações contra 
aquelle reducto, onde López, desesperad{), conC'centrára 
os seus ultimos recursos. 

Emquanto as armas alliadas iam perseguir no in
terior as legiões dizimidas de López, tratava-se em 
Assumpção, de organizar um governo provisorio, sob 
as inspirações do nosso plenipotenciario, conselheiro 
Paranhos. 
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Conselheiro Paranhos 
Visconde do Rio Branco 

A população de todos os pon
tos que já estavam livres da ty
rannia elegeu · Diaz de Bedoya, 
Cyrillo Rivarola e Carlos Loixaga 
para constituirem a Junta d'e Go
verno. 

4. Emquanto este governo 
provisorio era solennemente ins
tallado em Assumpção (a 15 de 
Agosto de 1869), o conde d'Eu 
atacava Peribebuy, e a fazia to
mar de assalto pela nossa infante
ria (12 de Agosto). 

Immediatamente marcharam os alliados sobre Caa
cupê e, em seguida, sobre Ascurra. 

Uma divisàJo de 8.500 homens, incumbida de cor
tar a retiriLda de López para o norte, chegára tarue 
para impedir a escapula do tyranno. 

López, destroçado e fugitivo com o resto dos seus 
fieis, vai fortificar-se em Caraguatahy, pretendendo, por 
sua vez, tolher o passo aos alliados. 

Durante muitos dias um combate continuo, junto 
ao rio Iagary, e deante do forte de Campo Grande, 
levou o desespero aos paraguaios, e López procurou 
refugio em pleno sertàJo, entre os indios. 

5. De S. Estanislau vai o tyranno para S. Izidro, 
onde tenta ainda defender-se. 

Marcha para ali o conde d'Eu, emquanto o general 
Camara vai operar ao norte do Jejuy. 

De S. Izidro, o dictador acossado estaciona em 
Iguatemy, de onde tem de fugir logo para Panadero; 
e dali se internou outra vez pela serra de Maracajú, 
talvez com o intento de passar-se, por Matto Grosso, 
para a Bolivia. 
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A bata lha d e Campo Grande - Quadro de Pedro Americo 

Mas teve de mudar de plano: desceu de Mara
cajú para as margens do Paraguai, e apoderou-se de 
Conceição. 

Dali é perseguido até o Aquidaban, onde, alcançado 
pelo general Camara, é intimado a que se entregue. 

López, já ferido e de todo exhausto, resiste ainda, 
e tem um gesto hostil contra o soldado que o quer 
prender. 

E, então, foi morto. 
Terminára assim essa guerra tremenda de cinco 

anuos, só devida a um homem, a cujas veHeidades de 
mando e a cujo instincto sanguinario se sacrificou todo 
um povo, e a paz de tantas nações. 

- -- - - 000--· ·· - - -
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LXXXV 

Nova era 

1. O fim desta guerra tão absurua marca, no 
emtanto, uma nova era em nossa historia. 

Livres das afflicç,ões daquella dolorosa campanha, 
começamos agora a encarar com mais coragem o nosso 
destino. 

A victoria das nossas .armas no exterior deu-nos 
um sentimento mais vivo da nossa força, e valeu para 
a monarchia um grande prestigio, parecendo me'smo 
que ella se havia firmado definitivamente nesta parte 
da America. 

Regularizou-se a vida constitucional do paiz. As 
reformas liberaes já se faziam sem grandes abalos, e 
logicamente, como se a legislatura não fizesse mais 
do que ir fixando como direito as tendencias e as 
injuncções do espirito nacional. 

A primeira, entre as reformas que se impuzeram, 
logo após a guerra, foi a do elemento servil. 

O imperio, que fôra ao Paraguai como libertador, 
vexava-se de que no proprio territorio ainda existis
sem escravos. 

2. Como á existencia da nefanda instituicão se 
prendessem os maiores interesses economicos d~ paiz, 
procurou-se um meio termo que evitasse o fracasso 
de uma solução radical, e que não impuzesse, portanto, 
a uma só geração todo o castigo do crime secular. 

Confiou-se esse trabalho ao benemerito Paranhos 
(visconde do Rio Branco); e este conseguiu fazer pas
sar nas camaras a lei de 28 de Setembro (1871), cha-
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mada do ventre livre, que extinguia, daquella data em 
deanie, a condição servil. 

Essa lei, no emtanto, niLo satisfez ao sentimento 
nacional. A escravidão estava morta, mas ainda exis
tiam escravos. 

Procurou-se contemporizar, decretando medidas com 
que se apressasse a manumissão da escravatura sub
sistente. 

Nada disso bastou. Em todas as provincias cla
mava-se pela abolição immediata. 

Chegou um momento em que não foi mais p.os
sivel adiar o desfecho daquella crise: e, a 13 de Maio 
de 1888, era promulgada a lei fLurea, que aboliu a es
cravid:1o. 

3. Além desta, outras muitas reformas se foram 
realizando, taes como a do registo civil, a da secula
rização dos cemiterios, a da eleição directa; e prepa
rando outras, que circumstancias excepcionaes impedi
ram effectuar, mas que o Governo Provisorio logo de
cretou, como, por exemplo, a da abolição do jura
mento religioso nos actos da vida civil, a da plena 
liberdade de cultos, a do casamento civil, etc. 

Como se vê, na propria esphera politica procura
va-se dar uma vida nova ás instituições; e até, de
pois da eleição directa, e de outras leis que tendiam 
a assegurar a verdade do systema representativo
assim que se viram desafogados do problema da es
cravidào, cuidaram os homens mais prestigiosos dos 
dois partidos monarchicos de pôr em debate as grandes 
reformas liberaes que desde 1832 se prégavam, como 
sendo o unico meio de conciliar de uma vez o regimen 
imperial com os sentimentos dos brasileiros. 

4. Ao mesmo tempo que se fazia esse movimento 
de renovação na ordem politica e civil, dava-se logo 
incremento á nossa economia interna, levando avante 
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serviços e obras, destinados principalmente a facilitar 
o desenvolvimento das industrias fundamentaes da ri
queza - a lavoura e a criação. 

Dá-se impulso vigoroso á construcçã-o de estradas 
de ferro. 

Amplia-se a navegaçã-o a vapor, fluvial e maritima. 
Extende-se o telegrapho por todas as provincias 

e para o exterior. 
Por um systema razoavel de garantias dos ,ca

pitaes que se empregassem nas industrias, incita-se for
temente o espirito de iniciativa. 

Formam-se emprezas, e até grandes companhias, 
com recursos doO proprio paiz. 

Fundam-se colonias agricolas, aproveitando o con
cursü de elementos extrangeiros, cuja entrada com a 
facilidade que se lhes offerece, augmenta extraordina
riamente. 

Estabelecem-se engenhos centraes, manufacturas, fa
bricas e officinas de toda .ordem. 

Com o trafego dos bondes, com a illuminaçoo a 
gaz e todos os outrüs serviços locaes indispensaveis, 
transforma-se .1 vida de todos os centros urbanos. 

5. Sob outros aspectos não era menos notavelo que 
se fazia. 

A instrucção popular teve nesta epoca, sobretudo 
de 1880 em deante, a sua phase de revivescencia. 

Começou-se por crear em todas as capitaes de 
provincia escolas normaes para formação do profes
sürado primario; e em toda parte as administrações 
provinciaes emulavam cüm o governo do centro nu 
esforço de alargar em todas as espheras a dissemi
nação do ensino. 

Emquanto se multiplicam escolas de primeiras let
tras, organizam-se tambem institutos de humanidades 
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em todas as capitaes, escolas de bellas artes, ele agro
nomia, de pharmacia, de minas, etc. 

Installa-se na côrte (em 1883) um congresso de 
instrucção e uma exposição pedagogica, com o es
pontaneo concurso da população - como para mostrar 
que é da capital do imperio que vai o exemplo para 
tudo o que se anda fazendo nas provincias. 

A imprensa toma rapido desenvolvimento em toda 
parte; e de 1880 em deante pode-se .dizer que não 
havia mais no imperio uma cidade onde não se publi
casse uma ou mais gazetas. 

Em todos os centros populosos fundam-se associa
(;,ões literarias, clubs de leitura, salões de. oonferen
cias, bibliothecas populares, institutos historicos, etc. 

Com esses factores, ampliou-se naturalmente a nossa 
cultura geral. 

E' por aquelles tempos que apparecem, nas let
tras, nas artes e nas sciencias, o maior numero das 
grandes figuras da nossa histo:cia. 

-----000--

LXXXVI 

Proclamação da Republica 

L Um dos phenomenos mais caracteristicos da 
situação do paiz depois da guerra é, sem duvida, a 
grande força que vai mostrando a opinião publica. 

E' forçoso reconhecer que de agora em deante não 
é mais possivel, na direcção do Estado, prescindir-se 
do concurso desse « poder novo» representado pelo es
pirito popular. 

.Desde 1880, pelo menos, as tendencias liberaes 
dominam de maneira impressiva todas as classes. 
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Dir-se-ia que entrava 
em crise decisiva a tenaz 
collisão em que vinham 
desde muito o sentimento 
geral e as instituições . 

E realizada em 1888 a 
aboliç.ão do capti veiro, po
de-se dizer que a nação en
trou em estado de revolucão 
latente. ' 

Aquillo a que se cha
mou - questão militar 
e que começára em 1870, 
desde 1883 foi assumindo o 
caracter de um verdadeiro 

conflicto entre as classes armadas e a autoridade civil. 

Officiaes do exercito (e muitos das mais altas 
patent,es) erguiam com desassombro a voz na imprensa, 
em manifestos, no parlamento, nos proprios comicios, 
affrontando o poder publico: e isso contribuia natural
mente para excitar ainda mais o espirito geral. 

2. Os chefes mais prestigiosos dos dois partidos 
pensam em correctivos para semelhante estado de coi
sas, mas ninguem sabe dizer de que meios efficazes se 
ha de lançar mão. 

Todos exigem novas reformas, sem precisar, po· 
rém, nenhuma idéa, porque parece que dentro dos mol
des do regimen já não ha idéa que satisfaça á ancie
dade da alma nacional. 

No parlamento declara-se que a situação do paiz é 
unica, em toda a nossa historia, pela sua solennidade. 

Nas provincias lavra uma verdadeira afflicção. 

Em todas ellas cream-se centros politicos de pro
paganda liberal; e de quando em quando chegam elos 
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mais isolados recantos Llo imperio uus clamores que 
é preciso ouvir. 

Muitas camaras mUlllcrpaes votam moções politi
cas, e dirigem representações a outros poderes, mais 
impondo que suggerindo a urgtmcia de reformar a Cons
tituição, e até a necessidade de submetter ao vered-ictum 
da naç,ão a sorte Llas instituições. 

Os homens politioos de mais responsabilidade já 
temiam o perigo da desaggregaçãD do imperio, e acon
selhavam, como unioo meio .ue abafar o movimento 
republicano, que se enveredasse abertamente pelo cami
nho das reformas; emquanto os mais desilluc1idos vão 
dizendo amargamente que é o proprio governo que vai 
fazer a republica. 

3. A impressão que se tem é a ele que todo 
mlmdo presente a approximação da borrasca e se apa
vora do desconhecido que está para vil'. 

A sessão das Gamaras foi prorogaua sete vezes, 
entrando pelo mez de Novembro. 

Só no mez de Outubro houvera cinco interpellações. 

~ente-se que ha uma profun
da exha ustão na(lllelles homens. 
Tem mesmo algu:llia coisa de ter
ror aqllelle cança~:o . 

E o anno de 1~88 acahou as-
sim. 

Ao abrir-se o parlamento a 
3 de Maio de 1889, a (lesillusão 
foi completa. 

Ü ministerio João Alfretlo, 00-

mo quem tinha cLUnprido a sua 
.Jo"o Alfredo missão gloriosa, parecia tambem 

fatigado; e de principio sentiu lo
go que se lhe contavam os dias. 

10 HVCHA P034HtJ -Hi.'i t"()l"ia do Bral'>ii. 
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Em Junho, com effeito, mudava-se a situação poo
litica. 

Visconde de Ouro Preto 

Convencido de lfue só com 
programma francamente liberal se 
apaz iguaria 00 espirito publico, en
tregou o imperador 00 goOverno ao 
visconde ele Ouro Preto. 

Foi o mesmo que apressar a 
eatastrophe. 

4. O novo gabinete apresen
telU-se ao parlamento com um pro
gramma em que se evidenciava. 
I) desejo de conciliar com a: nação 
a fórma de governo que s·e via 
em perigo. 

Nem por isso foi bem receb ido pela maioria da 
Camara. Mesmo entre os liberaes levantaram-se protes
tos contra a insufficiencia das reformas annunciadas. 

Teve o ministério de dissolver as Camaras, ap
pellando, portanto, para a nação. 

Emquanto, porém, tudo isso se passava nas es
pheras da alta politica, a tensão do espirito publico 
parecia tocar ao seu extremo. 

O ministerio não dissimulava o seu intuito ele 
reagir 00ntra o falseamento da 
funcç.ão militar, e disposto a re
pôr 00 soldado no seu papel. 

Com isso acabou o governoO 
de prevenir contra si a grande
maioria das forças armadas; e dos 
homens do governo passoOu a ani
madversão do exercito ás pro
prias instituições . 

O marechal Deodoro da Fon
seca, que havia insuflado e di
rigido toda a questão militar, não 1Ia rochal Deodoro 
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hesitou, por fim, ante a resp.onsabilidade 
nunciamento contra a monarchia. 

Tinha eUe, com o ap.oio do 
visconde de Pelotas, que se lhe 
ass.ociára, dado já ao governo to
Il.os os avis.os. Pelotas chegou, no 
Senado, a fazer sentir ao proprio 
presidente do c.onselh.o que « foi 
uma revolução que .obrigou D. 
Pedr.o I a abdicar ... » 

287 

de um pro-

5. Eis ahi a situaçiW em que 
se encontra o paiz entre 1887 e 
1888, e que, disfarçada um p.ouco 
pela campanha abolicionista, veio 
a ter o seu desfecho em 1889. 

V isconde de Pelotas 

Não se sabe o que mais falta para que se te
nham como em estad.o permanente e ostentoso de se
dição as forças armadas. 

E, no emtanto, o governo imperial parecia de tudo 
desapercebiéLo. 

O visconde de Ouro Preto, ante a repulsa com 
que é recebido na Camara dos Deputados, mostra-se 
seguro e confiante na sua f.orça, rebatendo aquelle gesto 
do parlamento com o decreto de dissolução, como quem 
arreda tropeços d.o seu caminho. 

Parecia mesmo ter o apoio de toda a nação para 
a politica reconstructora que inicia, quando é « sur
prehendid.o por um movimento militar», a que se ha
viam associado os m.ais nota veis chefes republicanos. 

O ministerio teve impetos de resistir, mas viu-se 
inteiramente aband.onado e tolhido, porque todas as 
forças de terra e de mar fraternizaram em tomo do 
marechal Deodoro. 

A 15 de Novembro de 1889 era, pois, proclamada 
a Republica, com adhesão immediata de todas as pro
vincias. 
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Entrega da mensagem a D. Pedro II, pelo major Solon, 
no (li" lr. (l e Novembro de 1889 (Galeria Historica ila Revolução Brasileira) 

Lxxxvn 

Primeiros dias da Republica 

1. Victoriosa a revolução, cuidou o marechal Deo
doro, antes de tudo, de reconstituir o Governo Proviso
rio e de firmar a nova ordem de coisas. 

O imperador, cedendo á injuncção do destino, que 
o vinha encontrar já no fim da vida e enfermo, em
barcou para a Europa com toda a sua familia. E' pre· 
ciso dizer que nem durante o,s aoontecimentos que o 
forçaram a sahir da patria, nem durante o seu exihCi., 
deu elle signal de despeito, nem teve a mais ligeira 
queixa contra os brasileiros. Morreu (1891) amando o 
seu paiz, e resignado na desgraça. 

Só depois do embarque do imperador é que se 
julgou triumphante a revolução, e se sentiu desassom
brado e tranquillo o governo provisorio. 
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Decretou-se, então, 
corno fórma do novo go
verno a republica federa
tiva, constituindo as an
tigas provincias, ligadas 
pelos laços da federaçoo, 
os Estados Unidos do 
Brasil. 

Publicou o Governo 
Provisorio, com a data 
de 15 de Novembro, urna 
proclamação, dirigida 3D 

povo brasileiro, expondo 
os successos occorridos 
no Rio. 

2. Creou o Governo 
Provisorio, no dia 19, a 
nova bandeira nacional; 
e aproveitou o ensejo de 
effectuar algumas refor-
mas, que vinham prepa- A proclamação da Republica 
radas desde os ultimos Quadro de Henrique Bernardelli 

28lJ 

tempos do imperio, taes como a do casamento civil 
e a da plena liberdade de cultos pela separação da 
Igreja do Estado. 

Bandeira Nacional 

confirmada pela nação 

Por decreto de 21 de De
zembro, foi convocado um COJl
gresso Constituinte para ° dia 
15 de Novembro de 1890, de
vendo a eleição affectuar-se dois 
mezes antes. 

A Republica foi sem demora 
reconhecida por alguns gover
nos, principalmente americanos; 
o da França, de Portugal e ou
tros da Europa, mesmo antes de 
a nova ordem de coisas. 
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No Rio de Janeir·6 e em alguns Estados davam-se, 
de anormaes, apenas uns tantos pequenos factos, fa
cilmente reparados pelo Governo Provisorio . 

Corriam, portanto, sem incidentes de nota, os pri
meiros mezes do novo regimen, quando começaram a 
suscitar-se divergencias entre o marechal e os seus mi
nistros. 

DeodoTO, além de mostrar s·empre uma irreprimi
vel aversão contra a imprensa, insistiu, afinal, por cer
tas medidas de ordem administrativa a que se oppu
zeram formalmente os seus secretarios; e como não 
puderam demovei-o desse proposito, deliberaram todos 

demittir-se (20 de Janeiro de 1891 ). 

3. No dia 21 formava De.o
doro o seu novo ministerio, com 
o barão de Lucena á frente, como 
figura preponderante. 

Emquanto isso se passava, o 
Congresso Constituinte, reunido no 
dia 15 de Novembro, discutia o 
projecto de Constituição; e no dia 
24 de Fevereiro de 1891 era esta 
promulgada. 

Tendo assim cessado os pO-
Barão de Lucena deres do Governo Provisorio, pro-

cedeu o Congresso á eleiç..ão do 
chefe constitucional da nação, s.endo eleito o proprio 
marechal Deodoro. 

Para a vice-presidencia da Republica foi escolhido 
o marechal Floriano Peixoto. 

Estava lançada a disoordia entre os homens que 
tinham feito a Republica. 

Deodoro, creára, durante o regimen provisorio, mUi
tos adversarios, e até inimigos ranoorosos . 
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Esses inimigos puz,eram-se ao 
lado de Floriano, e não perdiam 
ensejo de hostilizar o governo. 

4. Por sua parte, o marechal 
De.odoro, conf;ando excessivamen
te n.o barão de Luoena, mostrou-se 
muito resentid.o e intoleravel com 
os que se declaravam pelo vice
presidente, e fez contra elles, tanto 
n.o Rio, como nos Estad.os, uma 
reacção desabrida. 
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D I f I d· Marechal Florl'ano Peixoto ec ara-se orma lssenç.ão 
entre o governo e o Congresso; e o marechal Deo
elmo não teve amigos que lhe reprimissem os impul
sos evitando um attentad.o absurd.o contra a Constitui
(;ão: no dia 3 de N.ovembro (1891) não vacillou em 
decretar a diss.oluçã.o do Congresso. 

Imitava, e sem mais proveito nem gLoria, a impul
são de D. Piedro I dissolvend.o a Constituinte de 1823 ... 

No mesmo dia deitou manifesto á naf;ão, expli
cando os seus motivos de queixa contra o Congresso; 
e ooncluiu declarando o estad.o de sitio no Districto 
Federal e em Niteroi. 

Semelhantes act.os pr.oduzem a maior sensação em 
todo .o paiz. 

O marechal recebeu muitas adhesõcs da maioria 
d.os Estados; mas por toda parte trafx:>u-se de orga
nizar energica reacção contra elIe. 

Não foi necessario que se entrasse em lucta aberta: 
bastou uma intimação da esquadra, na manhã de 20 
de Novembro, para que Deodoro, sem duvida arrepen
did.o do que fizera, entregasse o governo ao viee-prO'
sidente marechal Floriano. 

5. Começou .o governo de FloriaJlU pela deposi
ção de tod.os os G.overnad.ores que tinh1Un apoiado o 
golpe de Estado. 
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Além da agitação que isso produz em todo o paiz, 
sobrevêm no Rio symptomas de que Deodoro fizera 
seu partido. 

Foi primeiro uma revolta na fortaleza de Santa 
Cruz, a qual foi immediatamente abafada. 

Veio em seguida o manifesto chamado dos tTeze 
generaes, exigindo do governo que se fizesse proceder á 
eleição de novo presidente da Republica, desde que 
Deodoro renunciára. Rebateu Floriano á intimação re
formando os generaes, e logo depois deportando-os. 

Rompe agora a revolução federalista no Rio Gran
de do Sul, e na bahia do Rio a revolta da armada 
(6 de Setembro de 1893). 

Emquanto na capital da Republica Floriano re
siste, de terra, ás hostilidades da esquadra revoltosa, 
os federalistas invadem os Estados de Santa Catharhla 
e do Paraná. 

Fatigados de operar inutilmente na bahia do Rio, 
saem muitos navios da e;,;quadra, e vão alliar-se aos 

revolucionarios do sul. 
Emquanto isso, cuidava o go

verno de preparar os seus recur
sos navaes; e com a pequena es
quadra que organizou poude de
bellar promptamente os ultimos re
voltosos que estavam na bahia. 

Os federalistas, esmorecidos, 
evacuaram o Paraná e Santa Ca
tharina. 

A 15 de Novembro (1894) as
sumia o dr. Prudente de Moraes 

Prudente de Moraes O governo da Republica, presti-
giado pelo esforço tenaz com que 

o marechal Floriano o havia sustentado. 
Disso se aproveitou o novo presidente para de uma 

vez pacificar o Rio Grande. 
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LXXXVIII 

o novo regimell 

1. Os dirigentes da nova or
dem de coisas tinham sabido mos
trar-se fortes em manter o prin
cipio constitucional como funda
mento das instituições proclama
das. 

E' assim que, seguro contra 
manifestações que se não apoias
sem na sancção das leis, poude 
o governo federal desassombrar-se 
de imprevistos, firmando-se solida
mente a autoridade suprema. 

29~ 

Campos Salle, 

Ao dr. Prudente de Moraes, que tanto contri
buira, pela sua moderação, para que a Republica me
recesse a confiança dos brasileiros, succede o dr. Cam

pos Salles (1898). 
Logo depois de eleito fiz era 

este uma viagem á Europa, no in
tuito de apparelhar-se para a po
litica quê teria de seguir no go
verno. O seu programmaconsis
tia principalmente em reorganizar 
as finanças do paiz, perturbadas 
pelas complicações dos primeiros 
dias da Republica. 

Para isso investiu-o de pleI10s 
poderes o Congresso. 

Joaquim Murtinho 2. Secundado pela competen
cia do ministro da Fazenda, dr. Joaquim Murtinho, con-
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seguiu o dr. Campos Salles executar, oom firmeza e 
serenidade, aquelle programma, fundando toda a acçã.o 
do governo na folga que ao nosso thesouro permittiu 
um emprestimo especial destinado ao pagamento dos 
encargos da nossa divida externa. 

Ao mesmo tempo tomou outras medidas de prompto 
resultado, taes como: a decretaçã-o de novos impos
tos, a reducção de muitas despezas, o arrendamento 
de algumas propriedades do Estado, a suspensão de 
repartições e estabelecimentos que podiam ser dispen
sados, etc. 

Dess.e modo conseguiu, com effeito, o dr. Campos 
Salles refazer o nosso credito e rehabilitar-nos comple
tamente no extrangeiro. 

3. Emquanto se operava oom esforço e perseve
ranç~a nesse sentido, não se esquecia o gov·erno de 
ir, no interior, procurando conciliar a opinião por uma 
politica liberal e legitimamente republicana, e no ex
terior, consolidando as nossas relações de fraternidade 
com os povos americanos e de amistosa intelligencia 
com todas as nações. 

Alguns mezes depois que assumira o exerC1ClO ua 
sua altà magistratura, recebia o dr. Campos Salles a 
visita official do presidente da Republica Argentina, 
general Julio Roca. 

Foi a primeira demonstração <lesse genero recehida 
pelo Brasil. 

Não demorou o Ur. Campos Salles em retribuir, 
com igual pompa, a oortezia da nação amiga; e, em 
Buenos Aires como no Rio de Janeiro, as manifesta
ções de cordialidade e sympathia, em que emularam 
os dois povos, foram as mais inequivocas, brilhantes 
c apparatosas. 
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-1. Succede ao dr. Campos 
Saltes, em 1902, o conselheiro Ro
llrigues Alves . 

Abre-se agora, na historia da 
Republica, .uma phaS'e notavel, que 
se caraeteriza pelo nosso papel na 
politica internacional e pela re
novação do paiz em todas as es
pheras. 

Valendo-se do credito que se 
havia consolidado, emprehendeu, e 
realizou o novo presidente, servi- Conselheiro Rodrigues Al ves 

do de excellentes auxiliares, o sa-
neamento da capital da Republica e o seu embelle
zamento, fazendo do Rio de Janeiro uma das mais sa
lubres e apraziveis metropoles do mundo. 

O que s·e fez no Rio aproveitou a todas as ea
pitaes e eidades dos Estados, onde as respectivas admi
nistraç,ões cuidaram de extinguir os ultimos vestigios 
do periodo colonial. 

Com tudo isso creou-se em 
todo o paiz um como espirito 
novo, e fez-se um rapido incre
mento da aetividade geral, do ins
tincto de associação, da inieiati va 
!las industrias, no commercio, na 
instrucção popular. 

5. Ao passo que no interior 
se operava esse renascimento ge
ral, o Brasil, dirigido pelo pulso 
forte do Barão do Rio Branco, 

Ba rão do Rio Branco accentllava O seu prestigio na po
litica do continente. 

Questões que vinham sendo debatidas desde os 
tempos do imperio, como as lfue sustentavam os com 
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a Bolivia, com a Republica do Equador, com a Hol
landa e com a Inglaterra, foram resolvidas pacifica
mente por meio de arbitramento ou de tratados, de
vendo-se, entre estes, citar como o mais importante 
o de Petropolis (17 de Novembro de 1903), que li
quidou o litigio que traziamos com a Bolivia. 

E, no emtanto, o quadriennio do conselheiro Ro
drigues Alves não passou, como o do seu antecessor, 
em plena paz, tendo havido (14 de Novembro de 1904) 
uma revolta militar, só mallograda, talvez, devido á 
morte do general que a dirigia; e tambem uma tenta
tiva de levante na fortaleza de Santa Cruz (8 de No
vembro de 1905). 

-" ------------·-000------ ---

LXXXIX 

Os ultimos presidentes 

1. Ao dr. Rodrigues Alves succede, em 1906, o 
dr. Affonso Penna. 

Deu este nova organização ao exercito, e augmen
tou a nossa marinha de guerra. 

Desenvolveu a viação interna, e creou o serviço 
do povoamento, e outros que entendem com a nossa 
renevação ec,onomica. 

Instituiu a Caixa de Conversão, destinada a re
gular o valor da nossa moeda. 

Levava tranquillamente o seu governo; até que 
uma questão de ordem politica, que eUe proprio, aliás, 
suscitára, vem surprehendel-o. Affrontado de uma es
pecie de pronunciamento politico-militar a proposito da 
escolha de candidato para o .subsequente quadriennio, 
não resistiu a esse grande choque moral, vindo a fallecer 
alguns dias depois, a 14 de Junho de 1909. 
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Assumiu, então, o governo o vice-presidente, dr. 
Nilo Peçanha. 

Continuou este na administração os esforços do 
mallogrado presidente; e entre os vestigios da sua pas
sagem pelo governo, está o Ministerio da Agricultura, 
creado naquelles dias. 

Continuava na pasta dos negocios extrangeiros o 
Barão do Rio Branco, sem alterar a sua larga orientação 
na politica externa. 

A 8 de Setembro de 1909 celebrava-se o tratado 
de limites com o Perú. 

A 30 de Outubro do anIlO seguinte, cedia o Bra
sil espontaneamente á Republica do Uruguai o condo
minio da lagôa Mirim. 

2. O marechal Hermes da Fonseca, que fôra mi
nistro da guerra do presidente Penna, e que fôra eleito 
em competição com o conselheiro Ruy Barbosa, teve 
um quadriennio muito agitado (1910-1914). 

Alguns dias depois da sua posse, dá-se a revolta 
dos marinheiros, á qual não houve meio de pôr termo 
senão por uma amnistia prévia aos revoltados. 

E dahi por deante quasi que não poude mais go
vernar sem estado de sitio. 

Foi neste quadriennio que se promulgou a lei do 
sorteio militar obrigatorio. 

Teve o marechal Hermes a velleidarle de acabar 
com o escandalo das oligarchias que dominam em va
rios Estados. 

O processo, porém, não parecia legitimo; e a po
litica, que se chamou - de salvação, foi em toda parte 
quasi infructuosa. 

Os ultimos tempos desta administração foram ex
cepcionalmente difficeis, correndo sob a lei da suspen
são de garantias. 

E oomo para assignalar de mais uma nota dolorosa 
o quadriennio, occorre ainda, em Fevereiro (1912), o fal
lecimento do Barão do Rio Branco, que, durante cerca 
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de dez annos, gerira as nossas relações exteriores com 
a mais sabia orientação e o mais perfeito espirito ame
ricano. 

3. O dr. Wenoeslau Braz (1914-1918) teve de ar
eal' com certos embaraços decorrentes de questões que 
lhe herdára o seu predecessor; taes como: - a do 
Estado do Rio (onde se installam duas assembléas le
gislativas, e dois presidentes disputam o governo); -
a do Espirito Santo (onde foi necessaria a intervenção 
federal para assegurar a ordem); a do Piauhy (onde 
se dá um novo caso de dualidade de legislaturas, 
pondo o Estado quasi em guerra civil); -- a de Matto 
tirosso (em Julho de 1916), o mais grave de seme
lhantes casos, pois em lucta declarada puzeram-se o 
presidente .do Estado e a respectiva assembléa, tendo for
çado assim o governo da União a intervir tambem ali. 

Eram, como dissemos, remanescentes da politica 
que anarchizára todo o pI'eoedente quadriennio. 

Em 1916 deu-se ainda no Pará uma sedição que 
depõe o presidente Enéas Martins, mal visto e de
testado ali devido a grandes abusos que andava com
mettendo. 

Occorrem ainda, durante o governo do dr. Wen
ceslau Braz, dois annos de luctas fratricidas no territorio 
contestado entre Paraná e Santa Catharina, ás quaes 
se põe termo pela solução do litigio, devida á interfe
renda officiosa do presidente. 

4. Resentiu-se ainda o accidentado quadriennio do 
dr. Wenceslau de todas as repercussões da grande 
guerra, que rompera em 1914, e na qual se viu o Brasil 
na contingencia de tomar a sua parte de sacrificio. 

Teve o governo de reprimir tambem certas ten
tativas de revolta militar, e algumas greves no Rio e 
cm S. Paulo. 

E fecha este periodo com a epidemia da grippe 
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em todo o paiz (1918), a qual fez, só no Districto 
Federal, perto de 18.000 victimas. 

- Para o seguinte quadriennio (1918-1922) roram 
eleitos os drs. Rodrigues Alves e Delfim Moreira. 

Achando-se o primeiro enfermo, assumiu o se-
gundo interinamente a administraç,ão; e sobrevindo, dois 
mezes depois, o fallecimento do presidente eleito, re
nova-se ° caso da successão, acclarnando-se em todo 
o paiz, ainda uma vez, o nome do conselheiro Ruy 
Barbosa para a magistratura suprema. 

Alguns chefes politicos, no emtanto, conseguem fa
zer vingar a candidatura do dr. Epitacio Pessoa, que 
no momento exercia funcções diplomaticas na Europa. 

Reconhecido este, toma posse no dia 28 de Julho 
de 1919. 

Foi agitadissimo o governo do sr. Epitacio. 
O mais grave caso politico foi o da Bahia, onde o 

governo federal teve de intervir. 

5. Não foram, porém, só questões de natureza 
politica que ocoorreram durante esta administração. 

Mal se normalizavam os negocios da Bahia, quando 
nesta capital se declarava (25 de Março de 1920) uma 
extensa greve de operarios, contra os quaes agiu a po
licia energicamente. 

Em Janeiro do anno seguinte, sobrevem uma greve 
de estivadores; e logo depois, uma de operarios de 
construcção. 

De meados de 1921 em de ante, começa a effer
,rescencia das candidaturas presidenciaes. 

Mesmo' depois de reconhecido o sr. A. Bernardes, 
continuaram os animos exaltados, como se o paiz es
tivesse sob a imminencia de uma revolucão. 

Até que na noite de 4 para 5 de' Julho (1922) 
irrompem sedições na fortaleza de Copacabana, na Villa 
Militar e na Escola de Guerra, parecendo de combi
naçào com algumas guarnições. 
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Decreta-se o estado de sitio até o fim do referido 
anuo, e facilmente são suftocados esses movimentos. 

Por lei de 3 de Setembro, votada por suggestões 
uo presidente da Republica, revogou-se o banimento 
ua ex-familia imperial. 

Por decreto de 7 ue Setembro, foi creada a Uni
versidade uo Rio de Janeiro. 

Em Setembro (ainda de 1920) recebia o Brasil a 
v isita dos reis da' Belgica. 

O centenario ua indepelluencia foi celebrado em 
todo o paiz com m; mais vivas expansõ,es da alma 
nacional. 

- No dia 15 de Novembro de 1922 foi empossado 
no cargo de presidente da Republica o dr. Arthur Ber
nardes. 

-.-



SYNOPSE 
DOS 

CINCO SECULOS DA NOSSA HISTORIA 

PRIMEIRO SECUI,O (XVI) 

Caracteristica geral: Exploração da costa. ~ Povoamento do 
littoral. ~ Luctas com os indios. ~ Os Jesuitas. ~ Repulsa de pira· 
tas. ~ Cidades, villas, povoações, engenhos, fazendas. --- Economia ge
ral: assucar, algodão, tabaco, especiarias, madeiras. ~ Commercio 
regular com a metropole. - Cultura: chronicas da terra (Gabriel 
Soares, Gandavo, Cardim, etc.); cartas, annuas e outros papeis dos 
padres Jesuíta'!; diarin8 de na\'egação, etc. 

Antes de 
1500 

1500 
Desco brimen to 

<lo Brasil 

A terra 

Durante quasí todo o seeulo XV fizeram os 
portuguezes o vasto mo\'imento maritimo de que 
resultou a descoberta da America e em seguida 
a do Brasil. 

D. Manuel, o monarcha Venturoso. -- Pedro 
Ah'ares Cabral. ~ O monte PaschoaJ. ~ Camillha; 
~ a sua celebre carta a D. Manuel. - A primeira 
Míssa. ~ Frei Henrique de Coimbra. ~ Vera 
Cruz. - Santa Cruz. ~ Brasil. 

Extensão da costa. ~ Clima.-- Naturf'za. -
Características geogra phicas. --- A flora.-- A 
fauna. ~ As gentes que a habitavam; -- origens 
prova veis; -- religião; - família; a lingua.;-
os costumes; ~ tradições; -- lendas; - instinctos 
dominantes; ~ industrias. 
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1500-1528 
Primeiras 

explorações 

1532 
Primeiras 

colonias 

1534 
Donatarias 

1549 
Governo geral 

1567 
l<'undação 

do 
Rio de Janeiro 

1572 
Dois governos 

1578 
De novo um só 

governo 
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André Gonçalves ou Gaspar de Lemos (1501). 
Gonçalo Coelho. - Americo Vespucio. - De

mora da segunda expedição (1503) no Rio de Ja
neiro. - Christovam Jacques. - E outros que 
conheceram a costa nos primeiros tempos. 

Martim Affonso. - Pero Lopes. - Trafi· 
cantes francezes. - Estação no Rio de Janeiro; 
primeira entrada no sertão. - Cananéa; segunda 
entrada (Pero Lobo). - Ilha dos Patos. - Rio 
da Prata. - Volta a S. Vicente. - Fundação da 
Villa. - João Ramalho. - Piratininga. - Braz 
Cubas (fundação de Santos). 

S. Vicente. - S. Thomé. - Espirito Santo. 
Porto Seguro. - Ilheus. - Bahia. - Per

nambuco. - ltamaracá; e mais quatro para o 
norte. - Lineamentos da futura divisão admi
nistrativa. 

Thomé de Sousa. - Fundação da Bahia.
Primeiros missiona rios. - Duarte da Costa. -
O primeiro Bispo. Obra dos Jesuitas. - An· 
chieta e Nobrega. - Fundação de S. Paulo. 

Os francezes na Guanabara. Villegagnon. 
-- Bois le Comte. - Lery. - O forte de Coligny. 
- Estacio de Sá. - S. Sebastião do Rio de .Ja-
neiro. - Mem de Sá. - Confederação dos Ta
moios. - Expulsão dos francezes. - Trasladação da 
cidade para o morro que se chamou do Castello. 

Morte de Estacio de Sá. - Salvador de Sá. 

D. Luiz de Vasconcellos. - Morto em via
gem. - Dois governos: Luiz de Brito (norte) i -
Dr. Salema (sul). - Ludas com os francezes elo 
Cabo Frio. 

Luiz de Brito. - Lourenço ela Veiga. - Guerra 
a entrelopos. - Colonização da Parahyba. -
Fructuoso Barbosa. - Exploração do rio S. Fran· 
cisco. - João CoelllO de Sousa. - Adorno á 
procura de esmeraldas. 
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1580 
Dominio 

de Hespanha 

1583-1595 
Pirataria 

D. Sebastião. - Guerra aos mouros. - Al
cacer·Kibir. - Cardeal D. Henrique. - Felippe II 
de Hespanha. - As Côrtes de Thomar. 

Feuton (1583). Withrington. - Cavendish 
(1591). - Cook. - Morgan (1591). Lancaster 
e Venner (1595). 

SEGUNDO SECULO (XVII) 

Caracteristica geral: Defesa da terra contra pretenções do 
intrusos, principalmente francezes e flamengos. - Expansão do do
minio: conquista do interior. - Os 'bandeirantes. - Economia geral: 
largo incremento das industrias que se tornaram íundamentaes da. 
riqueza: - assucar, algodão, tabaco, cereaes, madeiras; criação, pesca. 
-- Cultura: Collegios dos padres em todas as capitanias; seminario 
na Rahia. -- Fr. Vicente do Salvador. - Simão de VasconcelIos, Ro
cha Pitta, Gregorio de Mattos, Manuel de Moraes. 

1612-1615 
Francezes no 

Maranhão 

1624-1625 
Os hollandeze;; 

na Balda 

1630-1644 
ús hollandezes 

em 
Pernambuco 

Traficantes francezes n as costas do norte. 
HiHault. - Des Vaux. - De la Tousche. - Fun
dação de S. Luiz. - Jeronimo de Albuquerque. 

Diogo de Campos. - Expulsão dos francezes. 
CasteUo Branco: fundação de Belém. 

Companhia Hollandeza das Indias Occidentaes. 
- Johan van Dorth. - Jacob Willekens. - Pieter 
Heyn. - O Bispo D. Marcos Teixeira. - D. 1-'a
drique de Toledo. - Restauração da Bahia. 

Mathias de Albuquerque. - Lonck. - Waer
denburch. - Desembarque dos hollandezes na praia 
do Pau Amarello. - Olinda. - Salvador de Aze
vedo. - Antonio Lima (no forte de S. Jorge). -
Arraial do Bom Jesus. - Companhias de e!íl
boseada. - Oquendo. - Calabar. - Queda do 
Arraial do Bom Jesus. - Retirada dos pemam
bucanos para o sul. - Hojas y Borjas. - Ba
gnuolo. - Nassau. -- A sua ohra. - Conde da 
Torre. 
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Reacção 
nacional 

1645-1654 

1628-1722 
Expansão 

geographica 

1680 
Colonia do 

Sacramento 

1684 
Revolta dos 

Beckman, ou 
Bequimão 

1695 
Palmares 
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Restauração de Portugal. D. João IV. -
Insurreição dos maranhenses. João Fernandes 
Vieira. - André Vida!. - Dias Cardoso. - Hen· 
rique Dias. - Camarão. - Monte das Tabocas. 

Casa Forle.· Novo Arraial.. do Bom Jesus 
Guararapes. ' .. - Campina do Taborda. 

Epoca das grandes bandeiras que devassam 
todo o continente sul. - Raposo em 1628. - Fer· 
não Dias em 1661. - Mathias Cardoso em 1669. 
- Paschoal de Araujo em 1672. - Lourenço 
Tacques em 1675. - Paschoal Moreira em 1717. 
- Antonio Pires de Campos em 1718. - Bartho
lumeu Bueno - o Anhangoera, pai, em 1682; e 
filho, em 1722. 

Portugal quer o Prata como fronteira. - D. 
Manuel Lobo vai fundar a colonia do Sacramento. 
- Ataque e tomada da colonia pelos hespanhóes 
de Buenos Aires. - Prisão de Manuel Lobo. 
Disputas tremendas até a paz de 1801. 

Indisposição dos maranhenses contra mono
polios da Companhia de Commercio. - Manuel 
Bequimão. - Lazaro de Mello. - Gomes Freire 
de Andrade. 

Protestos contra a escravidão. - Quilombos. 
- Os quilombos de Palmares. - Expedições con
tra elles mandadas. - Gangazuma. Domingos 
Jorge Velho. - Zumbi. 

TERCEIRO SEC ULO (XVIII) 

Caracteristica geral: Seculo do ouro. - A riqueza das 
minas levanta o espirito dos colonos. - O sentimento da terra 
- imperioso. - A aspiração da independencia - dominante. -
E'conomia interna: além da mineração, tomam, nas capitanias do 
norte, a maior importancia a industria do assucar, e as outras que 
por ali se haviam creado; - nas capitanias do sul, desenvolve-se a 
industria pastoril. -- Extende-se e amplia-se o commercio com o 
exterior. - Cultura: larga eclosão intellectual nos grandes centros: 
Villa Rica, Rio de Janeiro, S. Paulo, Bahia, Pernambuco. - Aca-
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demias no Rio, em Minas, na Bahia, em Pernambuco. -- Basilio da 
Gama, Santa Rita Durão, Claudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, 
Alvarenga Peixoto, Gonzaga, ltaparica, Antonio José, etc. 

1708 
Guerra dos 

emboabas 

1710 
\ 

Guerra dos 
Mascates 

1710-1711 
Duclerc e 

! 
Duguay - Trouin I 

I 

A descoberta das minas produz grandes al
voroços na colonia e na metropole. - AfIluencia 
em tumulto para a região das minas. - Paulistas 
e emboabas. -- Nunes Vianna. - Sabará. - Ca
pão da Traição. - Antonio de Albuquerque. 

o espirito da terra e os adventicios. - Olinda 
e Recife. - Castro Caldas. - Vieira de Mello. 
-- O Bispo Alves da Costa. - O novo Gover
nador Felix Machado. 

Repercussão, na America, dos dissidios inter
nacionaes da Europa. - Expedição de Duclerc 
contra o Rio de Janeiro. - Desembarque em Gua
ratiba. - Castro Moraes. - Amaral Coutinho. -
Fr. Francisco de Menezes. - Sorte de Duclerc. -
Expedição de Duguay-Trduin. - Cidade entre
ga-se. - Saque. - Resgate. 

~ebe:l~~s ----r-:e~~;:.;r: as~ú~~~s~e~ ~~~r~~~~~p~~:J~~i~f:~ 
em i mineira. - Pitanguy. - Villa Rica. - Conde 

Minas I de Assumar. - Felippe dos Santos. 
___________ I _____ _ 

1750-1801 
Questões de 
fronteiras 

1789 
Incoufidencia 

mineira 

o Tratado de Tordesillas. - As conquistas dos 
bandeirantes. - Tratado de Madrid. - As Sete 
Missões do Uruguai. - Gomes Freire. - Valde
lirios. - Os Jesuitas. - Marquez de Pombal. 
Tratado de Santo Ildefonso. - Paz de 1801. 

Aversão ao regimen colonial. - Minas Geraes 
centro de animadversão contra a metropole. 
Claudio, Gonzaga, Alvarenga, Andrade. - Ti

radentes. - Visconde de Barbacena. - Joaquim 
Silverio. - Devassa. - Conde de Rezende. 
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QUAR'l'O SECULO (XIX) 

Caracteristica geral: Opinião publica. - Ideal da indepen· 
dencia. - A presença da côrte. - O espirito liberal. -< O 7 de Se· 
tembro. - Organização naciOlJlal. - O papel do Imperio na America 
do Sul. - Os vestigios da colonia encontram·se com o sentimento 
americano. - A Republica. - Economia interna: desenvolvimento 
de todas as fontes de riqueza. - Cultura: Grande surto do espirito 
nacional. 

1808-1821 

1822 
A 

independencia 

1822-1831 
O primeiro 

imperador 

1831-1840 

A regencia 

1842 
Revoltas em 

S. Paulo e em 
l\finaR 

Portugal e os francezes. - Fuga da côrte.
D. João. - Abertura dos Portos. - Guyana Fran
ceza. - Obra de D. João. - O conde de Linhares. 
- Revolução de 1817. - A Cis platina. --- A revo
lução do Porto. - Volta da côrte. 

D. Pedro. - J. Bonifacio. - As Côrtes de 
Lisboa. - Decretos contra o Brasil. - O fico.
D. Pedro em Minas. - D. Pedro em S. Paulo. 
- O grito do Y piranga. - D. Pedro imperador. 
- {teconhecimento da independencia. 

Figura de D. Pedro 1. - A Constituinte. 
Dissolução da Constituinte. - Revolução de 1824. 
- Guerra da Cisplatina. - Sarandy. - Ituzaingo. 

Garrafadas. - O 7 de Abril. 

Regencia Trina. - Feijó-ministro. - Ber
nardo de Vasconcellos. - Evaristo. - Honorio 
lIermeto. - Araujo Lima. - Grandes desordens 
no Rio enas provincias - (Al;rilad1, Setem1:Jrizada, 
Cabanas, Sabinada, Balaios, Parrapos, B. Gon
çalves' Domin~os de Almeida, Canabarro, Netto, 
Garibaldi, etc.). - Caxias. - Feijó-regente. -
Araujo Lima. - Maioridade. 

s. Paulo: - Costa Carvalho. - Rafael To
bias. - Sorocaba. - Feijó. - Caxias. - Venda 
Grande. - Fuga de Rafael. 

Minas: - José Feliciano. - Barbacena. - S. 
João d'EI·Rey. - Caxias. -- Santa-Luzia. 
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1848 
Revolução 

praieira 

1851 
Guerra contra 

Rosas 

1864 
Contra Aguirre 

Praieiros. - Ferreira Penna. - Mussupinho. 
'- Nunes Machado. - Fonseca Borges. - Vieira 
Tosta. - Destroço dos praieiros. - Pedro Ivo. 

Blancos e colorados. - Oribe e Rivera. -
Sitio de Montevidéo. - Conde de Caxias. - To· 
nelero. - Caseros. - Fuga de Rosas. 

Tyrannia no Estado Oriental. - Violencias 
contra brasileiros. - Saraiva em Montevidéo. -
Ulti'l1Wtum. - Salto. - Paysandú. -- Assedio 
de Montevidéo. - Fuga de Aguirre. 

_. ,--------

1865 

Contra l,ópez 

1870-1889 
Resurgimento 

nacional 

1889 

A Republica 

A velha tyrannia reinante no Paraguai. -
-- Francia. - Carlos López. - Francisco López. 

I - O vapor Marquez de Olinda. - A invasão de 
Matto Grosso. - A occupação de Corrientes. -
() tratado da Triplice Alliança. - A invasão do 
Hio Grande do Sul. - Uruguaiana. - Riachuelo. 
- O Almirante Barroso. - Mercêdes. - Cuevas. 
- O Passo da Patria. - Osorio. - Tuyuty. --
Curuzú. - Curupaity. - Humaytá. - Tebiquary. 
-,. !tororó. - Avahy. - Lomas Valentinas. - Vi
leta. - Angustura. - Os alliados entram em As
sumpção. - O conde d'Eu. - López nas cordilhei-

'I raso - Peribebuy. - Ascurra. - Campo Grande. 
- Cerro-Corá. 

I 

I 

Reformas sociaes e politicas. - Renovação 
geral economica: - estradas de ferro - telegra
phos (o submarino). -- Navegação. - Industrias 
fabris. - A lavoura. - A pecuaria. - Instrucção 
publica: escolas, sociedades, insütutos, clubs, mu
seus. - A imprensa. - Homens nota veis - nas 
!'lCiencias, nas letras, nas artes, na politica. - O 
Brasil no extrangeir@. 

O espirito militar depois da guerra. - Propa
ganda republicana. - A monarchia sem raizes. 
- D. Pedro II, velho e enfermo. - A prin
ceza imperial. - A abolição. - O 15 de Novem
bro. - Primeiros dias da Republica. - Deodoro. 
-- O golpe d'Estado. - Queda de Deodoro. -

Floriano. - Revolta da armada. - Revolução 
federalista. - Dr. Prudente de Moraes. - Dr. 
Campos Salles. 
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Q UIN'rO SECULO (XX) 

Característica dos decennios decorridos: Solução de questões 
de fronteiras, por arbitramento e por tratados. - Na ordem politica, 
vaciJlações quanto á natureza do regimen federativo. - Va1 serenando 
a consciencia geral, e esvaecendo·se a. intolerancia do preconceito 
repuhlicano. - Economia interna: - Largo incremento da pro
ducção geral. _. Tri plirca o valor da nossa exportação. - Cultura: 
- Creação de e~colas de instrucção superior ('m quasi todos os Estados. 

1902-1906 

1906-1910 

1910-1914 

1914-1918 

1918 -1922 

Dr. Rodrigues Alves. - Barão do Rio Branco. 
-'- A questão do Acre. - Limites com a Guyana 

. Ingleza. Rcnovaçãoe saneamento do Rio de 
I Janeiro. 

Dr. Affonso Penna. - Dr. Nilo Peçanha. 
Estradas de ferro. - Creação do Ministerio da 

'I Agricultura. 

Marechal Hermes da Fonseca. - Motim dos 
marinheiros. - Tentativas contra oligarchias es
taduaes. 

Dr. Wenceslau Braz. - Casos politicos em 
1 alguns Estados. - Luctas no Contestado. - So

lução do velho Iitigio entre S. Catharina e Paraná. 
A grande guerra. - A inlluenza hespanhola. 

Dr. Rodrigues Alves. - Dr. Delfim Moreira. 
Dr. Epitacio Pessoa. - Revolta de Julho. - As 

festas do centenario. - Dr. Arthur Bernardes. 

-- -----ooc~·_----~---
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