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ADVERTENCIA 

Nesta edição procuramos melhorar o 

texto das anteriores, tornando-o mais claro 

e methodico, (azendo correcções e accrescen

tando materia nova que nos pareceu indis

pensavel. 

Conservamos e melhoramos as synopses 

e recapitulações, e a cada capitulo ajunta

mos breve summario. Outras modificações 

(oram (eitas; de modo que este livro pode 

serVir como compendiode recapitulação 

para os collegios de ensino secundario e 

para os exam,es de prepara to rios. 
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I 

o descobrimento. Pedro Alvares Cabral. 

SUMMARIO. Descobrimento j a frota de Pedro AI vares Cabral. O 
Monte Pascoal. A primeira missa. Vera Cruz, Santa Cr.uz, 
Brasil. Vaz de Caminha. 

No dia 9 de março de f500, saía do Tej.o 
uma grande armada de treze caravelas e maIS 
de mil homens de guarnição. 

Era então Lisboa e aquelle porto um dos 
grandes centros de actividade maritima no tem
po dos grandes descobrimentos. A armada partia 
em demanda da India para continuar a con
quista do commercio e elo caminho maritimo 
para aquella remota região, já encetada por 
Vasco da GanIa. Propositadamente desviou-se 
do rumo habitual, diz-se que para evitar as cal
marias africanas, e é possivel tambem crêr, pelo 
instincto de novos descobrimentos a oeste, que 
já os havia e eram sabidos de todos. Effectiva
mente para esse lado occidental já COIOlllbo ha
via descoberto as terras da America. 
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Commandava a frota, Pedro Alvares Ca
bral, fidalgo e amigo de Vasco da Gama, e por 
este recommendado a eI-rei D. lUalloel para 
succedel-o na conquista do oriente. 

Tambem fóm experiencia e conselho de Ga
ma, esse novo rumo, a Ioeste das terras africa
nas; parecia-lhe melhor descei' todo o Atlantico, 
sempre ao largo, até a latitude do cabo da 
Boa-Esperança, para só então dobrai-o e deman
dar os mares orientaes. Assim fez Cabral; mas 
de tal modo se afastou da costa africana que aos 
21 de abril viu pelo mar ervas fluctuantes e ou
tros indicios de terra proxima, e no dia 22 avistou 
um monte de fórma arredondaua a que deu o 
nome de Monte Pascoal. Este momento marca a era 
da descoberta do Brasil. 

No dia seguinte velejou Cah."al sempre á 
vista de terra, até que a sonuagem accusou 
pouco fundo junto ao Rio do Frade; procurou en
tretanto melhor abrigo, e seguindo sempre para 
o norte pôde achar um porto « muito bom e 
mui seguro» que foi provavelmente a enseada 
hoje de Santa Cruz. Num ilhéo que havia den
tro do porto foi celebrada a primeira missa a 26 
de abril, domingo de Pascoela. 

Outra missa foi celebrada no dia 19 de maio, 
em terra firme, com mais pompa e na presença 
dos indios que, em grande numero, espantados, 
assistiam ás ceremonias do culto. examinando 
as vestes insolitas dos portuguezes e a grande 
cruz de madeira que ajudaram a erguer ao pé 
do altar 
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A tena que os descobridores suppozeram 
ser uma ilha, foi chamada da « Vera Cruz), ao 
depois « Santa Cruz)). Prevaleceu, porém, pouco 
mais tarde, o nome Brasil, pois que a terra da San
ta Cruz, desdenhada quasi pelos seus descobri
dores, só chamou a attenção do mundo e d'el
les proprios quando os attrahiu o commercio do 
«pau brasib>, de que era a região muito abun
dante. Dez dias estiveram em aguas e terras do 
Brasil, tomando provisões e entretendo-se com 
os naturaes da terra, que lhes pareceu rica de 
vegetação, mas sem ouro e inculta. A 2 de maio 
aprestaram-se para a partida e deixando em terra 
dous degredados, como era costume, na espe
rança de mais tarde utilizaI-os como intel'pretes, 
velejaram para a lndia, sendo mandada uma náo 
a Portugal para levar a noticia do descobri
mento, escripta pelo escrivão da armada Pero 
Vaz de Caminha, 

-Testemunhas notaveis do descobrimento foram: 
o guaruião FI". Henrique, hispo de Ceuta, o que ce
leurou as !lI'imeiras missas na tena descoherta; Bar
tolomeu llias, o desc:o!Jrido\' uo cauo Tormentorio, 
depois da Boa-Esperança, capilão de uma <las náos da 
frota; Dual'te Pacheco, celebre nas conquistas da 
lndia, e outros. 

- A frota de Cabral, deixando o Brasil, prose
guiu a derrota da lndia, onde chegou, em Calecut, a 13 
de setembro, e só voltou no anno seguinte. 

Celebra-se no dia 3 de llaio a data do descobri
mento, por ser esta a tradição mais antiga. A histol'ia, 
porém, melhor estudada, verificou sei' o dia 22 de abril 
o do descobrimento, segundo a primeira narração es
crita, que é a carta do escrivão Vaz de Caminha. 
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II 

A primeira eXI)lol·açào. 

SmIMARIO. Primeira expedição; parecer de Americo Ycspueio. O 
reconhecimento do litoral do cabo S. Roque a S. Vicente. 

A noticia da descoberta da Terra de Vera 
Cruz causou grande e alegre surpreza na côrte 
de D. lUanocl, o rei afortunado. Era mais uma 
esperança de riquezas imprevistas: a grandeza 
que d'essa terra dizia Vaz de Caminha fez com 
que logo se aprestasse uma esquadra para re
conhecer o paiz e as suas costas. Ainda mesmo 
(pJe se não tratasse de regiões incultas, sem in
teresse directo para a especulação e commercio, 
era de inestimavcl apreco esse ponto de' repouso 
e de apoio, a meio caminho da lndia. 

A primeira expedição não se sabe bem quem 
a commandava senão que seria provavelmente 
o mesmo que h~\'úra a noticia do descobrimento. 
Se.ia como fór, a pessoa mais eminente que 
nella em barcára foi decerto Alllcrico Ves
pucio, o piloto e marinheiro mais instruido do 
seu tempo e que foi tambem o primeiro orgão 
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de deseredito da nossa terra; na viagem encon
traram em CaLo Venle a Pedro Alvares Ca
bral, que voltava já da India. Chegando ao Bra
sil, não achou que a região valesse muito: sem 
ouro, sem povos productores, c antes habitadã 
de selvagens rudes, parecia-lhe a terra uma posse 
mesquinha e dispendiosa; apenas notava a exis
tencia do pau brasil, producto mediocre quando 
comparado ás especiarias e ús preciosidades da 
lndia; serviria a terra para excellentc abrigo 
pelos seus portos numerosos, bellissimos, com 
boa aguada e lenha para as provisões; eis tudo. 

Foi este Americo Yespucio, cosmogl'apho e navega
uor italiano, ao serviço de outras nações, quem deu o 
nome ao novo continente descoberto por Christovão 
Colomho. A terra continental primeil'arncnte conhe
cida foi a região nOl'[p da Amcrica do Sul, e o foi com 
o nome de terra dI' Amcrico, por ter sido o primeiro 
que a vulgarizou e descreveu com autoridade, e este 
nome foi applicado e recebido por outros cosmogra
pilos, que não clIc, ;'lião se póuc dizer, pois, que foi um 
lIsnrpador, 

-As primeiras exploraç'ics não são positivamente 
conheeidas. A de 1501 atlribue-se a André Gonçalves, 
ou a Dom ~uno ~Ianoel, segundo outros. A segunda 
exploraçfto, 1503, foi cOlIlrnandada por Gonçalo Coelho, 
aqui de passagem para a lndia. 

A frota de explora('ão veio tocar a costa 
brasileira no cabo de S. Boque, e correu-a toda 
de norte a sul até ao cabo de Santa Maria (Uru
guay); por onde foram passando, deram os ex
ploradores, conforme o calendario, os nomes de 
santos aos accidentes geographicos: cabo de 
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S. Roque (i6 de agosto), cabo de Santo Agostinho 
(28 de agosto), Rio S. Francisco (4 de outubro), 
B. de Todos os Santos (1 de novembro), C. Je 
S. Thomé (21 de dezembro), (( Hio de Janeiro»? 
(19 de janeiro de 1502), Angra dos Reis (6 de ja
neiro), S. Vicente \22 de janeiro); esmorecendo o 
chefe da expedição, Vespucio tomára o rumo de 
sueste, depois de viagem tempestuosa, e chegou 
a Lisboa a j de setembro de L502. 

Depois dessa exploração fecunda quanto ao 
conhecimento das terras, mas inutil aos inte
resses do commercio portuguez, a terra de Santa 
Cruz caíu em verdadeiro olvido. 

Comquanlo fosse csta primcira expedição a unica 
regularmente feita, outras houve: a de (~onçalo Coe
lho (que vcio com A. Yespucio) que bllsca\'a uma 
passagcm pelo sul para a India, torou na Bahia e em 
outros pontos em 1503; no Illesmo anno Fernando 
de Noronha, armador (' particular, descobriu a ilha 
do mesmo nomc, c Affonso de Albuquerque tocou 
no Brasil; Joào lHas Solis, espanhol, em 1515, visi
tOIl varios portos, e Fernando de l\lagalhàes, por
tugucz a scniço dc Espanha, em 151\:) estevc no Rio e 
euí outros lugares, seguindo para o sul corno Solis; 
e ainda varios outros portuguezes ou estrangciros, na
vegadores, aventureÍl'o~ e piratas, estiveram no Brasil. 
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08 Indlos selvagens. 

SUMMARIO. Os indic:;enas; e,tado e gráo de civilização. Os tupíll 
e o~ bugres. Desintplligencia entre os conquistadores e os 
índios. 

A terra então descoberta era habitada por 
uma gente da mais infima civilização; vivia da 
caça e pesca, não conhecia outras armas de in
dustria ou de guerra senão o arco e a clava e 
andava em completa nudez. Entregues á natu
reza, não conheciam Deus nem lei, pois não era 
conhecel-os possuir o terror da superstição e o 
dos mais fortes. A feição dos indios, diz Vaz 
de Caminha, o escrivão da armada de Cabral, 
« é serem pardos, á maneira de avermelhados, 
de bons rostos e bons narizes, bem feitos). 
Quando se disse a primeira missa na terra firme, 
ajudaram a elevar a Cruz e eram uns cento e 
cincoenta que se misturaram aos christãos. 

A principio suppoz-se que eram todos os 
índios do Brasil da mesma estirpe; mas dentro 
em pouco se percebeu que se distinguiam muito, 
uns de outros, pela diversidade dos costumes, 
sempre incultos, pela indole pacifica ou feroz 
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ou ainda pelo habito de comerem a carne hu
mana, o qual não era de todas as tribus, e dis
tinguiam-se egualmente pela variedade das lin
guas. l\1as na regiüo do litoral, que foi a melhor 
e 1nais ceoo conhecida, predominavam, pelo 
numero e valentia, os tupis! eram oilTerentes 
tribus, de sul a norte, com differentes nomes; 
mas a lingua ll'ellas era com poucas dif[erenças 
a mesma, d'onde se lhe chamou merecidamente 
mais tarde a Língua geral. É certo que os pa
dres jesuitas, ao depois, e por necessidade da ca
techése, enriqueceram e aperfeiçoaram a lingua 
dos tupis e guaranis,e neste sentido não fize
ram mais que os poetas e escriptores que fixam 
em toda a parte a supremacia de um dialecto 
que elles proprios ennobrecem sobre todos os 
demais Em todo o caso ainda hoje não se sabe 
bem em quantas famílias distinctas se dividem 
os' indios de todo o paiz; são muito conhecidos 
os tupis e foram quasi os anicos que mais ou me
nos se approximaram das povoações civilizadas, 
que outros mais bugres, os tapuias, por exemplo, 
nunca poderam supportar sem rancor. 

Portuguezes e indios praticavam-se mutua
mente crueldades, porque não se entendiam e 
nem se podiam entender, attentos os differentes 
gráos de civilização. O índio tinha o sentimento 
da propriedade collectiva (da tribu), mas não o 
tinha da « propriedade privada» ; os indios não 
julgavam fazer mal roubando; e assim muitos 
crimes que o eram para os christãos, pal'a elles 
nada significavam. Por outra parte, qualquer ul
trage feito a um índio por um só portuguez, d'elle 
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eram considerados responsaveis todos os por
tuguezes onde os encontravam, o que fazia pa
recer má fé, traição ou ferocidade gratuita ' da 
parte dos selvagens. Os civilizados entretanto 
ainda hoje, na guerra, responsabilizam povos 
inteiros pelos erros ou crimes de poucos indi
viduos. 

Tinham os conquistadores na conta de ho
mens sobrenaturaes, fantasmas vindos do mar, 

Taba de indios 

caraibas, e era natural que fossem submissos 
ante o invasor. Este, porém, pensou logo em 
transformaI-os em escravos; a escravidão não 
era uma injuria para a consciencia dos negros, 
muito menos para a dos indios; mas era um 
acto, e o principal effeito da guerra. 

A escravidão era tambem o trabalho e o 
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castigo corporal, e o indio, de natureza indo
lente, não podia e não gostava de trabalhar. 
D'ahi nasceram muitos tumultos e vinganças 
atrozes. 

A acção dos padres jesuitas, que logo no 
primeiro seculo diligenciaram civilizar os indios, 
não os tornou mais christãos do que o podiam 
ser; mas conservou-os agremiados, sem exigir 
maior trabalho que o que podiam dar e sobre 
tudo cm muitos casos poupou-lhes a degrada
ção, os horrores da crueldade, das doenças e da 
morte ao contacto dos conquistadores, a cujo 
captiveiro preferiam muitas vezes o suicídio. 

Os indios do Brasil e de toda a America, pelos 
seus caracteres geraes vê-se que devem provir de uma 
só estirpe. Os do Brasil podem ser classificados em 
alguns grupos: 

1. Os Tupis-guaranis são os mais civilizados, 
mais fortes e industriosos e occupavam o litoral e as 
margens dos grandes rios: tupis, guaranis, munduru
cús, jUl'llnaS, apiacás, tamoios, omagllas, etc. 

Representa o grupo principal e o que se fundiu na 
colonização européa. 

2. Os Gês (ou tapuias, como lhes chamavam 
o.s tllpis) , rudes, caçadores; em geral desconheciam a 
navegação e a ceramica: botucudos, aimorés, suiás, cain
gangs. 

3. Os Nu Aruaks: os mox6s, arlláks, paumaris, 
baures, etc. 

4. Os Caribas: os nallcas, bacairis. palmeias, 
pimenteiras. 

Algumas tribus de importancia não podem .en
traI' nestes grupos geraes e ficaIll á parte: hriris, ca
rajás, boror6s, guaicurús, goitacás (que parece extincto). 

J. Ribeiro-Hist. Brasil (Cur!'o medio) 2 



18 Colonização 

IV 

A colonização. Capitanias hereditarias. 

SUMMARIO. D. João III emprehende a colonÍzação. Capitanias e do
natarios. Fraqueza e insuccesso da tentativa. 

A nossa historia é apenas, nos seus começos, um 
fragmento da historia de Portugal. O peqo\Jeno reino eu
ropeu com os descobrimentos de terras até então igno
radas, dominava o oceano e numerosas ilhas, conquis
tara a lndia e as terras da Africa, e assim formava um 
dos maiores imperios do mundo. 

Nessa épo(>a, o interesse maior dos portuguezes 
estava no oriente. 

O reinado de D. llanoel escoou-se inutilmente 
para o Brasil; mas já nos ultimos annos, attenta a pi
rataria dos traficantes de pau brasil, mau grado o mo
nopolio portuguez, impunha-se uma das duas alterna
tivas: ou colonizar a terra ou perdel-a. 

Quando subiu ao throno portuguez D. João 
III (1521-1557), o novo rei lançou vistas mais re
solutas sobre a colonia indefeza e abandonada. 
Já então a India tinha s0rvido muito das forças, 
cabeuaes e vidas de portuguezes, e já se entrevia 
a rui na que havia de acarretar a conquista.\Vol
tou, pois, o novo rei as suas vistas para o Brasil. 
O seu primeiro acto foi a creação de uma esqua
dra que devia estacionar e cruzar ao longo das 
costas brasileiras e ao mesmo tem po servir, 
quanto podesse, ao povoamento. Foi d'ella com
mandante Christovão Jacques, e compunha-se 
de seis náos. C. Jacques fundou feitorias em Ita-
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maracá e Pernambuco e fortificou-as. Seguindo 
para o sul, na bahia de Todos os Santos bateu e 
aprisionou 300 francezcs, que leyou para a Eu
ropa. Um anno mais tarde um galeão francez vin
gava esse desastre assolando a nova feitoria. 

Antes de C. Jacques alguns navios portuguezes 
parece que cruzavam e vigiavam as costas do Brasil; 
as noticias que temos, porém, são defi('ientes, e em 
qualquer caso não se tratou da colonização das. terras. 

Parece que Christovão Jacques fez duas viagens ao 
Brasil, em 1516 (feitoria de 19uaraçú) e cm 1526 quando 
esteve na Bahia e derrotou os francezes. 

Tudo parecia recair no olvido, quando corre a 
Europa a noticia da abundaneia de prata vista nas 
mãos dos selvagens do rio descoberto por Solis. A 
ambição despertou de novo a apathia antiga, e a 
duvida de que esse rio estaria dentro da linha de 
demarcação fez logo equipar a esquadra que com 
1llartin AJTonso de Souza, armado de poderes 
absolutos, conjunctamente com Pero Lopes, 
seu irmão, partiu para o Brasil: A acção de Martin 
A. de Souza limitou-se ao litoral brasileiro, onde 
foram collocados marcos do dominio portuguez. 

A exploração ordenada a 1llartin AJTonso 
de Souza e a seu irmão Pero Lopes (i530) 
foi a mais precisa nos resultados: tocou suc
cessivamente no cabo de S. Agostinho, em Per
nambuco, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Ca
nanéa; Pel'o Lopes, só, foi até á ilha das Palmas 
(Rio da Prata); em todos esses lugares demorou
se algum tempo, e, de volta, fundou S. Vicente e 
penetrou no intedor até S. André da Borda do 
Campo (S. Paulo); ahi recebeu Martin Affonso o 
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titulo de donatario de S. Vicente. Logo ao che
gar ao cabo Santo Agostinho destacou para oeste 
uma náo que explorou o litoral do Norte até o rio 
Gurupy; no Maranhão. Esse foi portanto o explora
dor que achou a expressão mais nitida e completa 
da curva atlantica do Brasil, no curso de uma 
só exploração. É"provavel que Pero Lopes se adi
antasse até o Hio da Prata, emquanto Martin A. 
de Souza restava em S. Vicente, e verificasse a 
nenhuma existencia de minas no Rio de Solis, 
ou mesmo fazendo as observações astronomicas, 
concluisse que este rio estava fóra da linha da de
marcacão. Voltaram ambos a Lisboa em 1533. 

F~i fundado então o povoado de Santo An
dré da Borda do Campo (Piratininga) por Martin 
Affonso. 

Tendo já no Bmsil tres feitorias:-Pernam
buco, S. Vicente e Piratininga- D. João III desde 
o anno antecedente resolvera praticar o systema 
de colonização, que Christovão Jacques, natural 
da Madeira, já desde a expedição precedente ha
via de accôrdo com o letrado Diogo Gouveia 
proposto em L527. Era o systema das capitanias 
hereditarias antes applicado na colonizaçãQ da 
Madeira e dos Acores. 

Christovão Ja'cques, ainda qu~ o houvesse pe
dido, não foi contemplado. Eram-n'o, e de modo 
excepcional, os dous irmãos Souzas, Pero Lopes e 
Martin Affonso. 

N o Brasil, a eoróa portugucza não encontrava 
povos bastante cultos para limitar-se a subjugai-os e 
impór-Ihes o protectorado como na India. Aqui seria 
talvez mais facil o trabalho da conquista pela fraqueza 
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da resistencia; mas era preciso povoar a terra inutil, 
pesquizar-Ihe as riquezas ainda ignoradas, em uma 
palavra, fundar a sociedade e organizai-a. O governo 
aroroçoaria aos que quizessem vir a essas terras, por
tuguezes especuladores e aventureiros, a leva volun
taria do povoamento; com Martin Affonso vieram cerca 
de 400 pessoas; disporia de condemnados que mandaria 
a esse degredo e de forças de caracter militar que guar
dariam a posse da terra. Foi esse ultimo alvitre que pre
yaleceu, pois quando se soube o Brasil acossado de es
trangeiros que negociavam com o gentio, foi que D. João 
resolveu crear postos de defeza, entregues como doações 
a differentes fidalgos e capitães illustres portuguezes. 

Foi dividido O paiz em lotes pouco mais ou 
menos de cincoenta leguas de costa até á linha 
de demarcação pela tena dentro. Cada lote 
d'estes coube a um capitilo-mór (e ás vezes mais 
de um lote), o qual d~veria cuidar da povoação 
e prosperidade das suas terras, exercendo sobre 
ellas direitos senhoriaes quasi absolutos. Essas 
capitanias eram hereditarias e foram doze, a sa
bel': S. Vicente, Santo Amaro, Paraíba do Sf,l,l, 
Espirito Santo, Porto Seguro, Ilhéos, Bahia, 
Pernambuco, e quatro capitanias ao norte da 
capitania da Paraíba até o limite extremo do 
Maranhão. Eram treze os donatarios, mas os 
quinhões foram quinze,. os dois irmãos Souzas 
tinham 180 leguas ou cerca de 4 quinhões. 

Donatarios e Capitanias: 
i. Martin Atronso-S. Vicente, isto é, de 

Cananéa a Cabo Frio. 
2. Pero Goes da Silveira-Paraíba, isto é, 

de Cabo Frio a Itapemirim. 
3. Vasco Fernandes Coutinho-Espirito 

Santo, da antecedente ao rio Mucury. 
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4. Pero de Campos Tourinho-Porto Se
guro, do Mucury até limite não indicado, prova
velmente até o Jequitinhonha. 

5 .• Jorge de Figueiredo Corrêa-Ilhéos, 
até a barra do Jaguaripe, na Bahia de Todos os 
Santos. 

6. }"rmH'isco Per("il'a Coutinho - Bahia, 
e da Bahia até a foz do rio S. Francisco. 

7. Duarte Coelho Pereira- Pernambuco, 
desde a antecedente até ao norte do rio Iguaraçú, 
sitio dos Marcos. 

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

9. Antonio Cardoso de narros - Ceará. 
10 .• João de Barros, o historiador, e Ay

res da Cunha-(do Hio Grande ao Maranhão; 
excluindo as partes de Cardoso de Barros e Fer
nando Alvares). 

11. Fernão Alyares de And."ade (parte 
do Piauhy e Maranhão). . 

12. (O mesmo Pel'o Lopes) - (II) Santo 
Amaro ou Guaimbé, ao sul de S. Vicente até a altura 
da ilha de S. Sebastião. A este donatario pertencia 
ainda um outro lote, Sant'Anna (correspondente á 
actual Santa Catharina) que não foi colonizado. 

Eram desiguaes as capitanias mesmo quanto 
á linha da costa, e algumas, as do extremo norte, 
nem sequer foram povoadas ou mesmo visitadas. 
Esses fidalgos não eram bastante ricos para to
mar a hombros tão dispendiosas emprezas, ainda 
podendo cobrar dizimas, escravisar o indio, reta
lhar as terras em sesmarias e não responder de 
tudo quanto fariam senão ao rei e em pessoa. Des-
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de logo se denunciou a fraqueza essencial do sys
tema; em terra tão vasta as capitanias, indiffe
rentes entre si, não attendiam ao perigo constante 
da invasão corsa ria franceza que aqui e alli as 
atormentava. Os primeiros colonos mandados' ao 
Maranhão naufragaram e não conseguiram colo
nizar a terra. Os colonos do Espirito Santo revol
taram-se contra o seu donatario. Em outros lu
gares, a insuHi('icl1cia de recursos, os naufragios, 
as lutas com os l1atUl"aes inu ilizaram todos os es
forços. As capitanias não prosperavam. Faltava
lhes a unidade e o sentimento do interesse com
mum. Isso .iunto aos insuccessos de muitas d 'ellas, 
determinou o rei de Portugal em 15 t18 a abolir as 
excessivas franquias que gozavam e subordi
nai-as a um Governo Central, que teve a sua sé de 
na Bahia. Era necessidade que todos e os pro
prios donatarios reclamavam. - A Bahia ficava 
quasi no meio aproximado da linha da costa me
lhor conhecida então e que ia da Laguna (em 
Santa Catharina) até (J rio Gurupi (Maranhão). 
Propriamente, porém, o Brasil habitado, e com 
grandes claros, estendia·-se apenas de Cananéa a 
Itamaracá (Pernambuco). 

Esta lição nos ensina que o Brasil começou effecti
vamente por um systema de governos locaes e indepen
dentes entre si. E a creação do govemo geral em 1548 
é conseguintemente a primeira tenta tiva ode federação. 

As capitanias do Norte indicadas sem demarcação 
são intercaladas umas nas outras. Assim, João de Barros 
tinha uma parte no l\lossoró outra no Gurupi. A ver
dade é que além de ltamaracá não houve colonização, 
n'este primeiro ensaio de povoamento. 
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SYNOPSE GERAL 

o descobrimento e a colonização. 

1. O OESGOBRIMENTO- Partida da frota de Cabral (9 de março). Avista 

(
1500) terras do Brasil (22 de março). Primeira 

missa no ilhéo de Santa Cruz (26 de abril). 
Missa, em terra firme (1 9 de maio). Prosegue 

2. EXPLORAÇXO 
(1501-02) 

3. OS INOIOS 

a frota para a India (2 de maio). 
Escri"ão da armada: Pero Vaz Caminha. 

-El-rei D. Manoel ordena a exploração da terra 
descoberta. ' 

Expedição de Americo Vespllcio (1501). Revela
ção do litoral desde o cabo de S. Roque 
(16 de agoslo) até S. Vicente (22 de janeiro 
de 1502). 

-As gentes do Brasil. Costumes, aspectos. Tupis 
e bllgres. A lingua tllpi e a lingua geral. 

Causas geraes de disscnlimento entre portu
guezes e sel"agens: o roubo, o costume 
das I'inganças, a escravidão. A acção ci"ili
zadora dosjesuitas. A catechése. 

4. AS CAPITANIAS -D. João III ado pia o systema de capitanias 
hereditarias para o povoamento do paiz 
(Diogo de Goltl'eia). 

Expedições de Christol'!io Jacques e de Martin 
Alfonso de Souza (do cabo de S. Agostinho 
ao Rio da Prata). 

As tres primeiras feitorias (1533): -Pernam
buco, S, Vicente, Piratinillga. 

As doze capitanias,' Santo Amaro, S. Vicente, 
Paraíba do Sul, Espirito Santo, Porto Se
guro, IIh('o_, Bahia, Pernambuco e quatro 
DO extremo norte, 86 povoadas mais tarde, 
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o G01,erno geral. Thomé de Souza, Duarte da 
Costa; CaramurÍl e Ramalho. 
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SUHMARlO. Os governos geraes. Thomé de Souza. A fundação da 
capital. Nobl"ei-ia. Duarte da Costa. Pero Fernandes. Anchieta. 
Cararnurú. Hamalho. 

A experiencia da fraqueza das capitanias e 
da desmoralização e depravação d'ellas e a amea
ça constante dos piratas, na maior parte france
zes, que impunemente commerciavam com 'os 
inclios e procuravam estabelecer-se na terra, in
duziram D. João III a crear o Governo Geral do 
Brasil. 

Era o meio e expediente adoptado para so
breestar a ruina das primeiras povoações. 

Comprou-se para séde do governo a capita
nia da Bahia, á familia do donatario que ahi fôra 
victima dos selvagens, ponto magnifico pela ex
cellencia do porto, como por estar quasi a meio 
das costas já aqui e alli occupadas desde Cananéa 
até Itamaracá. 
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Foi primeiro governador nomeado Thomé 
de Souza (i549-i553), homem prudente e sizudo, 
como era sua fama, e que chegou a 29 de março 

de i549 e logo assistido 
de portuguezes que ahi 
estavam e dos indios, 
lancou os fund amentos 
da 'Cidade do Salvador, 
na chapada da montanha, 
no lugar que hoje se 
chama cidade alta. Na 
praia havia um pequeno 
nucleo de colonos anti
gos que foram transfe
ridos para a cidade re
cem-fundada. 

PADRE ANCHIl!:TA 

Thomé de Souza era um bastardo, porém de 
grande estimação entre a nobreza pelos seus 
serviços e por «ser um homem sério», cousa 
então pouoo vulgar entre os homens de menos 
esmerada educação. 

Com elle vieram um Ouvidor-mór, Pero Bor
ges, que tinha a seu cargo os negocios ~e jus
tiça; um Procurador, Antonio Cardoso de :par
ros, que devia arrecadar os impostos e mais 
dinheiros da corôa, e um Capitão-mór da costa, 
Pero Goes da Silveira, que devia viajar e guardar 
o litoral. O governador geral era, como os capi
tães-móres das capitanias, tambem o comman
dante das tropas. 

Em companhia de Thomé de Souza vieram 
seis Jesuitas sob a direcção do Padre ~Ianoel 
da Nobrega. Vinham para catechizar os in-
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dios e prestar á colonia os serviços da religião 
e dos bons costumes, então quasi abandonados. 

A administraC'ão de Thomé de Souza foi ha
bil e de inuilo fr\l~t(). Organizou a defeza das co
lonias, fortificando-as c tornando obrigatorio por 
toda a parte o serviço militar, mas sem excesso. 
Protegeu os indios, mas não sem castigaI-os se
veramente quando necessario; de uma feita, ten
do estes assassinado e devorado dous portu
guezes, aprisionou dous murubixabds (assim cha
mavam os indigenas aos chefes), atou-os á bocca 
de uma peça, que fez disparar em seguida. Essa 
crueldade foi bem inutil, e parece mexplicavel 
num homeIll; como Thomé de Souza, que, para 
poupar a população ou augmental-a, revogava a 
seu arbitrio as leis das Ordenações, perdoando a 
malvados e criminosos de toda a casta. Assim, 
preparou e accumu\ou muitas clitliculdades para 
os seus succeSSOl·es. Percorreu varias vezes as 
capitanias, dando auxilio e conselho, creando po
voações (Conceição de ltanhaen e Santo André), 
promovendo a expulsão dos espanhóes que com
mereiavam já pelo sertão do rio Paraná desde o 
rio da Prata. 

No seu governo o Brasil foi feito bispado (se
parado do Funchal, de que dependia), e o pri
meiro Bispo foi D. Pero j,"erllalldcs, que che
gou em 1552. 

Logo no anno seguinte, completando quatro 
annos que era o tempo designado, pediu para 
recolher-:se ao seio da familia que deixara na pa
tria. Em todo o resto da vida, porém, foi sempre 
o conselheiro do gove.mo nas cousas do Brasil. 
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Duarte da Costa-(1553-1557) foi o suc
cessor de Thomé de Souza. Prestou egualmente 
serviços de valiÇl, mas estava longe de ser como 
o seu antecessor. Deve-se-Ihe entretanto fazer 
justiça, notando que a sua administração foi 
muito mais tempestuosa que a de Thomé de 
Souza; no seu tempo os indios, em grande alli
ança, sob o commando de um terrivel cannibal 
Cunhã-bebe, desde o Cabo Frio até a Bertioga, 
levantaram-se fazendo grandes mortandades e 
zombando dos portuguezes. 

Tambem francezes calvinistas se estabelece
ram numerosos na bahia do Rio de Janeiro ([555) 
com o chefe Nicolau de Villegagnon, que se 
fortificou a principio no ilhéo da Lage (Rattier) e 
depois na ilha de Seregipe, que tem o seu nome 
hoje~' 

Duarte da Costa pedia recursos que nunca 
chegavam, e, n~o podendo combater, ficava na 
inacção, preferindo-a á vergonha da derrota 
certa. 

Tambem vieram com elle novos jesuitas e 
entre esses José de Anchieta, que aqui tomou 
ordens, o apostolo do Novo Mundo, a quem se 
deve ter chamado á civilização milhares de ho
mens embrutecidos pela selvageria, e ter promo
vido a paz entre elles e os colonos, com· risco de 
vida e com grandes, constantes e penosos traba
lhos, 'nos quaes consumira a existencia, pondo 
em prova a sua admiravel caridade e amor dos 
homens. 

Na administracão de Duarte da Costa deram
se divergencias e~tre o bispo e o governador, 
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sobretudo pela desmandada conducta do filho 
d'este, Alvaro da Costa, moço de grande cora
gem, porém de costumes soltos. Outras razões 
haveria além d'esse pretexto, e por isso forma
ram-se, entre os colonos, partidos de um e outro 
lado, que ameaçavam perturbar a ordem. O rei 
fez chamar o bispo e Pero }~ernandes effecti
vamente embarcou em 1556; mas ainda nas cos
tas do Brasil, nos baixos chamados de D. Ro
drigo, perto do rio Cururipe, naufragou, e com 
outros que iam foram devorados pelos Caetés. 
A consternação produzida por essa desgraça ao 
menos paz termo por algum tempo a todas as 
disputas. 

Em 1:>57 Duarte da Costa terminou o seu 
governo. O caracter de Duarte da Costa re
sentia-se de egoismo e de parcialidade em tudo 
que dizia a si proprio ou á familia. Por causa do 
filho deixa lavrar a contenda com o bispo e fo
menta-a, desmoralizando perante o rei ao velho 
sacerdote. Não abandona o governo sem reser
var para si as melhores sesmarias. 

Um anno depois morria na Bahia o celebre 
Caramurtí, já muito carregado de armas, e que 
fôra a testemunha dos grandes acontecimentos 
da terra, nos quaes tivera não pequena parte. 

Esse Caramurtí era um certo portuguez de 
nome Diogo Alvares, que havia naufragado na Ba
hia e conseguira com uma arma de fogo atemorizar 
os indigenas e maravilhai-os a ponto de ser por 
elles respeitado e acolhido como um deus ou um 
monstro surgido das aguas. Por elles foi appel
lidado Caramurú ou Dragão do mar. Esta lenda 
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contem muitas inverosimilhanças, mas é certo que 
Diogo Alvares conviveu largos annos com os in
dios, entre os quaes deixou numerosa descenden
cia e foi no tempo de Thomé de Souza um dos mais 
prestimosos auxiliares da fundação da cidade. 

Tambem teve egual celebridade outro portu
guez de nome João Ram.alho, que no sul os pri
meiros colonizadores de S. Vicente encontraram 
em convivencia com o gentio, e que se suppõe um 
degredado ou fugitivo, ou tal vez um naufrago 
como Diogo Alvares. 

Tambem Ramalho tinha grande poder sobre 
os indios, que cegamente lhe obedeciam, e con
stituiu familia numerosissima, sobre a qual, com 
o correr dos annos, pois viveu muito tempo, 
exerceu verdadeira fascinacão. Tornou-se assim 
e egualmente como o Cal'amul'ú ao Norte, um 
dos elementos que mais facilitaram aos coloniza
dores a difficil tarefa de impor-se á estima dos 
selvagens. 

Do tempo do segundo governador é a expedição 
de Luiz de 1\1ello, apparelhada em Lisboa com algu
mas caravelas e cerca de quatrocentos homens; inuti
lizada pelo naufragio. Parece que se dil'igia ao Alna
zonas e liga-se ás varias tentativas que ainda se faziam 
de varar todo o continente pelos grandes rios de leste 
até o Pacifico. 
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)Ien de Sá. 
Expulsão dos francezes do Rio de Janeiro 

e mais tarde do "Iaranhão. 
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SUMMARlO. I. Meu de Sá. Os fraucezes no Rio de Janeiro. A guerra 
da expulsão dos francezes. Estacio de Sá. Fundação da cida
de do Rio. Salvador Correa. II. Dominio espanhol. Os fran
cezes no extremo norte (Maranhão). 

Já desde o tem [lo de Duarte da Costa, se
gundo governador, haviam estabelecido os fran
cezes, sob o mando de Nicolau Uurand de Vil
legagnon, uma colonia de protestantes na ilha 
de Seregipe na bahia do Rio de Janeiro, onde, 
attraindo o gentio, faziam lucrativo commercio. 

Villegaglloll era um alIicial de grande 
lustre da marinha franceza, e no seu tempo a 
França esta va dividida pelas lutas religiosas 
entre calvinistas e catholicos. Villegagnon era 
do partido dos protestantes, que então não goza
vam do favor do governo, e por isso resolveu 
procurar na America um refugio para os seus 
compatriotas e companheiros de religião. 

O Rio de Janeiro, pela belleza do sitio já 
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anteriormente visitado por piratas francezes, pa
recia o lugar mais adequado. 

Foi essa a França antarctica. 
As difEculdades em que se via Duarte da 

Costa, as dissens<les com o bispo, a guerra dos 
indigenas cm varias capitanias, juntas á falta de 
maiores recursos, collocaram-Il 'o em completa 
inacção. A camara da Bahia pedia ao rei pelas 
chagas de Christo que viesse novo governo. 

Aproveitando-se (l'esta inacção, os francezes 
fortificaram-se e augmentaram a sua nova colo
nia, que entretanto não prosperava porque eram 
continuas e violentas as disputas religiosas entre 
os proprios calvinistas. 

Neste momento, o Brasil portuguez recebeu 
novo governo. 

Foi nomeado Men de Sá, homem experi
mentado, sabio em «letras legaes» e irmão do 
celebre poeta Sá de Miranda: amigo do rei. 
chegou com poderes amplos e para governar 
pelo tempo que quizesse. :Ueo de Sá gover
nou 15 annos, de 1557 a J57:2. Foi seu primeiro 
cuidado atalhar as muita~ demandas, o jogo e 
os abusos que encontrou na colonia; dominar 
os gentios rebeldes pela força e 'aos mansos 
agrupaI-os em aldeias dirigidas pelos jesuitas. 
Mas a questão principal era a dos francezes que 
se haviam apossado do Rio. 

Chegado um reforço de náos que pedira 
para Portugal, resolveu expelIil-os. o que logo 
fez derrotando-os, fazendo cem prisioneiros e 
logo depois demolindo e inutilizando as fortifi
cações de Seregipe (Ilha de Villegagnon). 
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Essa victoria, porém, fora inutil porque a 
maior parte dos vellcidos haviam dehandado 
pelas terras e florestas, de modo que apenas :\Ien 
de Sú se retirára, de novo os francezes voltaram 
ao litoral. 

Tornava-se indispensayel fundar ahi uma 
cidade, nucleo de resislellcia' aos piratas. Fun
dou-a J~stacio .Ie Sá, sohrinho do governador, 
junto ao Pão de Assucar, na P/'{{ia vermelha (1565), 
onde se fortificou e comecou a escaramucar con
tra francezes e indios quepl'incipalmente 'occllpa
"am a ilha do ParaIlOpll({!l (mais tarde do Gover
nador), e o litoral de oeste --até o rio Carioca __ 
Essas guerrilhas. porém, nada traziam de defini
tivo e eram occasião de lI1l1itas perdas inuteis 
de ambas as partes (l.:iG.J-G{)), D'esse estado de 
cousas teve noticia lUen de Sá, que embarcou 
na Bahia na esquadra de Chl'Ístovc10 de Barros e 
reunindo refol'(~o de gente, Índios lcmimimós do 
Espirito Santo (com o seu cacique Ararigboia a 
quem mais tarde foram doadas as terras de Ni
teroi) e outros recursos e canôas em S. Yi,-,ente, 
aproou para o Rio de Janeiro (156i) e investindo 
contra os francezes tomou-lhes as posições de 
Uruçllmirim (praia do Flamengo) e Paranopuan; 
aqui a victoria foi completa, mas não sem a perda 
de muitos bravos e entre elles a de Estaeio de 
Sá, ferido mortalmente no rosto pOI' uma frecha. 
Tambem foi elJa manchada pelo fanatismo e 
crueldade dos vencedores, que fizeram enforcar 
alguns vencidos calvinistas que escaparam ao 
destroç'o da batalha (l;16i'i. 

J, Ribeiro-Hi~l. do Brasil (Curso media! 
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Não tiveram os portuguezes o prazer de apri
sionar a VilIeg'agnon; suppunham-n'o no Rio de 
Janeiro, mas, tendo de vencer conspirações que 
se formaram contra a rigidez da sua disciplina 
moral,já havia, muitos annos antes, abandonado, 
com desgosto, e para sempre, a colonia entregue 
a si mesma e corram piela de todos os vicias da 
licenca e da anarchia. 

Men de Sá falleceu na Sahia em 1572. 

n 

Os acontecimentos politicas da Europa ti
nham mod.ificado a situaçüo do Brasil. O pequeno 
reino de Portugal, depois da morte do cardeal 
rei D. Henrique, foi usurpado pelo pretendente 
espanhol Filipe II; e assim o Brasil ficou sob a 
dependencia da Espanha desde aquelle momento 
(1581) até 1640, anno em que se restaurou a in
depelldencia dos portuguezes com os seus reis 
nacionaes. 

Os francezes continuaram a occupar varias 
pontos do Brasil. 

Afinal escolheram o extremo norte, então 
absolutamente abandonado dos portuguezes, para 
fixarem-se com maior faciiidade no 8010 ameri
cano. Em 1594, Jacques Riffault e C.wlos de Vaux 
vieram aportar nas terras do Maranhão, para onde, 
captando a amizade e benevolencia do gentio, e 
grangeando a amizade de Ovirapire, cacique dos 
tupinambás, que anteriormente conhf'ceram, con
seguiram attrahir novas levas de colonos prote
gidos e acoroçoados pelo governo francez. Assim, 
partindo para a França, interessam na empreza o 
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rei Henrique IV e varios senhores. Um fidalgo, 
Daniel de Latouche, senhor de La Ravardiere, Ni
colau de Harley e numerosos aventureiros, fun
daram prospera colonia na ilha que chamaram de 
S. Luiz (em honra do rei de França, 1612). Vinte 
annos ahi estiveram os colonizadores. até que afi
nal os portuguezes resolveram expellil-os da terra; 
Jeronymo de Albuquerque conseguiu, senão 
venceI-os, 'contel-os com temor apoz a batalha de 
Guaxenduba em 1614, donde resultou um armis
ticio; mas só no anno seguinte Alexandre de 
Moura não querendo reconhecer essa paz provi
soria, pôde, trazendo grandes recursos de guerra, 
banir os invasores do territorio (1615). 

Ao mesmo tempo, e como medida de pre
caução, resolveram os portuguezes colonizar o 
extremo norte do Brasil desde o Ceará até o Pará 
(16 L6), região até essa época inteiramente abando
nada aos indigenas e aos aventureiros. Foi Fran
cisco Caldeira Castello Branco que fundou a po
voação de Belem. 

Os acontecimentos do extremo-norte passam-se 
sob o governo dos successores de l\len de Sá. 

Em 1572 o Brasil foi dividido em dous governos 
geraes : o do norte com a capital na Bahia, com Dom 
Luiz de Brito de Almeida, e do sul, com a capital no Rio, 
com o dr. Antonio Salema, da universidade de Coimbra. 
Esta divisão provou mal e voltou-se ao regimen primi
tivo em 1577 com um unico governador na Bahia, Lou
renço da Veiga. 

Vieram depois outros governadores; no tempo da 
expulsão dos francezes do Maranhão, governava o Brasil 
Gaspar de Souza que para dirigir a reconquista 
propositadamente foi residi!' em Olinda. 
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VII 

A guer'ra holland(,za. 
Invasão. Perda e restaUl'ação da Bahia. 

(1624-t625) 

SUMMARIO. Causas das invasões. A companhia hollandeza das 
lndias. h1\'asão e perda da Bahia. Restauração do dominio 
portuguez. 

Os inglezes, hollandezes c francezes nunca pode
ram resignar-se á pOSSf! do mundo por parte de portu
guezes e espanhóes, que foram os maiores navegadores 
e descobridores de terras. 

As difficuldades da guerra estrangeira, que come
çam para o Brasil com a luta contra os francezes. tor
nam-se ainda maiores quando a terra aUrae a cobiça e 
o odio dos hollandezes, inimigos do despotismo es
panhol. 

Sob O dominio espanhol viveu Portugal, 
como o Brasil, de 1580 a 1640. 

A Hollanda, em guerra com a Espanha, ha
via assignado urna tregoa de doze annos em 1609. 
Um anno antes de expirado o armisticio, em 1621, 
organizou-se naquella republica uma companhia 
com grandes caLedaes para o fim de com esqua
dras arrancar á Espanha os thesouros que cur
savam o mar coalhado de galeões que vinham do 
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Mexico, Perú e das Indias e egualmente conquis
tar algumas terras proprias para o commercio, 
do oriente ou do occidente. 

«A companhia, diz um dos nossos histo
~iadores, chamou-se das lndias Occidentaes, por-

Plauta da Bahia em 1625 

que se destinava a operar na America, bem como 
uma outra das lndias Orientaes desde 1602 ope
rava na Asia, com immensos prejuizos para a Es
panha. Um conselho de dezenove membros, que 
por isso se intitulava conselho dos XIX, tomou a 
direcção da companhia das Inclias Occidentaes, 
conforme os seus regulamentos, e em 1623 resol
veu fazer invadir o Brasil, e de preferencia con-
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quistar a cidade do Salvador. Equipou uma es
quadra de vinte e tres navios e tres iates condu
zindo mil e setecentos soldados, além de mil e 
seiscentos marinheiros de tripulação; o almirante 
foi Jacob Willekens; o vice-almirante Pie ter 
Piet Heyn; o commandante das tropas e futuro 
governador dos paizes que se conquistassem, Joan 
van Dorth. 

A esquadra hollandeza fez-se ao mar em de
zembro de 1623, e, com a unica excepção do navio 
em que ia Joan van Dorth, ancorou no dia 9 de 
maio na Bahia de Todos-os-Santos, no anno se
guinte. 

Diog'o de Mendonc;a Furtado, governa
dor geral, recebera de Lisboa -a visos da projecta
da invasão hollandeza, e chamara em soccorro 
da cidade os habitantes do reconcavo e do in
teriol'; estes, porém, demorando-se o inimigo, e 
tomados do cuidado das lavouras abandonadas, 
retiraram-se em breve da capital, instigados ainda 
mais a fazeI-o pelo bispo D. Marcos Teixeira, 
ql1e pOl' um erroneo principio de caridade esse 
conselho lhes dél'a; resultando d'ahi achar-se o 
governador geral apenas com algumas dezenas 
de soldados e com pouco mais de mil paizanos 
armados, que, possuidos de terror, foram fugindo 
quando appareceu a esquadra hollandeza que 
entrou pela barra a 9 de maio, sendo a cidade 
facilmente tomada no dia seguinte pelo major 
Albert Schoutt que, na falta de João van Dorth, 
(que só chegara no dia seguinte, por ter perdido 
de vista a esquadra) com mandou as tropas de des
embarque e prendeu Diogo de Mendonça, que se 
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retirara para o palacio, depois de ter combatido 
com desespero. (l) 

Joan van Dorth tomou conta do governo, e, 
reputando-se estabelecido com segurança o do
minio hollandez no Bra~il, foram pouco a pouco 
retirando-se os diversos contingentes da es
quadra. (2) 

Entretanto ia-se organizando no, interior da 
Bahia um exercito para resistir ao inimigo, que 
desde logo fieou enclIlTal~do na cidade. Mathias 
de Albuquerque, governador de Pernambuco, 
achou-se designado nas vias de successão para 
substituir a Diogo Mendonça Furtado; emquanto, 
porém, se esperavam as suas ordens, foi esco
lhido para dirigi r a administração e a guerra o 
bispo D. l\larcos Teixeira, que prestou relevantes 
serviços, deu o commando das forças aos che
fes Lourenço Cavalcanti e Antonio Carlos de 
Barros, animou a todos com o seu exemplo e 
ardideza, pôz em sitio a cidade do Salvador, 
e mais por cel'to fizera, se não tivesse succum
bielo a tanto labor; morrendo a 8 de outubro 
de 1624. 

Já a este tempo era commandante das for
ças bahianas o capitão-mór da Paraíba Fran-

(1) Os hollandezes apa[!;aram o incendio ue 15 navios, ateado 
pelos portu[!;uezes, que os abandonaram, e fizeram calar os forles 
da Barra e do Mal', O povo da cidade, em [!;rande parte, aprovei
tando a noite d'esse dia, fu[!;iu; os que fical'am abril'am franca
men(e as portas aos hollandezes admirados da facilidade da con
quista, 

12) Foi proclamada a liberdade da rcli[!;ião e o respeilo á pro
priedade: escravos e neo-christãos (descendentes de judeus e ba
pti7;ados) vieram juntal'-se aos conquistadores, 
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cisco Nunes lllarinho, que fôra mandado com 
soccorros de Pernambuco por Mathias de Al
buquerque, e ainda no fim do mesmo anno 
de 1624, D. Francisco de 1\loura, natural do 
Brasil,.chegou da Europa, despachado com o ti
tulo de capitão-mór do reconcavo para tomar o 
cOlllmando das tropas na Bahia, e effectiva
mente nelle substituiu a Francisco Nunes Ma
rinho, 

Entre os hol1andezes tudo andava mal de
pois da retirada da esquadra; .Joan van Dorth 
caía em uma emboscada e morrera a golpes de 
espada em um combate corpo a corpo com o 
capitão Francisco Padilha; AUert Schoutten, 
seu successor, moneu tambem pouco depois; 
Willem Schoutten, irmão d'este, chamado a 
substituil-o, deshol1rou-se por actos indignos que 
plantaram a indisciplina no exercito hollandez; 
a cidade do Salvador, emfim, cada dia mais 
apertada, achava-se em rigoroso sitio. 

A 29 de Março de 1625, uma numerosa es
q,..Iadraespanhola e portllgueza commandada 
em chefe por D. Fradh,ue de Toledo Ozo
rio, appareceu diante da Bahia, e ponJo-se logo 
em communicacão com o exel'cito de terra e 
reforçando-o co~ as tropas de desembarque que 
trazia, occupou a barra, e completou assim o 
cerco da cidade. (I) 

(I) A noticia da perda da Bahia causou graude excitação em 
Madrid; foi considerada lima mostra do « castigo de Deus» e por 
isso realizaram-se muitas preces nas egrejas. Entretanto só 8 
mezes depois partiu a esquadra libertadora. 
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Os hollandezes, sobresaltados com tão gran
de perigo, demittil'am 'Villcm Schoutten; mas 
Joan Ernst Ki,itr, que o substituia no com
mando das tropas, resistiu apenas um mez e 
capitulou a 30 d'abril, entregando a cidade com 
toda a artilhel'Ía, armas, munições, navios, di
nheiro e pi>cciosidades, e o mais que houvesse 
naquella e nestes, e com garantia da sua volta 
para Hollanda com as suas tropas em navios para 
esse fim concedidos, havendo finalmente mutua 
restituição de prisioneiros. 

No dia 1 de maio de 1625 as bandeiras espa
nhola e portugueza tremularam na cidade restau
rada, e tres semanas depois trinta e quatro navios 
holIandezes,soh as ordens do general Bondewiyn 
Hendrikszoon, appareceram diante da Bahia, tra
zendo inutil soccorro, e, sabendo da recente per
da dos seus, retiraram-se, seguindo o rumo do 
norte, sem que D. Fradique se animasse a ir 
atacaI-os. 

Ao mesmo tempo que a esquadra de D. Fradique 
chegava á Bahia, o vi ce-almirante hollandez Pieter 
Heyn, com mandando quatro navios, atacava a capi
tania do Espirito Santo, fazendo saltar na villa, em 
março de 16:Eí, trezentos soldados que foram \'Ígorosa
men te repellidos, prestando ahi so<:corro inesperado 
Salvador Corl'ê'a de Sá, oue do Rio de Janeiro 
partira com alguma força, por' ordem de seu pae, para 
ajudar a expellir os hollandezes da cidade do Sah'ador. 

Frustrada a sua intrepidez no Espiríto Santo e 
abatido pela noticia da restaura<;iio da Bahia, Pieter 
Heyn "elejou para a Hollanda no 1I1ez de maio, ficando 
assim o Brasil completamente viclorioso. e liue dos 
hollandezes nesta primeira guerra, 
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Na reconquista da Bahia distingue-se Giovanni 
Vicenzo Sanfelice, da esquadra luso-espanhola, e que 
veiu ter o titulo de COlide de Bagnuolo. 

Ainda em 1<i27 Piet Heyn inyadiu a Bahia tomando 
24 nayios portuguezs e saqueiando o reconcavo. 

Isochronisnlos. (~ util considerar que os acon· 
tecimentos até aqui relatados correspondem, quanto á 
historia de Portugal, aos seguintes reinados: 

1. D. llanoel (1!,Dj-1521). Descohrimento do 
Brasil. Primeira exploração. 

2. D. João III (1521-1557). Capitanias heredi
tal'ias. Governo geral: Thomé de Souza, Duarte da 
Costa. 

3. Dom Sehastião (1557.1578). Regencia de 
Catharina d'Austria. l\Icn de Sá. Guerra com os fran
cezes. 

4. Cardeal Dom Henrique (1578-1580). 
5. nominio espanhol (1580-1<i4.0). Filipe II 

(1581-liíD8,\. Colonizaç<1o do Rio Grande do Norte, Pa
raíba, Sf'J'gipe. 

(l. I,'i1ipe III (15!l8-1ü21). CO\l<!uista do Mara-
nhão tomado aos fl'ancczcs. -

7. Icilipe IV (1ti21-16ii51. Guerra com os hollan
dezes. 
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VIII 

Ainda a guerra holIandeza. 
Invasão de Pernambuco. Guerra da liberta~ão. 

(1630-1649) 

SUMMARIO. I. Loncq toma o Recife. l\1athias de Albuquerque no 
Arraial de Bom Jesus. Calabar. Os heróes da resistencia: Ca
marão, Dias, ~egreiros. II. :'Ilauricio de Nassau. A insurreição. 
Guararapes. Taborda. A paz. 

Foi O governo espanhol avisado de que o~ 
hollandezes com grande esquadra pretendiam in
vadir e conquistar Pernambuco. Essa capitania 
era de Mathias de Albuquerque, que então na 
Europa recebeu o ridiculo auxilio de 3 caravelas 
e 27 soldados. 

A esquadra hollandeza, commandada por 
LOl1cq, era de sessenta navios, e appareceu 
diante do Hecife (1630), onde, por falta de defeza, 
os naturaes obstruiram a entrada do porto, sub
mergindo navios velhos. As tropas hollandezas, 
cerca de tres mil homens, desembarcaram um 
pou.co ao norte sob o mando de Weerdel1burgh, 
e com resistencia insignificante tomaram Olinda 
e logo depois Recife, então abandonado da po
pulação que fugira para o interior, depois que o 
gove1'llador lançara fogo a navios e trapiches. 
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Succedeu aqui o mesmo que na Bahia. · Or
ganizaram-se emboscadas e guerrilhas com sol
dados e patriotas que se entrincheiraram a meio 
caminho entre Olinda e Recife, no lugar que foi 
chamado o Arraial do Bom Jesus. A importan
cia d1este nucleo de reacção. ainda que exage-

Perllambuco-O Recife 

rada pelos chronistas, foi todavia de alguma 
significação, por que inquietava fortemente os 
hollandezes. l\lathias de Albuquerque tirou 
d'esses parcps recursos grande audacia de pla
nos. ~as a luta era, por desegual, precaria. 

Portuguezes em grande numero aceitaram 
o commercio dos hollandezes, que sabiam bem 
intencionados . O brasileiro Calabar, grande co
nhecedor do lugar, passou-se para as tropas ini-
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migas; tem sido o seu nome por isso malsinado, 
porque a esta personalidade emprestaram um 
prestigio sobrehumano de fazer voltar a fortuna 
para o lado dos que, aliás, sempre desde o 
comeco a tiveram. Os hollandezes dentro em 
poucO', embora inquietados pelas emboscadas, 
foram batendo os portuguezes e em successi-

Alcaçar da Boa Vista - Pernambuco 

vas conquistas alargaram o dominio para o norte 
até o forte dos Reis Magos (R. G. do Norte) e 
para o sul até Porto Calvo e afinal o rio de São 
Francisco. Durara cinco annos (1630-1635) a con
quista. 

Vendo-se baldo de recursos e de elementos 
de resistencia, Mathias de Albuquerque an
nunciou a sua retirada, convidando os que que-
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riam ser fieis á patria e á relis-ião a acompa
nharem-n'o. Uma grande turba de velhos e 
moços, mulheres e crianças, indios e escravos se-

HENRIQUE DIAS 

Cabo dos homens pretos na guerI:.a hollandeza 

guiram O chefe derrotado, arrostando as priva
ções e os perigos da longa marcha for terra 
agora suspeita. Seguiram para o su até as 
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Alagoas. Ahi, em POl'tO Calvo, numa emboscada, 
aprisionaram a Calabar e, como é proprio da 
fraqueza humana, vingaram-se dos seus desastres 
talvez com a alegria de vêl-o expiar no patibulo 
o preço da infamia. 

No mesmo anno uma esquadra espanhola 
desem barcava nas Alagoas 1700 homens sob o 
mando de D. Luiz de Rojas y Borjas, que 
vinha render a Mathias d'Albuquerque. Logo na 
primeira batalha, em Matta redonda, foram der
rotados por Artichorski, morrendo nella o ge
neral espanhol (1G:36). O resto das .tropas ficou 
com o Conde de Bagnuolo e então voltou-se de 
novo, por falta de exerciciol regular, ao systema 
de guerrilhas, em que se já se ha viam feito heróes 
o indio Camarão, o negro Henrique Dias e o 
branco Vidal de J\'eg·reiros. 

II 

Era então o governo hollandez em Pernam
buco dirigido por um Principe, lUauricio de 
Nassau, o modelo da justiça, da tolerancia, da 
liberdade e do talento politico e militar. Logo 
que chegou ao Brasil em L637 tratou de conso
lidar a conquista. Venceu o exercito de Bagnuolo 
em Porto Calvo. As guerrilhas foram pouco a 
pouco enfraquecendo, e Nassau conseguiu paci
ficaI' o tel'ritorio até o extremo do rid de S. Fran
cisco, onde fundou o forte de Mauricio (Penedo). 
Bagnuolo retrogradou até ás terras da Bahia. 
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Pelo mar, os hollandezes fizeram represalias, 
atacando a Bahia e o reconcavo e com o almi-

PRINCIPE MAURICIO DE NASBAU 

Governador do Brasil hollandez 

rante Huijgeos destroçaram na altura da Pa
raiba uma esquadra espanhola de setenta e tres 
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náos, de D. Fernando ~[as('arenhas, Conde 
da Torre, que logrou escapar e chegar á Bahia, 
só, numa pequena caravela. 

Pouco tempo depois cheg;IYCl ao Brasil em 1641 
a noticia da restauração de Portugal, que sacudira 
o jugo espanhol e aCclamc11'<1 rei n. João IV. 
Este gr3 nde acon tccimen to devia ser prenuncio 
da paz, porque a Hollanda dizia guerrear a Es
panha e não aos portuguezes. Nüo era, porém, 
motivo pal'a que entregasse as con<f~,istas feitas 
comsacrificio de vidas e de dinheiro. Entre
tanto, para tratar da questão celebrou-se um' ar
misticio por alguns annos. 

Os hollandezes aproveitaram-se d'esse ar
misticio com pouca lisura, estendendo mais os 
'seus dominios até o Maranhão pelo lado do norte, 
e até o rio Sergipe pelo lado do sul; por ven
tura pensavam elles, como o pensava o mundo, 
que a independencia portugueza era precalia e 
succumoiria ao primeiro embate com a Espanha. 

Pouca lisura tamoem houve por parte do 
governo portuguez; porque em todos os actos 
officiaes reconhecia o dominio da Hol\anda no 
Brasil e ao mesmo tempo auxiliava secretamente 
e animava a revolta dos brasileiros contra aquelle 
dominio, sem se descuidar de negaI-o em pu
blico. Assim. se foi pouco a pouco. formando a 
resistencia; no Maranhão alguns portuguezes se 
revoltam e pegam em armas (1644). Vidal de 
Negreiros parte para Pernambuco (1644) e 
d'ahi, sob pretexto e licença de visitar a familia 
na Paraíba, faz o percurso pelo interior, inci
tando as populações á revolta e chamando a seu 

J. Ribeiro-Hist. Brasil (CUI'SO mediol 
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partido, entre outros, o opulento fazendeiro João 
Fernandes Vieir'a, que se tOl'nou a alma da 
guerra da libertação. 

A insurreição foi preparada, e havendo d'ella 
denuncia, rompeu antes do dia marcado (que 
era o de S. João ), a 13 de Junho ,de 1645. 

Cerco do Recife pelas forças Luso-Brasileiras (1653) 

Esse movimento era favorecido pelo estado 
de espirito dos colonos. Viveram excellentemente 
sob o governo de Mauricio de Nassau; depois 
que este, porém, se retirara desgostoso dos ne
gocios, o governo caiu nas mãos de hollandezes 
inhabeis, intolerantes e avidos, que faziam gran
de mal ao paiz e creavam muitos descontentes. 

A insurreição pernambucana abriu uma se
l'ie de lutas por espaço de nove annos: aos seus 
homens, que se diziam os independentes, reuni-
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ram-se os famosos guerrilheiros Camarão, H. 
Dias e outros. Depois de um sem numero de es
caramuças e combates parciaes, trava-se a pri
meira batalha dos Guararapes (19 de abril de 
1648), onde foram mais de quatro mil hollandezes 
batidos pela metade em numero de brasileiros, 
que occupavam uma estreita passagem. O general 
Segismundo Schkoppe retirou-se ferido. 

O sitio do Recife ob.·igou os hollandezes 
a uma nova sortida com o coronel Van den 
Brincke, que amanheceu o dia 19 de fevereiro 
occupanuo o alto dos Guararapes, vendo o exer
cito pernambucano a dominai' egualmente uma al
tura fronteira. Ao meio dia trava-se a batalha que 
dura até á noite; o commandante hollandez morre 
na acção, e o seu exercito é denotado deixando 
muitos prisioneiros e toda a artilharia (1649). 

Essa yictoria não decidiu dos acontecimentos 
futuros. A Hollanda, preoccupada com a sua 
guerra contra a Inglaterra, abandonou as con
quistas do Brasil aos seus proprios destinos. 

Com quanto victoriosos, os pernambucanos 
não cogitavam ainda de apossar-se do Hecife; 
mas continuaram a luta com grande felicidade em 
outros pontos até que, annos depois, bloqueiado o 
Recife pela esquadl'a de Pedro de Magalhães e do 
almirante Brito Freire, da Companhia de Cam
merda, em 1653, os hollandezes abatidos cederam 
e capitularam, assignanuo o accórdo da campina 
do Taborda (1654), pelo qual abandonavam o paiz 
e as armas e se concedia a amnistia aos portu
guezes e a todos os que viviam sob a jurisdicção 
hollandeza. 
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A victoria foi obra exclusiva dos patriotas. 
O governo. portuguez não pôde prevalecer-se 
d'ella para impôr condições, o que era impos
sivel, pois a Hollanda conservava ainda a supre
macia no Indostão e no Atlantico com as suas 
poderosas frotas. 

O tratado de paz com a HoIlanda só foi assi
gnado em lIaya em 1661, sendo rei de Portugal 
AfIonso VI; por elle a lIoIlanda vendia. caro as 
suas conquistas, obtida a restituição da arti
lheria, garantia de liberdade religiosa e favores 
ao commercio hollandez e cinco milhões de cru
zados de indemnização. 

Logo depois da conquista do Recife, os espanhoes 
mandam uma esquadra com mandada por D. Antonio 
Oquendo, que desembarca reforços na Bahia; ao en
contro d'esta, desce de Pernambuco a esquadra hollan
deza de A(h'iano Patrid: o combate trava-se nos 
maJ'es perto da Bahia; na acção, é incendiado o ll..avio 
de Patrid, que se lança ao mar envolto em seu pa
vilhão, dizendo aos companheiros que o queriam de
ter: O oceano é o unico tumulo digno de um almirante 
batavo. As duas frotas grandemente soffreram: os navios 
hollandezes recolheram-se ao Recife e os de Oquen
do retiraram-se do Brasil, deixando as tropas que 
trazia sob o mando de Hag'uuolo, e eram 700 ho
mens, que se foram reunil' a .\Iathias de Albuquerque. 

A guerra hollandeza é o mais importante episodio 
da historia colonial, e deixou provado que já existia 
entre nós o sentimento da patria e a capacidade de 
resistencia a qua]'[uer invasor. 

Parece todavia pl'ova\'el que os hollaudezes, inte
ressados no seu dominio da lndia, deixaram que lhes 
escapasse o Brasil ou não fizeram grande esforço para 
o conservar. 
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SYNOPSE GERAL 

Lutas contra os invasores. 

1. GOVERNO GERAL - Creação do goyerno geral (lM9). 

Th . d S A. O I,rimeiro governador, 11wmé de SO/lza 
orne e ouza 115~9-15531. 

e Duarte da Costa F 'd - d 'd d d B I . 15' 9 O . 'un açao a CI a e a alia I ,,). sJe-
suitas e Alanoel da ]robrega. O serviço mili
taI'. Funda<:ào de llanhaen e Santo Alldl'é. 

O primeiro bispo, D. Pero Fel'lIandes (1552). 
B. O segundo governador, Duarte da Costa 

(155:J-155:). Leyanle dos iudios capitanea
d0s pOI' Cunhá-bebe. Os jesuitas e José de 
Allchieta. Aicolall de Vil/egagno/l occupa o 
Hio de Janeil'o (1555). 

Dissensões entre o governador e o Bispo. Nau
fragio do Bi~po (1556). 

As lendas do CaNl/Ill/rtÍ c de J. Ramalho. 
2. OS FR~NCEZES -1. llfe/l de" Sá, terceiro governador (1557-1572). 

A gllerra conlra os frallcez',s estabelecidos na 
Guallabara. Funda('ão da cidade do Rio de 
Janeiro. Estacio de'Sá e Salvador Corrêa de 
Sá. 

2. Os fl'allcezes no 1\1aranhào (159") Jacques 
Riffault c La navardi~c. Campanha de Je
ronylllo de Albuquerque (1614' Capitulaç:ão 
dos francezes (1615). 

Colono do Ceará, :\Iaranhão e Pará (1616). 
2 A. MARANHÃO -Criação do Estado do Maranhão (do Ceal'á ao 

Pal'ü) separado do Brasil, 1621. Primeiro 
govel'nador do estado: Francisco Coelho de 
Carvalho. 

3, OS HOLLANOEZES-A. A conquista e a restauração daBahia (1621,-
1625\. 

O governador Furtado e o bispo D. Marcos 
Teixeira. Desembarque de Allrrt ~choutten 
(162~1. A defeza no reCOIICaI'O. A C"quadra li
bel'ladora de D. Fradique de Toledo Ozorio 
116251. 
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B. A conquista de Pernambuco por Weerden
burgh (1630). A defeza do Arraial do'Bom 
.Te811s. As guerrilhas; a traição de Calabar. 
Retirada de Mathias d'Albuquerque. 

Henrique Dias, Camarão e Vidal de Negreiros. 
O governo de Nassau (1637-16'14). 

A insurreição. João Fernandes Vieira. 
As batalhas dos Guararapes. CapituI. do Ta. 

borda (1654). A paz de Haya (1661). 
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IX 

Historia interna. 
A administração e os colonos. 

SnIMARIO. A escravidão dos indios. As bandeiras e as minas. Os 
elementos de povoamento do sólo. 

Depois da guerra hollandeza, se não ha com
pleta tranquilliJade nas terras do Brasil, entre
tanto continua lentamente o trabalho da coloni
zação portugueza. As lutas são agora com os 
indios que a avidez do colono procura reduzir á 
escravidão, contra as leis expressas do rei e con
tra a acção dos jesuitas, patronos da raça op
primida. A adm~istração condescende frequentes 
vezes com a torpeza dos aventureiros que são 
fortes, numerosos e constituem a população mais 
importante do paiz, e da qual ella aufere as van
tagens do imposto e da propria subsistencia. Com
tudo, os reis de Portugal e de Espanha sempre 
reconheceram a liberdade dos indios, salvo a dos 
que fossem capturados em guerra justa conlra 
elles. 
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Tambem tomam incremento nesse período 
as expedições militares privadas, as bandeiras 
que penetram no interior, ora para escravizar os 
indios, ora para pesquizar as minas de ouro ou 

S. Raphael, navio portuguez do XVI seculo 

de pedras preciosas, de cuja existencia falam len
das fantasticas e maravilhosas. O governo, desde 
os primeiros tempos, interessa-se por essas des
cobertas e promette premios e regalias excepcio
naes aos que tiveram a fortuna de desvendar os 
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desconhecidos thesouros. Foram assim descober
tas as de Minas Geraes e as de Matto Grosso e 
Goiaz. 

Tambem se procura dilatar a occupação do 
territorio, agora occupado a partir do rio Ama
zonas; a conquista é levada até o Rio da Prata, 
em cuja emhocadura se funda a colonia do Sa
cramento. 

Transmigração para as mit1as. Os bandeirantes . 

Por todo esse seculo e mesmo pelo seguinte 
(XVII e XVIII), a missão moral e civilizadora cabe 
aos jesuitas que catechizaram os indios e impe
diram muitas das crueldades que contra elles os 
colonos praticavam. Os jesuitas fundam escolas e 
aldeiamentos, e por toda a parte, nas cidades ou 
na floresta virgem, implantam ou revigoram a 
moral christã. 
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Os elementos que favorecem o povoamento 
são: a agricultura nas prqximidades do mar; a 
criação do gado nos sertões do norte do S. Fran
cisco ao Piauhi; a mineração ao sul, no interior 

PADRE ANTONIO \'IJ;:IRA 

e no planalto descoberto e cruzado pelos bandei
rantes; a catechese que agremia grande numero 
de indios ás margens dos grandes rios no Ama
zonas e no Paraná. 



AdministraçãO e colonos 59 

Pf!rdem todo o interesse para a historia os nomes 
dos governadores que pouco ou quasi nada adiantam 
á vida da colonia. Alguns hão de ser mencionados a 
proposito dos acontecimentos coevos. 

Em Portugal, restaura-se a monarchia, depois do 
dominio espanhol, com n. João IV, de Bragança 
(1640-1656); reinam depois Alfonso VI (1656-1668), 
o seu irmão Pedro II (1668-1í06) e D. João V (1707 
-1750). Neste periodo de um seculo,1640 a 1750, é 
que se realizam definitivamente a conquista do interior, 
a descoberta das minas e a expansão maxima do Brasil 
quanto aos seus limites territoriaes. 
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x 

o monopolio. Rebellião de llekman. 

SUMMARJO. A companhia de commercio. Rebellião popular. Gom". 
Freire, pacificador. 

A exemplo do que faziam hollandezes, os 
portuguezes ta'mbem organizaram frotas ou com
panhias de commercio para garantir o monopo
lio colonial. Eram uma necessidade do tempo, 
pois que os navios particulares não só podiam 
exercer o contrahando dos generos de que o 
&overno tinha o privilegio, como ainda não po
diam resistir ao ataque dos piratas. 

A Companhia do Commercio do lIlaranhão, 
que tinha o monopolio da exportação e impor
tação, logo depois de ser fundada (1.682), se 
tornou antipathica ao povo, a quem servia mal 
e abusivamente. 

Resolveram os colonos reagir contra O mo
nopolio odioso, e, amotinados, acharam um chefe 
na rebeldia de l\lanoel Beliman, homem de 
espirito bem dotado, grande e rico proprieta-
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rio, que Ja por velhos motivos se achava des
avindo com o governo colonial. 

Ahi nas suas terras celebraram os rebeldes 
reuniões secretas, d'onde escreviam cartas e 
boletins adrede espalhados afim de acender a 
revolta por todo"8 os pontos. Encontram secta
rios mesmo no pulpito, onde se aconselhou 
abertamente a sedição. 

Quando já não era 
mais discretamente 
possivel contei-os, ap
pareceu em S. Luiz, 
lUanoel Relíman 
com mais de 60 cum
plices, e aproveitando 
a presença do povo 
numa procissãO reli
giosa que se fazia na 
noite de 24 de feve
reiro (1684), formou-se 
uma grande reu nião 
popular, que se pos-
tou ameacadoramente GO)IES FREIRE DE ANDRADE 

diante das "portas da cidade, em frente o claustro 
de S. Francisco. Eram os franciscanos, que mal
queriam os jesuitas, os alliados dos revoltosos. 

« A duas cousas, dizia Bekman em inflam
ma do discurso, devemos pôr termo-aos jesuí
tas e ao monopolio, afim de que tenhamos as 
mãos livres quanto ao commercio e quanto aos 
indios. Depois mandaremos um procurador a 
El-rei. » 

Os jesuitas, de facto, oppunham-se á escra_ 
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vização dos indios, e o monopolio das companhias 
era um entrave ao commer~io. 

A multidão applaudia-o. 
Apenas uma só voz, com grande ri.sco, pro

testara, mas fôra suffocada pelos a pplausos ao 
agitador. Um dos presentes, l\lanoel Serrào 
de Castro, desembainhando a espada: « Agora 
ou nunca, é o tempo de agir», disse. Todos lhe 
seguiram o exemplo. 

Foram presos o capitüo-mór Balthazar Fer
nandes (que regia na allsencia do governador Fran
cisco de Sá de Menezes, com residencia no Pará) 
e auctoridades civis e militares; a guarnição ad
heriu ao tumulto e todos os fortes e a cidade caí
ram em poder dos revolucionarios. 

Em seguida constituiram uma Junta com 
representantes, dous de cada classe: clero, no
breza e povo. a qual immediatamente decretou 
a abolição do monopolio, o banimento dos je
suitas e a deposição das antigas auctoridades, 
medidas todas sanccionadas pelo vozear da po
pulaça e festejada emfim com solemne Te-Deum 
na cathedral (1684). 

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

O proprio governo do Pará, onde já ha
viam chegado alguns emissarios da revolução, 
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teve de ficar inactivo, e deu-se por contente em 
preservar a sua capitania do contagio da rebel
lião, tomando o compromisso de representar of
ficialmente contra o monopolio. Todavia enviou 
negociadores, que arriscadamente se approxima
ram dos rebeldes; um d'estes intermediarios pro
punha a Beknlan vantagens especiaes, amnistia 
completa, honras e empregos, e 4000 cruzados, 
se depozesse as armas; o agitador respondeu
lhe que se retirasse, sem perda do tempo, da ci
dade. 

No fim de algum tempo, muitos atemoriza
dos queriam que se voltasse á ordem legal. Foi 
reintegrado no posto o commandante militar da 
cidade, .lUiguel Bello da Costa, que, dispondo 
da força mais disciplinada, com a debandada dos 
patriotas se tornou o arbitro da situação, sem se 
atrever, comtudo, a dar decIsivo golpe uo go
verno revolucionario, que assim se pwtraillu até 
o anno seguinte. 

Havia emfim chegado a Lisboa a noticia da 
rebeIlião, e temeu-se al1i que os maranhenses se 
atirassem aos braços dos francezes de Cayenna, 
que desde longo tempo ambicionavam a posse 
do valle do Amazonas. 

Fizeram-se logo preparativos de soldados e 
navios para a expedição, cujo commando coube 
ao experimentado guerreiro e estadista Gomes 
Freire de Andrade. 
. Pouco teve a fazer contra a revolução, que 
já estava dissolvida e desmoralizada. Um anno 
de governo é sempre demais para um regimen 
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revolucionario; esperanças e ambições, que o 
tumulto e a anarchia favoreceram, agora mal sa
tisfeitas ou desenganadas pediam a volta da or
dem legal. Gomes Fr'cire fez desembarcar as 
tropas, q1le se apossaram dos fortes e tiveram 
logo a adhesão da guarnição e tIo povo, que as
sistia impassivel ao desembarque (1685). 

Gomes Frcire era um homem benevolo e 
tranquillo, e estava disposto a só agir contra a 
multidão em caso de resistencia armada. A re
sistencia em que antes se pensara para obter-se 
ao menos a amnistia, não se realizou, -e mesmo 
sem demora a adhesão foi universal. Bekman e 
08 mais compromettidos fugiram. 

GOllles Freirc proclamou o perdão a to
dos, excepto áqllelles aos quaes não lhe era pos
sivel perdoar. "Cm tribunal extraordinario jul
gou os culpados, condf'mnando-os ao banimento 
ou á prisão, e á morte lUanopl Dc)ullan e Jorge 
de Sampaio. Bekman. refugiado nos matos, 
foi preso pela delação Infame de um seu afilhado 
e protegido de nome Lazaro de :\lello, que 
mais tarde te\'e morte'yiolenta, garroteado numa 
moenda. Os bens de Bekman foram confiscados, 
mas na ha~ta publica foram arrematados por Go
mes Freire, que os restituiu á viuva e aos 
orfãos do desventurado. 
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XI 

Revolução nativista. Mascates. 

SUMM.lRIO. Rh'aliuaue entre Olinda e Recife. A luta e a pacificação. 

Tempos depois da guerra hollandeza, em 
Pernambuco, foi pouco a pouco nascendo odioso 
antagonismo entre a aristocracia brasileira dos 
senhores de engenho, que em geral tinham casa 
em Olinda, e os negociantes portuguezes, que 
habitavam o Recife, appellidados, com desprezo, 
de mascates. Entre as origens d'esse sentimento 
estava a ruina da antiga capital, arrasada pelos 
hollandezes nos tempos da guerra, e agora ainda 
mutilada e cheia de estragos, ao passo que a 
nova povoação maritima tinha desde então cres
cido em grandeza e prosperidade. 

A reconstruccão de Olinda não lhe havia tra
zido o esplendor ;ntigo. Em todo o caso não era 
mais admissivel que o Hecife permanecesse como 
no outro tempo sob a jurisdicção da antiga capi
tal. Accresciam a estas razões outras oriundas 

J. Ribeiro-Hist. B,'asil (Curso medi o) 5 
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do espirito nativista dos pernambucanos, afervo
rado na guerra em que foram os principaes, 
contra o estrangeiro, e pois não podiam tolerar 
de hoa vontade o ascendente dos portllguezes. 

Não entrava por pouco nessa rivalidade a 
circumstancia (que egualmente explicára em par
te a insurreição dos agricultores contra os hol
landezes) de serem agora negociantes portugue
zes os credores de proprietarios perdularios, alra
zados ou impl·evidentes. Um signal constante 
d'cssc antagonismo era por todos os meios e 
sempre excluir os portuguezes dos cargos muni
cipaes. Os mascates, para evitar essa odiosidade, 
pediram para elevar-se o Recife á caJegoria de 
eiuade, e tanto o pediram que afinal a côrte de 
Lisboa lhes deu o justo despacho (-17 lO). 

Lem bremos em favor dos pernambucanos 
que, se eram máos devedores, de peior fé eram 
os usurarios capitalistas do Recife, que exerciam 
abominavel pressão sobre os lavradores. 

O capitão general procedeu com prudencia, 
ao demarcar o novo municipio, só concedendo ao 
Recife as. tres parochias ua villa - (a peninsula, 
a ilha de Santo Antonio e a Boa-Vista), que 
eram o ambito da cidade hollandeza, e deixan
do todo o resto do territorio a Olinda. Fez-se 
a consagração do novo municipio, segundo o 
velho uso portuguez, plantando na praça prin
cipal o pelourinho, symbolo da auctoridade e da 
justiça. Essa ceremonia foi quasi feita ás occul
tas; as pedras do pedestal do pelourinho, de
positadas primeiramente no pateo d'uma forta-
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leza, foram carregadas á noite e á noite mesmo 
argamassadas. Ao amanhecer, Recife era cidade. 

Veio por fim o presidente da camara de 
Olinda ter com o Governador e lancou o seu 
protesto, insinuando que quem soube"ra erguer 
um pelourinho, tambem poderia arrasaI-o. O ca
pitão general Castro fez prender a este e outros 
successivos oradores que o procuraram, e um 
dos quaes pertencia á familia dos Bezerras, de 
grande prestigio e influencia. Tambem nessa oc
casião dous ou tros dos Bezerras haviam sido pre
sos'para responder por crime de homicidio, cousa 
não muito rara numa sociedade tinta duas yezes 
no sangue do escravismo e que encontrava em 
todos, como ainda hoje, a condescendencia da 
absolvição. Toda a nobreza sentia-se ultrajada e 
estava já disposta a agir, quando o governador 
ordenou o desarmamento geral, prohibindo o uso 
das armas -medida que não se cumpriu, e antes 
augmentou o numero dos rebellados. 

Dias depois cl'isto, alguns perversos dispa
raram um arcabuz de balas hervadas sobre o go
vernador Castro, em Boa-Vista. o qual, ferido, 
escapou todavia do perigo. 

As condições então peioraram terrivelmente, 
e não sabendo a quem responsabilizar, como 
sempre succede, começou o governo desenfreiada 
reacção contra todos os suspeitos e innocentes. 
Dous dos assassinos foram presos e de mistura 
com elles outras pessoas de consideração. 

Logo houve divergencia entre o bispo de 
Olinda, Manoel Alves da Costa, que saíra em 
viagem de correição pela diocese, em vez de as-
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sistir ao governador doente e impossibilitado, ao 
qual pela lei devia substituir· em taes casos. 
Acompanhava o bispo um omcial de justiça sus
peito de cumplicidade no attentado, e tropas 
foram enviadas para capturai-o; o bispo, recu
sando a entrega a mão armada, bateu as tropas 
do Governador. 

Foi esse o signal da revolução. A leva era 
geral; a nobreza reunindo a sua gente, e eram 
vinte mil, sitiou apcrtadamente o Hecife. O Go
vernador, ainda de cama, sem recursos para re
sistir e na impossibilidade de recebeI-os d'outras 
capitanias, resolveu negodar, propondo a en
trega dos presos depois do desarmamento dos 
rebellados. A resposta foi que - os pernambu
canos libertal-os-iam quando quizessem e que 
tinham vindo para buscar a sua cabeça e outras 
mais.- Percebendo que nada conseguiria, o go
vernador embarcou para a Bahia e com elle 
ricos negociantes portuguezes. 

O Recife cedeu aos sitiantes e dous dias du
rou a festa dos triumphadores; ao som de canticos 
religiosos arrasaram o pelourinho, symbolo do 
municipio c, diga-se-Ihes em seu abonu, nem o 
saque, nem desacato algum foi praticado. 

Reuniram-se afinal os vencedores numa as
sembléa original (e de modo que lembra o cos
tume germanico do Landtag) de povos, da ci
dade e proprietarios das terras e resolveram 
sobre o governo da capitania: d'elles, o partido 
moderado e lealista indicava o bispo para tomar 
as redeas do poder; o partido mais exaltado, 
porém, dando maior significado á revolução, 
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opinava por uma especie de republica, recor
dação ainda sobrevi vente do regimen hollan
dez das Provincias Unidas, ainda não olvidado 
em Pernambuco, ou talvez por instincto natural 
d'aquelles que viam na autonomia melhor e 
justo equilibrio dos interesses nacionaes. Esse 
partido era, porém, uma minoria, e não preva
leceu. 

Organizou-se o governo provisorio de seis 
membros, todos brasileiros. Ainda se fiára tudo 
do rei, que deveria aceitar o facto consummado 
ou caberia então a declaração da republica inde
pendente. Pouco a pouco a influencia do partido 
legal se foi accentuando e enth~gou-se o governo 
ao bispo de Olinda até á vinda do novo gover
nador. Aproveitaram os revolucionarios toda
via o momento para crear uma magistratura libe
ralissima, a dos Juizes do Povo (como já haviam 
feito os rebeldes do Maranhão). Constrangida
mente aceitou o Bispo o doloroso encqrgo, e o 
seu primeiro acto foi o da amnistia e esqueci
mento do passado. 

A guerra civil ainda teve varias phases de 
exacerbação, quando nella se envolveu um pro
prictario e famoso capitão negreiro, Uernardo 
Vieira de ~Iello. 

Pouco a pouco, porém, quando já desmo
ralizados todos os chefes da rebelli:io, foi renas
cendo a moderacão ou a calma. As tendencias 
republicanas de "outr'ora desapparcceram e am
bos os partidos. diziam-se leaes Ú monarchia ; con
correra de certo para essa feição não só a expe
riencia dos factos anteriores, como a presença do 
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Bispo, que se passára ao partido dos revolucionaM 
rios. Ainda que estes obtivessem vantagens, não 
estava no temperamento do Bispo capitanear as 
levas guerreiras; deixou o governo, que passou 
ao Ouvidor Geral e ao senado de Olinda. Nesse 
interim chegou de Lisboa uma frota portugueza 
trazendo o novo governador geral, a quem amboí=' 
os partidos enviaram mensagens cordiaes e aco
lheram com applausos. 

Com a prisão e deportação de alguns recal
citrantes, estabeleceu-se a ordem <'om mais do
çura do que crueldade; o Recife triumphou afinal, 
guardando os privilegios municipaes e a con
cessão foi feita (e que logo caiu em desuso) de 
ser Olinda seis mezes no anno a residencia do 
Capitão General. 

. Esta guerra de I j lO-li, abalando todas as 
classes sociaes, corno que esgotou a força revo
lucionaria e o espirito mareial dos Pernambu
eanos; sobre eIla deve passar um seculo de 
tranquillidade. 
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XII 

Revolução nativista. Emboabas. 

SV)UIARIO. Povoamento das minas. Rivalidades e lutas entre pau
listas e forasteiros, alcunhados de Emboabas. Nunes Vianna: 

A cobiça do ouro sempre semeiou a discordia 
entre os homens. Não era, pois, de estranhar que 
o descobrimento das minas plantasse logo a di
visão entre os paulistas. A principio, as rivalida
des comecaram entre os bandeirantes de S. Paulo 
e os de Taubaté; ao depois, assumiram odioso 
aspecto quando, abalados com as maravilhosas 
noticias, os forasteiros do litoral e de além mar 
precipites buscaram a região dos thesouros. O 
movimento da immigração era extraordi nario e o 
proprio governo portuguez cogitou ele refreiar e 
prohibir essas partidas de gente que ameaçavam 
despovoar o reino. Como quer que seja, os foras
teiros que immigravam para a terra das minas, 
cedo perceberam que não poderiam viver sob o 
jugo oppressivo e selvatico de uma raça forte como 
a dos paulistas, acostumada ao mando e que por 
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escarneo lhes chamava emboabas. A principio 
soffreram humildes o jugo, mas crescendo em 
riquezas e em numero, ganharam a audacia e a 
consciencia do valor proprio. Para acabar as rixas 
que já iam nascendo e pôr um termo á anarchia e 
falta de segurança da terra ainda sem governo 
regular, pediram ao Governador geral do Rio de 
Janeiro que nomeasse um capitão que assegu
rasse a justiça. 

Em uma terra, porém, onde não havia aucto
ridades, aos crimes succediam logo desforras e 
vinganças pessoaes, formando-se instinctivamente 
partidos execraveis em B'uerra de exterminio. 
Cada facção protegia ou dava guarida aos crimi
nosos que a outra perseguia ou procurava punir, 
e, desde logo, emboabas e paulistas tornaram-se 
irreconciliaveis inimigos. Desordens taes propa
garam-se de Caeté a Sabará Bussú e Rio das 
Velhas, de modo que ardia o paiz em guerra civil, 
pedida e emboscada .. Correndo a noticia de que 
os paulistas premeditavam realizar a mortandade 
de portuguezes, estes, alarmados, escolheram um 
chefe em l\lanoel Nunes Vianlla, homem po
deroso e valente, já conhecedor e parte nos pri
meiros tumultos que originaram a nova situação. 

Nunes Vianna marchou com toda a sua 
gente para Ouro Preto, e destacou mil homens 
sob o commando de um conhecido facinoroso, 
Amaral Coutinho, em soccorro dos emboabas 
do Rio das Mortes. Conseguiu Coutinho com 
grande superioridade dominar e sitiar uma mata 
onde se refugiaram os paulistas; estes, conha-
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cendo a inutilidade da resistencia, pediram paz e 
vieram depôr as armas. Coutinho preferiu df's
honrar a victoria passando-os todos a fio de es
pada; houve protestos, mesmo entre os seus, 
contra essa infame e monstruosa immolação. 

O Governador partiu immediatamente do 
Rio. Os criminosos, temendo o castigo, de novo 
reunidos sob Manocl Nunes Vianna, vieram ao 
encontro da auctoridade e postaram-se em attitu
de hostil no sitio de Congonhas. Temendo maior 
desacato ou talvez pOl' outros motivos, D. Fer
nando de Lencastre achou que era mas pru
dente retroceder ao Rio de Janeiro. 

Outro governador que succedera áquelle 
(Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho) ycio a Minas, sendo bem recebido pelos 
triumphadores, que afinal haviam de qualquer 
mmlo restabelecido a ordem publica. 

Mas os que não podiam resignar-se a esse 
triulllpho e a essa paz eram os paulistas, que vi
ram cair em ruinas e em proveito dos forasteiros, 
aquelle poderio que a sua inven(~ào e diligencia 
e industria haviam creado. Não havia muito tempo, 
emquanto os forasteiros viviam no conforto das 
povoações maritimas, elles, os paulistas, affronta
vam a risco de vida o perigoso mysterio do de
serto. Sentiam-se agora incapazes de soffrer a 
irritação continua d'essa injustiça. No recondito 
dos lares, as esposas exprobravam aos maridos a 
serenidade com que esqueciam tamanhas affron
tas e a cobardia com que curtiam a insupportavel 
derrota. 



74 Revolução nativista. Emboabas 

Tomados subitamente de novo animo, aggre
miaram-se emfim sob o commando de Amad~ .. 
Bueno, de grande fama de intrepido, chegaram 
emfim ao Rio das Mortes, onde acamparam trium
phalmente. Breve triumpho, porém, porque, acos
sados pelos forasteiros, tiveram que retirar-se 
sem ignominia, mas sem lucro e sem gloria. 

Caíra a região das Minas em poder dos foras
teiros; logo depois, foi cl'cada a capitania (inde
pendente do Rio) de S. Paulo e Minas, e cm se
guida só Minas Geraes (1720). 
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SYNOPSE GERAL 

Guerras civis e rebelliões 

-Desgosto contra o regimen do monopolio e 
odio aos jesuitas que condemnavam a escrll
vidão dos indios. 

Rebellião de Bekman no Maranhão (168'.). 
A junta revolucionaria e os Juizes do Povo. 
A expedição de Gomes FreÍl'e de Andrade. 
Restabelecimento da ordem (1685). 

-Ri\'alidade entre Olinda e Recife; entre per
nambllcanos e portuguezes. 

Elevação do Recife a villa (1710). A revolu
ção. O capitão Castro capitula e embarca 
para a Bahia. 

A assembléa dos pernambucanos. Os Juizes 
do PO"o; o bispo :\Ianoel Alves da Costa. 
Bernardo Vieira de ~Iello. 

SllO'ocação do movimento republicano 11711). 
-Os paulistas descobridores das minas en

tram em rivali8ade com os t'oraslefl'os por
tllguezes, que são attraídos pelas noticias 
do ouro. 

Manoel Nunes Vianna e Am<iral Coutinho. O 
comhate do Rio das MOl'tf's. A expedição dp 
Amador Hueno. 

Triumpham os forasteiros. 
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XIII 

}~rancezes no Rio de Janeiro. Du Clerc 
e Du Gua.y Trouin 

SUMMARIO. I. Expedição de Du Clel·e. Capitulação. II. Exp~dição 
de Du Guay Trouin. Tomada do Rio de Janeiro. 

Pelos começos do seculo XVIII, por motivos 
de intrigas c, combinações da politica européa, 
Portugal, e com elle o Brasil, attraiu a inimizade 
da Franca. 

O c~pitão Ou Clerc, da marinha franceza, 
com uma flotilha de seis navios, veio investir o 
Rio de .Janeiro por vingar a antiga e mallograda 
França Antarctica, senão principalmente por 
ser o Rio a cidade mais rica do Brasil, entre
posto do commercio do sul e das minas de ouro. 
A 16 de agosto appareceu em frente da barra 
e, temendo resistencia, fez-se ao mar, e des
embarcou em Guaratiba mil homens de com
bate. Sete dias marcharam os invasores atravéz 
de florestas e montanhas, desconhecendo os ca
minhos, para alcançar a cidade, onde afinal pe
netraram. Nessa marcha poderiam ser aniquila:-
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dos, ainda com emboscadas desnecessarias, por
que o governador do Hio de Janeiro, Castro 
Moraes, tinha á mão grandes e superiores re
cursos de gente armada e indios frecheiros. 

Francisco de Castro Moraes, porém; era um 
espirito fraco e cobarde; não se aprestou para 
a luta, preparando já talvez qualquer composi
ção humilhante, e deixou que os inimigos acam
passem e pernoitassem no Engenho Velho, em 
perfei to socego. 

Pela manhã, os inimigos começaram a mar
cha, e para detel-os apenas appareceu um pu
nhado de bravos estudantes, commandados por 
Bento do Amaral Gurgel, que foram logo 
batidos. Perseguidos pelas ruas e dos morros, 
os francezes entraram no coracão da cidade, 
descendo a rua da Ajuda e S. J~sé até o mal'. O 
mestre de campo e irmão do governador, Gre
gorio de Moraes, e as companhias de estu
dantes constituiram então a resistencia que se 
foi tornando terrivel, ao passo que, encurralados 
num trapiche, na esperança da frota que não 
appareceu, e sitiados entre o mar e o fogo InI

migo, os francezes, já muito dizimados e im
possibilitados de agir, sob a. ameaça de que 
far-se-ia saltar com barris de polvora o edificio 
onde se asylavam, depozeram as armas e ren
deram-se. 

A negligente fO,!.'tuna dos portuguezes eflumi
nenses foi deshonrada pela barbaria com que comple
taram o malsinado triumpho, deixando os vencidos 
entregues á canalha das ruas. Numa carta de José da 
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Cunha Brochado Ie-se: Essas accõens nam se costumam 
festejar e menos com a,ç fanrarr~nadas, " devia dizer 
antes, morticinio de centenas de homens após a ren
dição. 

A esquadra de Du Clerc appareceu tarde, 
dous dias depois da catastrophe. Du Clerc ficou 
prisioneiro no Rio, onde conseguiu aliás a estima 
da sociedade. Seis mezes depois amanheceu no 
leito assassinado; o crime parece envolto em 
mysterio e cre-se que resultou de uma vingança 
privada (18 de março de líll). 

II 

o governo do Rio de Janeiro não cuidou 
de punir os criminosos, e por isso attrahiu sobre 
si, e de novo, a colera da França, indignada de 
tamanhos e injustos morticinios. 

Coube a Du Guay Trouin a empreza de 
vingar os seus compatriotas. Organizou com 
abastados mercadores os aprestos da frota e tro
pas de combate que o governo concedeu ao habil· 
e já então glorioso official. Eram ao todo deze
seis náos de differentes portes da marinha real e 
mais quatro de particulares interessados nos 
lucros do emprehendimento; traziam cerca de 
4.000 homens e 738 bocas de fogo. Seguiu a 
esquadra a derrota traçada, e em 12 de setembro, 
no meio dos costumados nevoeiros da Guanabara, 
sem se perceber a presença do inimigo, ouviu-se 
da cidade o troar da artilheria. 
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Não estavamos de todo desprevenidos para a 
luta. A côrte de Lisboa tivera noticia da preme
ditada aggressão, e já no porto do Rio de Janeiro 
se achava a frota real portugueza desde 30 de 
agosto e em posição de defeza; mas o capitão 
Gaspar de Athayde (o Maquinez), julgando 
tratar-se de rebate falso, cinco dias depois des
cuidosamente desembarcou com a sua gente. Ao 
troar da artilheria, o indeciso e negligente ca
pitão, parece que já affectado da moles tia que o 
abalou mais tarde, não tentou mais resistencia e, 
desorientado, mandou picar as amarras dos na
vios e ateiar-lhes fogo. 

Já nessa hora haviam penetrado no porto as 
náos de Du Guay Trouin atravez dos fogos das 
fortalezas. Os habitantes da cidade, do alto das 
montanhas, viram na manhã seguinte a tomada 
da ilha das Cobras, onde os francezes levan
taram novas trincheiras e desembarcaram tres 
mil e trezentos homens, com petrechos de guerra 
e morteiros que serviriam de artilheria de cam
panha. 

O governador, como da vez passada, entre
gando tudo ao acaso, deixara-se ficar em desi
diosa inacção, que mais se explicava pelo terror 
que pela falta de tino e prudencia. Os francezes 
não querendo aventurar-se, como Du Clerc já 
havia feito, a combater no labyrinto das ruas, 
fortificaram-se na praia e intimaram a rendição 
da cidade. Na intimação exigiam a punição dos 
assassinos de Du Clerc e a satisfação das antigas 
offensas contra os prisioneiros deshumanamente 
trucidados. Francisco de Castro respondeu 
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dignamente que defenderia a cidade até á ultima 
gotta de sangue; mas a conducta que teve não 
correspondeu a esse arranco diplomatico. 

Em noite escura de trovoada e ao clareiar 
dos relampagos, emquanto em mal seguros botes 
desembarcavam os francezes para os lados de 
S. Bento, o povo fugia, homens, mulheres e 
crianças, pelo campo afóra no terror que a escuri
dão e a tempestade tornavam panico e lugubre. 
Os pl'oprios soldados resentiam-se dessa deban
dada, perdendo o espirito e a coragem. E logo 
um embaixador (que foi o ajudante de Du Clerc, 
prisioneiro) levou ao ousado invasor a declaração 
de que a cidade se entregava sem resistencia. 

Seguiu-se horrivel saque de despojos, alfaias 
e fazendas pelos soldados, aos quaes se juntaram 
quinhentos prisioneiros que aqui estavam da 
guerra anterior; por obra d'estes foram comtudo 
poupadas as casas de amigos caridosos que os 
protegeram no captiveiro. Du Guay Trouin con
seguiu, passando alguns pelas armas, estabelecer 
a disciplina da esfaimada soldadesca. 

A cidade foi então resgatada por 600 mil 
cruzados e enormes proyisões, fóra o que já se 
achava nas garras dos saqueiadores. 

Chegavam, então, de Minas, grandes reforços (cerca 
de 3.000 homens ao mando de Antonio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho) e era possivel resistir com segura 
victoria; mas não se cuidou mais nisso e a vergonha 
do desastre consummou-se inteira. 

Por falta de animo e prudencia, foi o inepto Go
vernador duramente condemnado a degl'edo perpetuo 
na India. «As nossas injurias, diz um contemporaneo 
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dos successos, têm feito um caUo tão forte que são 
invulneraveis a qualquer golpe de murmuração. II 

Nesse tempo a preoccupação das riquezas das mi
lias havia, com o espirito das especulações, amorte
cido o sentimento militar. 

1- Ribeiro - Hist. Brasil (Curso mediol 



82 As guerras do Sul 

XIV 

As guerras do Sul. Marquez 
de Pombal. A colonia do Sacramento e as Missões 

do Urugnay 

Sl'M~IARIO. A fundação da colonia do Sacralllcuto, no Hio da Prata. 
Tratado de limites. As l\Iis~ões. Expulsão dos jesuitas, 1759. 
Ceballos. Tratado de Santo Ildefonso, 1777, 

Para os lados do Sul da America, em 1675, 
o ultimo estabelecimento portuguez era Laguna, 
e o primeiro espanhol era Buenos Aires; o largo 
trecho intermedio do litoral estava desoccupado. 
Hesolveu então D. Pedro II de Portugal crear 
um posto militar.extn:,mo no rio da Prata, senti
nella avançada que devia guardar a fronteira 
portugueza da America. Foi assim fundada em 
1680, na margem esquerda do Prata, a Colonia do 
Sacramento, pelo govcmador do Rio, D. Mal10el 
Lobo. 

Tornou-se esta colonia, em terras cuja posse 
ainda não estava determinada, o verdadeiro pomo 
da discordia, entre portuguezes e espanhoes. 

Successivamente é ella tomada, saqueada, 
destruida e depois restituida e reedificada, con
forme as vicissitudes da politica européa. 
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Tomada em 1680 por D. José de Garro, 
é no anno. seguinte reentregue aos portuguezes 
(1681). Tem egual sorte com o governador de 
Buenos Aires, Affonso Vai dez (1705) e é restituida 
de novo pelo tratado de Utrecht (1715). 

D'esse lado, os espanhoes tinham em Buenos 
Aires recursos incomparavelmente maiores que os 
da pequena colonia, tão distanciada _do Rio de 
Janeiro. 

Tinha a povoação, todavia, grande vitali
dade, que lhe dava o commercio de contrabando 
sempre facil na fronteira; os seus habitantes pros
peravam e enriqueciam, e tornavam-se fortes. 

Quando l\liguel de Salcedo, governador 
de Buenos Aires, em perseguição aos contraban
distas, pôz cerco á Colonia do Sacramento em 
1735, devastando os campos e plantações em re
dor, dentro de muros, a povoação resis~iu com 
denodo; os habitantes pegaram em armas e sup
portaram o bombardeio durante dous annos, 
quando, numa valorosa sortida, romperam o sitio 
e pozeram em fuga os sitiantes (1737). 

Poria termo a essas continuas questões um 
tratado que firmasse os verdadeiros limites do 
dominio portuguez e do espanhol. Foi de facto 
celebrado o traiado de Madrid (17;")0), pelo qual 
perdiamos a colonia do Sacramento, mas ganha
vamos o territorio chamado das Sete Missões. 

Nas terras entre o Piratiny e o Ijllh.lJ os mis
sionarios de Entre-Rios. jesuitas espanhoes, ha
viam fundado algumas reducções de indios gua
ranis, convertidos e civilizados, que trabalhavam 
na agricultura, sob o regimen patriarchal dos 
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padres que os dirigiam. Viviam nessas Missões 
por assim dizer independe.ntes; eram espanhoes 
os jesuitas, mas o governo civil e militar de 
Buenos Aires não intervinha jámais nesses al
deiamentos nem mesmo para cobrar imposto, 
de que estavam exemptos. 

Os guaranis conservavam a tradição de 
odio e horror aos brasileiros, nomeadamente 
aos paulistas, por causa do trafico da escravidão 
que estes exerciam, e não estava talvez esque
cida ainda a traiçoeira ruina, eversão e incen
dio das missões, realizada pelos bandeirantes 
no Paraná. 

Quando, pois, os indios souberam que seriam 
incorporados ao dominio brasileiro pelo novo tra
tado, levantaram-se unanimes. Ainda que o go
verno lhes proporcIOnasse o direito de trans
migração com seus haveres para outros pontos, 
onde novas e excepcionaes vantagens lhes eram 
offerecidas, não lhes sorria entretanto a con
tingencia de abandonar as terras que haviam 
cultivado e onde nasceram e se criaram. 

Intimaram as tropas brasileiras, que guar
neciam o serviço de demarcação dos limites, a 
evacuar o territorio, e começando a resistencia 
obrigaram-nas a pouco honrosa retirada (no
vembro de 1.754). 

Só em janeiro de 1.756 foi possivel reuni
rem-se o exercito espanhol e o portuguez para 
coagir os guaranis á obediencia da lei; foram 
assim submettidos. Muitos se passaram para a 
região espanhola e outros procuraram asylo na 
floresta virgem. 
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Sem duvida alguma entrava por muito na 
resistencia aos demarcadores a accão ou o con
selho dos missionarios jesuitas,· ao sul e ao 
norte do paiz. Nestas e noutrns intl'igas que os 
escravistas, os chamauos Ji\'l'es pensadores e 
especuladores avolumavam, e ainda em outros 
acontecimentos da historia portugueza, firmou
se o lUm'quez de Pombal, o ministro pode
roso, para ooter do fraco rei D. José a lei de 
1759, que aboliu na coloma a companhia dos 
jesuitas. 

Mais tarde era annullndo o tratado dos li
mites. 

Quando em i 761 rebentou a guerra que re
sultou do chamado pacto de família (dos Bour
bons, de França e Espanhn, contrn Inglaterra e 
Portugal), no sul da colonia recomeçam as an
tigas lutas. A Espanha iniciou a guerra com 
amplos recursos. D. Pedro de Ceballos, go
yernador de Buenos Aires, com seis mil homens, 
toma a colonia do Sacramento, que não soube 
resistir, invade e apossa-se do Rio Grande. 

Após uma breve paz, com poderosa armada 
de mais de cem navios e um exercito desneces
sariamente monstruoso. fois era de dez mIl 
homens, D. Pedro de CebalIos toma a ilha 
de Santa Catharina e arrasa as fortificações do 
Sacramento. 

Caíra assim todo o sul, aliás pouquissimo 
habitado (1777), em poder dos espanhoes de 
Buenos Aires, mas foi logo nesse mesmo anno 
restitúido (tratado de S. Ildefonso), perdendo-se 
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comtudo a colonia do Sacramento, as Missões e 
algumas terras da fronteira meridional conce
didas no tratado anterior. 

Durante esta lula do Pacto de familia, foi (lue 
se tornou indispcnsa\'cl mudar a sédc do Governo ge
ral da Bahia para o nio de Janeiro, 1763. Assim, po
dia melhor o go\'crno velar sobre os continuas diffi
culdadcs suscitadas pelos espanhocs do Prata, Ao 
mesmo tempo, () desenvolvimcnto c a importancia das 
minas descobertas reclamaram esta deslocação da séde 
primitiva. 
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..foi 

SYNOPSE GERAL 

Guerras. 

- A. A expedição de Du Clerc contra o Rio de 
Janeiro (1710). 

Desembarque cm Guaratiba. O governador 
Francisco de CastI·o Moraes não resiste, 
apezar de possuir bastantes recursos. Re
sisiencia patriotica e popular: Amaral 
Gur'gel e FI'. F. de Menezes. Capitulação e 
rendição de Du Clel'c. 

B. A expedição de Du Gua)' Trouin fórça a 
barra e desembarca na ilha das Cobras. 
Gaspar da Costa e a frota portugneza. O 
panico. Rendição da cidade; o saque e res
gate por 600 mil cruzados. 

-A. A colonia do Sacralllellto no Rio da 
Prata fnndada em 1680 -torna-se o pomo 
de discordia entre portllgnezes e espa
nhoes. 

É tomada e restituida successi"amente -
1680, 1G81, 1705, 1715;" sitiada em 1735 
por Salcedo, iepellido em 1737. Pelo tra
tado de Madrid 11750), perdemos essa co
lonia, recebendo erll troca as ,~lissões. 

B. Reacção das Missões gU'"'anis contra o 
nosso direito. Guet'ra aos índios e contra 
os jesuitas. Abol içAo da companhia dos 
jesuitas por Pombal (1759). 

As conquistas de Pedro Ceba\los (Santa Ca
tharina, R. Grande, etc.) 

Mudança.da capital do Brasil, da Bahia para 
o Rio de Janeiro, 17G:1. 

Tratado de Santo IldeícJ//sO (1777); perda 
definiliva da colouia do Sacramento e das 
Missões. 



88 o espirito de autonomia 

xv 

o espirito de autonomia. Conspira~ão mineira. 

S{;:\mAIlIO. O espirito de autonomia do seculo XVIII. A conspil'a
ção mineira: Gonzaga, Claudio Manoel, Aharenga, Tiraden
teso Condelllna~ão dos conjurados. Execução de Tiradentes. 

Desde as guerras civis dos mascates e em
boabas e de outros conflictos de egual natureza, 
tornou·-se eyidente a existencia de um povo novo, 
nascido no Brasil, e que almejava para a patria a 
independencia, ou a egualdade de condições na
turaes e de direito que gozavam os antigos con
quistadores. 

A idéa da separação do Brasil já tinha sido aven
tada em 1579, por Filipe II, que €oncedia á casa de Bra
gança o dominio das colonias na America, sob renuncia 
á coróa portllglleza. 

Mais tarde, 178ü, O Conde de Aranda formara o 
projecto da Unido ibel'ica na Europa, cedendo á casa de 
Bragança, o BI'asil, Chile e Perú. Os portuguezes não 
convieram nunca na união de Portugal e Espanha, nem 
na separação das colonias. 

Dos meiados do seculo XVIII por diante co
meçou a decair a industria da mineração; erros 
economicos e falsas especulações trouxeram cedo 
a ruina. Muitos dos mineiros entregaram-se então 
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á agricultura e a maior parte á criação do gado, 
onde os lucros, pequenos embora, eram seguros 
e sem sobresaltos. 

Á antiga Vitla Rica começou o povo de então, 
por escarneo, a chamar de Villa Pobre. O ren
dimento do ouro era insignificante e de ha muito 
não se alcançava o minimum que a corôa exigia, 
e que eram cem arrobas annuaes. 

Mandou, pois, o governo lançar a derrama, 
isto é, a cobrança dos atrazados c que attingia já 
a som ma avultadissima. 

As condições materiaes e moraes da população 
não a faziam preparada para supportal' esse grande 
vexame; e antes, na previsão d'elle, sonhava ella li
bertar-se da dependencia em que vivia, 

Essa dependencia já lião tinha grandes laços; não 
eram os povos das minas (na maior parte naturaes do 
solo) por direito natural sujeitos á fidelidade que não 
sentiam, e nem eram t;io ineptos que não conhecessem 
os grandes movimentos de liberdade d'esse tempo que 
prepararam a quéda da sociedade antiga e haviam já 
emancipado a Atllerica do Norte da tutela colonial. 

Alguns estudantes brasilei,'os na E uropa, Domin
gos Vidal Barbosa, Jose :\fariano Leal e .losé Joaquim 
da Maia buscavam tornar sYlnpathica a iJéa da eman
cipação politica do Brasil. José Joaquim da Maia che
gou a tratar em Nimes com o minisll'o americano, em 
Paris, Jefferson. 

Homens doutos e illustres, tanto como os 
que mais o eram na metropole, viviam em Minas, 
e taes eram os jurisconsultos e poetas Thomaz 
Ant.onio Gonzaga, o auctor de Alarilia de Dirceu, 
Claudio Manoel da Costa, Ignacio J. de Alvarenga, 
alguns padres e varios militares, mesmo de altos 
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postos, que sympathizavam com as idéas revo
lucionarias que agitavam o mundo. Era então 
aquella capitania o maior centro intellectual do 
paiz. 

Combinaram, pois, em levantar o jugo op
pressivo e declarar livre a terra onde nasce
ram (i789). 

TIlOMAZ ANTONIO GONZAGA 

A conjuração foi encontrando adeptos um 
pouco por toda a palte, e sobre tudo entre aquel
les que temiam a derrama do ouro, proxima a 
ser cobrada. A alma da propaganda foi o alferes 
de cavallaria Joaquim José da Silva Xavier, por 
alcunha originada da sua profissão , o Tiradentes, 
homem de espirito religioso, de grande coragem 
e de nobilissimo caracter, mas (tão engalanado 
andava de seus planos) o mais indiscreto de 
todos. 

A revolução, é certo, contava elementos pre-
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ciosos para o bom exito, mas revelava nas suas 
traças, mais as qualidades philosophicas e lite
rarias do que praticas dos seus auctores. 

Haviam já discutido a divisa Libertas qUée 

sera tamen (liberdade ainda que tardia) e a ban
deira, onde figurava um triangulo, symbolo da 
88. Trindade, da devoção especial de Tiraden
tes, e planejavam já muitas leis e reformas li
beraes. 

A infamia ou o egoismo de um conjurado, 
pela delação, perdeu a todos. Foram traidores, o 
denunciante J. 8ilverio dos Reis e Ignacio Pam
plona e Basilio Malheiros. O Visconde de Barba
cena, então governador de Minas Geraes, preveniu 
ao Vice-Rei D. Luiz de Vasconcellos de que de· 
veria andar pelo Rio de Janeiro em propaganda da 
revolução e tratando da acquisição de armas, o 
alferes Tiradentes; que foi effectivamente preso 
e, com elle, successivamente, os outros conspira
dores. 

Aberta a devassa e installada a alçada, depois 
de longo e moroso processo, foram julgados os cul
pados, cujos chefes foram condemnados á morte. 

A rainha D. Maria I, por um acto de cle
mencia, commutou as penas de quasi todos em 
exterminio para a Africa, e s.ó um, o Tiradentes, 
subiu ao patibulo (21 de Abril de 1792) com 
grande serenidade e nobreza de animo. 

Houve grande excesso neste castigo. O pro
prio Vice-Rei, o Conde de Hezende (ao tempo da 
execução de Tiradentes) reprehendeu ao gover
nador de Minas pelo numero excessivo de prisões 
d'essa inconfidencia ; e naturalmente o excesso de 
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zelo propl"io das auctoridades arbitrarias, leva
va-as a traduzir o descontentamento ou a opposi
ção ao governo como o signal do crime execravel. 

Um dos conjurados, Claudio Manoel da Costa, 
legista e poeta notavel, antes de conhecer a sen
tença, suicidara-se na prisão. Quasi todos se ar
rependeram amargamente do passo que haviam 
dado; só o Tiradentes sorriu ao saLer que não 
arrastava ao cadafalso os seus companheiros, e, 
confortado na religião em que era profunda a sua 
fé, conformou-se serenamente com o fatal destino. 

Foi a sua descendencia infamada e o corpo 
do martyr esquartejado; e os pedaços d'elJe, col
locados em postes p-elas estradas da capitania, 
attestavam aos vassallos o premio da rebeldia. 

Um dos espiritos leaes ao throno escreveu que 
taes castigos ensinavam a aborrecer a culpa que ex
punha os homens a perder tudo. A lição, po.rém, nada 
teve de proyeitosa; e o mal't}r Tiradentes contribuiu 
para perpetuar na memoria publica mais a esperança 
do que o horror da liberdade. 

Dos degredados da inconfidencia um d'eIlt's foi em
pregado do Erario em Lisboa (1803) e voltou ao Brasil 
em 1800; chamava-se José de Hezende Costa Filho; leve 
a felicidade de ser deputado ás c6rles portuguezas e 
logo depois á Assembléa Constituinte brasileira (1822). 

- Pelos fins do seculo XVIII O exlI'emo norte Pará 
e Maranhão formavam um Estado; o resto do Brasil 
compunha-se de seis capitanias geraes: Pernambuco, 
Bahia, S. Paulo, Minas, Goyaz e Mato Grosso. Havia 
mais oito governos ou capitanias subalternas: Piauhi, 
Ceará, Rio Grande do l\'orte, Paraíba, Sergipe, Es
pirito Santo, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. 
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Refugio de D. João VI no Brasil. 

SV~IMARIO. Os fl'ancezes em Portugal. D. João VI refugia-se no 
Brasil. Acto regio do commercio livre, 1808. O Brasil, reino, 
em 1815. 

Difficil e sombria era a situação dos negocios 
politicos em Portugal no principio do seculo; 
erros, imprevidencias e hesitações tinham con
duzido o paiz á extraordinaria crise que outros 
infortunios do Rei ainda avolumavam, tornando-o 
alheio, apathico e indifferente ao gov~rn() do Es
tado. 

Quando Napoleão decretou o bloqueio con
tinental europeu contra a Inglaterra, a esta al
liou-se em fim Portugal, depois de vacillações 
pouco dignas, e incorreu assim no odio do grande 
despota, que fez decretar pelo "lfoniteU1', orgão 
official francez, a deposição da dynastia de Bra
gança (1807). 

Quando esta noticia chegara ao reino, já as 
tropas francezas, de marcha forçada atravez da, 
Espanha,. penetravam em Portugal. 
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Seria loucura pensar em resistir, quando tudo 
estava desorganizado e sem recursos. Foi visto o 
Rei chorando em segredo, no intimo dos seus 
paços, quando se viu coagido a fugir, aceitando o 
conselho do ministro inglez, lord Strangford. 

D. JoÃo VI 

E quando já os tambores francezes acorda
vam os echos da terra Í)ortugueza, D. João dizia 
adeuses ao povo, que no cáes de Belem se api,.. 
nhava saudando entre lagrimas o soberano que 
partia. 

A frota real, composta de umas vinte náos e 
muitas outras mercantes, velejou do Tejo a 29 de 
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novembro. Nella vinham grande numero de fi
dalgos, funccionarios e familias que emigravam, 
e tambem as riquezas dos palacios reaes, que foi 
possivel transportar; e ainda não tinha perdido 
de vista a terra, quando Junot penetrava em Lis
boa e, tomando rapidamente conta da cidade e 
das fortalezas, aprisionava á bala alguns navios 
mercantes que iam atrazados, nas aguas da es
quadra. 

Batida pela tempestade, a frota dividiu-se 
em duas. e aquella em que vinha o rei tocou pri
meiramente na Bahia, a 24 de janeiro de 1808. 

Era a primeira vez que um rei do antigo 
mundo pisava o solo da America. O povo aa 
Bahia recebeu com grande jubilo os altissimos 
hospedes, e por um momento pensou que á pri
mitiva capital da colonia caberia agora a primazia 
da séde do novo reino. 

D. João VI, porém, preferiu estabelecer-se 
no Rio, onde veio a chegar a 7 de março. 

Ainda na Bahia, e a conselho de José da Silva 
Lisboa (Visconde dc Cairú), por uma Carta regia 
abriu os portos do Brasil ao commercio univcrsal, 
abolindo assim o odioso monopolio da colonia. 

No Rio (L de abril de 1808), levantou a pro
hibição que pesava sobre as industrias, declaran
do-as livres. 

Acabava assim e instantaneamente, o regi
men colonial no que tinha talvez de mais odioso. 
Um facto da historia européa, a que pareciamos 
alheios, abria-nos a porta da emancipação politica 
tão heroicamente pelejada e desejada e sem os 
inconvenientes e a incerta fortuna das revoluções. 
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A presença da família real com todo o seu 
numeroso sequito, em parte Ínutil e parasitario, 
augmentando de subito a população, ·tornou ne
ce~sarjas_expropriações de predios para agazalhar 
todos os hospedes, o que não deixou de excitar 
justas reclamações. , 

Mas que valor po~iam ter ellas diante dos 
grandes beneficios realizados? A separação po
fitica do Brasil, ainda que ephemera no sentido 
da lei, era-o já definitiva no sentido dos factos, 
porque não só a familia real deixou de regressar 
no tempo devido, como não foi mais possivel 
restabelecer o monopolio e as leis do- regimen 
antigo. (1) 

Tomou assim o Brasil um impulso extraor
dinario e excepcional; fabricas e officinas abri
ram-se ao labor, e o commercio tornou-se livre, 
favorecendo o trabalho e a fortuna, e em grande 
numero os estrangeiros começaram desde então 
a afluir para as nossas cidades maritiIT\as, 

PrQcura,-se corrigir, quanto possivel, os desman.,. 
lios, arbitrariedades e corrupções dos governadores 
c seus suba~ternos, fiscalizados pela auetoridade so,-

(t) De facto a separação do Brasil durou emqllanto. Portugal 
esteve sob o dominio francez (30 de novo 1807 -30 de agosto 1808); 
mas a independencia de Portugal só foi reconhecida definiti\'amente 
na Paz geral de Paris (1814); mais ainda, nessa occasião D. João 
VI recusou voltar para Portugal e fez-se representar por um go
verno em Lisboa, e longe de annallar as leis da liberdade commer
çial e outras já decretadas, ainda mais as ampliou em 181't e 1815, 
com grande desgosto dos portuguezes do reino. Os unicos mono
polios conservados nunca tiveram grande valor, o do pau brasil 
e dos diamantes (até 1832). Em Carta de Lei de 1815 declarou 
officialmente Q Brasil d\eino do Brasil ». 
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berana agora presente. Diminuem os inconvenientes 
da distancia entre o rei e os vassallos e aquelle sobre
tudo que era confirmado outr'ora pelo Conselho Ultra
marino quando dizia que a dilação indispensavel para 
informar no Brasil quaesquer negocios era pelo menos 
de dous annos. Para sair-se, por exemplo, do Brasil, 
era preciso gastar todo esse tempo em tirar e legalizar 
o passaporte; e, como no tempo de Thomé de Souza, 
não eram raros os despachos para pessoas já mortas 
e enterradas. 

o Rio de Janeiro, séde da monarchia, foi 
provido de grandes instituições' magnificas: os 
bancos e as escolas de medicina, da marinha, 
a rica Bibliotheca real, o esplendido Jardim Bo
tanico e outras numerosas creacões. Com a Im
pressão regia começou a impren~a e o jornalismo 
que d'ahi a poucos annos será a alavanca das agi
tações revolucionarias da politica. 

Foram creados : o supremo Conselho militar, a aca
demia de marinha, o banco do Brasil e a escola medico
c1rurgica, o lyceu de artes e uma fabrica de polvora. 

A prodigalidade era grande e a dispensa ou ucharia 
da córte, de que se mantinha a turba innumeravel dos 
criados, consumia, só ella, seis milhões de cruzados (i). 

O principe D. João, cuja educação fóra descurada 
por não se suppór que viesse nelle recair a coróa, 
admirava-se de vêr que existiam no Brasil homens 
de merito e valor, artistas e sabios cujos serviços, 
sem sombra de mesquinhos preconceitos, aproveitou 
e exaltou; e era natural nelle esse sentimento de bon
dade e amorosa sympathia que, com certo atilamen
to natural, lhe suppriam as deficiencias de cultura do 
espirito. 

(i) Reduzido ao valor de hoje, 16 milhares de contos. 

J. Ribeiro-Hist. Brasil (Curso medio) , 
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Expellido de Portugal pelos francezes, logo 
á chegada «levantando a voz do novo imperio 
que vinha crear» declarou o rei guerra aos inva
sores da sua patria, e em feliz expedição contra 
Cayenna com mandada por Manoel Marques, con
quistou e annexou a Guyanna franceza, cujo go
vernador, Victor Hugues, capitulou entreO"ando 
a praça e embarcando com a guarnição (1889). (I) 

Em 1815 era a antiga colonia do Brasil ele
vada a Reino. 

Na realidade, a nossa independencia data de Dom 
João VI ou desde 1815. Não era a separação de Por,tu
gal, mas era até a primazia concedida á America por
tugueza como séde do governo central e do qual de
pendiam Portugal e o seu imperio colonial da Africa e 
da Asia; nunca tivemos tão vasta jurisdicçãO sobre o 
mundo, como naquella época. 

(') i\. Guyanna franceza, depois de oito annos, foi restituida la 

Luiz XVlIl em 1817. 
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XVII 

Re,'olu~ão de IIH 7. 

Sl'MMARIO. Causas geracs da re\'olu~,ão republicana de 1817. Os 
protagonistas: Padre .'ffiguelinho. Pessoa, :\Ial,tins, Theotonio 
Jorge, Padl'e Roma (Abreu e Lima). A submissão, 

A mudança da côrte portugueza para o Brasil não 
era de todo um fado extraordinario ou singular; 
eguaes planos houve no tempo de D, João IY, e se
riam postos talvez em pratica, se falhasse a obra da 
restauração, e houve-os ainda no tempo de Pombal, 
que em 17M renovava o projecto concebido por D. Luiz 
da Cunha em 1736, 

Para os espiritos moderados, o acontecimento quc 
trouxe a emancipação da colonia, seria, como innega
\'elmente foi, uma grande conquista; para a corrente 
dos espiritos radicaes e da raça que ainda acalentava 
as tradições revolucionarias antigas, foi uma cilada, 
Viam estes a sua obra, peior que perdida, deturpada, 
numa transacção ingloria, disfarce do antigo despo
tismo; nem as qualidades pacíficas, nem a bonhomia 
democratica do príncipe, lhes moderava os impetos, 
que antes, e talvez por isso mesmo, eram mais des
abridos. 
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o exemplo de toda a America, que havia já reali
zado a sua emancipação e sem a rnonarchia, excitava o 
brio dos pernambucanos. 

A revolucão rebentou em Pernambuco em 
março de 181\ porém quasi ao acaso, porque 
se havia os antigos adias para alimentaI-a, 
no momento ninguem estava preparado para a 
empreza, e tanto menos quanto o estado da 
provincia era prospero e o governo d'ella fôra 
confiado a um magistrado integro e pacifico, 
Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Um ne
gociante, Domingos ~Iartins, natural da Bahia 
e educado na Inglaterra, era em Pernambuco 
franco prégador dos principias liberaes mais 
exagerados e muito partidista dos officiaes per
nambucanos, com os quaes se banqueteava e 
tratava de conspirar. 

Tornou-se tão grave a situação da milícia 
nos rrimeiros mezes de 1817, que o capitão-ge
nera, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 
depois marquez da Praia Grande, reuniu em con
selho a 5 de março os officiaes generaes portu
guezes que estavam no Recife, e com elles de
liberou que no dia seguinte e á mesma hora, se 
effectuasse a prisão de alguns militares e paisa
nos mais compromettidos. 

Dada a situação dos espiritos, era um mal 
que militassem na mesma fileira officiaes por
tuguezes e brasileiros, mixto que originava 
eterna intriga e suspeição de uns para outros. 
E não teve outra origem a deliberação dos ge
neraes. 
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Essa resolucão ia sendo executada sem diffi
culdade; alguns "officiaes e Domingos José Martins 
foram presos; mas o brigadeiro Barbosa, que
rendo, além de prender, castigar com reprehen
sões os ofliciaes suspeitos do regimento de arti
lheria, que elle commandava, foi morto pelo 
capitão José de Barros Lima, a quem chamavam 
o Leão Coroado, que o atravessou com a espada, 
sem que algum dos officiaes se movesse para 
defender a victima 

Se bem que a revolta começasse pelo in
digno e feio crime do assassinio, é certo que 
antes d'isso, por motivos futeis de jantares, entre 
nativistas, onde não se comiam iguarias européas, 
e fazia-se o elogio inflammado das idéas revolu
cionarias, começou a reacção pouco justificada, 
sobretudo a do brigadeiro Barbosa, portuguez, 
insultando de traidores.' a uma turma de officiaes 
brasileiros, numa occasião em que o antagonis
mo de nacionalidade era tão vivo. 

Tambem foi morto o ajudante de ordens 
do governador, mandado para abafar o movi
mento. 

O certo é que tanto terror produziram os as
sassinos chamando e dispondo as tropas para a 
revolução, como o produziu a fraqueza e cobardia 
do governador, recolhendo-se logo ú fortaleza do 
Brum, sem pensar sequer em resistir á desordem 
no seu inicio. 

Avivou-se então a anarchia: as cadeias, ar· 
rombadas, despejaram na rua a ralé dos crimino
sos; diante do tumulto, que pelas suas origens e 
composição deveria ser precario, o govemador, 
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perdendo o animo, capitulou logo no dia seguinte, 
e partiu para o Rio de Janeiro. 

Os revolucionariús então organizaram o go
verno provisorio, onde aliás havia elementos de 
capacidade intellectual senão politica, e eram: o 
padre João Ribeiro Pessoa, governador; o UI'. 
José Luiz de Mendonça e Oomingos Martins. Era 
ministro do interior o padre lUiguelinho (Mi
guel Joaquim de Almeida), e commandante das 
armas, arbitro da situação, o capitii:o de artilhcria 
Domingos Theotonio .Jorge. 

Depois de augmento do soldo das tropas e 
promoções de 2 e :~ postos dos ofliciaes, como 
fazem os governos submissos aos militares, a 
junta revolucionaria' adoptou a bandeira branca 
da paz, o tratamenlo de ('ÓS e aboliu ineptamente 
alguns impostos num momento cm que as des
pezas iriam decuplicar. 

;\ revolução deu o titulo de conselheiros a certos 
('idadãos emincntes: a Antonio eal'los Ribeiro 
de Andrada, ao dt'o Antonio (Ic 110l'aes (o lexi
cograpllOi (' a oulros. 

Nüo faltara entre elles quem considerasse o 
exagero do motim, mas o comrnandante das armas 
logo cohibíu os mais tímidos. (I) 

\1) Luiz de ?lIendonça, sol, ameaça, tcye quc dcsdizer-se de 
suas opiniões moderadas e lealistas, redigindo o primeiro im
preilso pel'nambucano, o Preei,o, onde SI' justificava a l'l'volução. 
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A revolução propagou-se rapidamente pela 
acção dos emissarios enviados ao Rio Grande 
do Norte, Paraíba e Alagoas, que adheriram ao 
movimento. 

No Ceará, o emissario, o joven seminarista 
.José llIartiniano de Alencar, foi preso no 
Crato; ainda mais infeliz foi o emissario Padre 
Roma (José .Ignacio de Abreu Lima), que ao 
desembarcar foi preso na Bahia, julgado por uma 
commissão militar e fuzilado no Campo da Pol
vora (29 de março de (817), com monstruoso 
excesso de auctoridade do governador, Conde 
dos Arcos, que almejava com o criminoso zelo 
recommendar-se ao favor do rei. 

O Conde dos Arcos enviou ainda forças dis
ciplinadas, por terra, sob o commando do ma
rechal Leite Cogominho. Foram essas tropas 
em sua marcha obtendo submissão, e avolu
mando-se com voluntarios até que, depois de 
algumas victorias, chegaram ao Recife. ,Já estava 
a cidade bloqueiada pela esquadra de Rodrigo 
Lobo, que exigiu dos revolucionarios a entrega 
sem condicões. Dois mil d'elles com Theotonio 
.Jorge, fugi~'am, e foi então arvorada pelos habi
tantes da cidade a bandeira real. 

Os chefes rebeldes procuraram, disfarçados 
e em fuga, evitar o castigo. O padre ,João Ri
beiro suicidou-se. Dos rcbellados, Theotonio 
.Jor~e e oito dos seus companheiros subil'am 
ao patibulo; indignado com tantas execuções, 
ordenadas pela com missão militar, o rei fez sus
pendeI-as, e instituiu uma alçada civil para pro-
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seguir no processo. Mas esta, ainda mais san
guinolenta, excitou a animadversão publica, e o 
góvernador de então, Luiz do Rego Barreto, e o 
Senado da Camara de Recife representaram ao 
príncipe regente, implorando a amnislia, que foi 
concedida no dia da coroação (6 de fevereiro 
de 1818). 

Se as origens das revoluções· foram crimi
nosas, o termo d'ella, a reacção dos realistas, foi 
tão execravel e hedionda que bastaria para justi
ficar a sympathia que ainda despertam as suas 
victimas. 

Dos chefes da re"olução, Domingos Marlins, José 
Luiz de Mendonça, Padre Miguelinho, foram arcabu
zados na Bahia pelo zelote Conde dos Arcos. 

Parece que por intermedio da maçonaria houve 
intelligencia entre os portuguezes de Portugal, que 
queriam apenas a volta do Hei, e os pernambucanos 
que tambem a queriam, mas esperando que d'esse re
gresso resultasse a independencia e a separação. 

- Entre os preliminares da revolução de 1817 
conta-se o espancamento de um portuguez por um 
official do regimento de Henrique Dias. Tambem é 
certo que, logo em principio, hou"e denuncia da con
spiração, e, ao convocar o conselho de officiaes generaes, 
o governador excluiu o brigadeiro José Peres Cam
pello, por ser pernambucano. 
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Foram victimas da revolta, além das já cita
das, o Padre Miguel Joaquim d'Almeida e Castro, An
tonio José Henrique e Padre Pedro de Souza Te
norio. 
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SYNOPSE GERAL 

A autonomia e o reinado de D. João VI. 

1, CONSPIRAÇÃO 
MINEIRA 

2, REFUGIO DE 
O,JOÃO VI 

3, REVOLUÇÃO OE 
1817 

-A conspil>açiío pcla autonomia nacional. Gon
zaga, Claudio ~lanoel da Costa e Alvarenga, 
Mallogro da lentativa (17891, 
Snpplicio do Ti,.adellfes 11792), 

-O hloqueio continental. Fuga de D, .João VI 
1,IRO/). D. João aparta á Bahia, onde se de
clal'am li\'l'es os portos do Brasil; Visconde 
de Cairú (lHOH), 

Cllcrl'a contra a Guyanlla I'ranc('r.a; capitula
ção de Victol' lIughes 11H09). 

O Brasil reino, 'lH15, 
-A monarehia mal rcccbida pelos pernambu

canos. 
O Leâo coroado. Actos de indisciplina mili

tar. Fuga do governadol' (1817), 
A rC"olução organiza o goyerno republical10 

com o c1!,l3itiiO Theotonio JOl'ge, o Padre 
.João RibeIro Pessoa c 0,,11'0'. 

Victoria das forças legaes de mar íHodrigo 
Lobo) C dc terra Imarechal Cogominho), 
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XVIII 

A Independencia e o Imperio. 

SnDfARJo. A partida de D .. João VI. Dom Pedro, governador do Bra
sil. José Bonifacio. JoS(~ Clemente-O Fico (9 de janeit·o). O 
~etc de setembro (l8~21. 

Em 1820, uma revolução que rebentou no Porto, 
em Portugal, e generalizou-se pelo paiz, proclamou a ne
cessidade do govel'no constitucional. Findava, assim, o 
rcgimen absoluto c D. Joào YI foi convidado pelas 
cOl'tes que se \'euniram em Lishoa a regressar ao velho 
rcino. 

As tropas portuguczas no Brasil adheriram ao mo
vimento que se rcalizara na palria, e D. Joào VI, depois 
dc algumas vacillaçôcs, foi coagido a embarcar, dei
xando no Brasil a D. Pcdro, seu filho, a quem prognos
ticou a separaçào com as palavras quc a tmdiçào trans
mittiu: « Pedl'o, o Brasil bl'evemente se separal'lÍ de 
Portugal; se assim /01', põe a cOl'oa sobre a tua cabeça, 
antes que algum a('entul'eil'o lance lIuio d'ella.» 

Com o rei, voltaram a Portugal mais de It'es mil 
pessoas. 

Depois da partida de D. João VI, abriu-se o 
periodo das agitações politicas que deviam aca
bar na separação do Brasil. De facto, as côrtes 
portuguezas, com uma maioria Ele I:~O deputados 
contra 70, numero nunca completo, de bra-
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sileiros, proseguia no seu plano de recolonização 
do Brasil, e para essa obra de oppressão conta
vam ainda com as tropas auxiliares, os funccio
narios e a maioria de portuguezes residentes na 
America; suspeitando, e não sem fundamento, 
que o principe D. Pedro favorecia as aspirações 
liberaes dos brasileiros, não deixaram de hosti
lizar a sua politica, arrancando-lhe todos os re
cursos e desmoralizando-lhe o prestigio, fazendo 
depender todas as provincias directamente de 
Lisboa, e reduzindo-o assim a simples capitão
mór do Rio de Janeiro. 

Por outro lado, o Brasil, não estando ainda 
preparado para tão subita regeneração, dividia
se em partidos, e não ·podia ter a consciencia 
exacta da revolução que se ia fazendo; uma d'es
tas divisões era naturalmente mais profunda e 
punha eni partes contrarias e antagonicas os por
tuguezes e os brasileiros. 

Era lamentavel esta scisão, porque, a menos que 
os naturaes podessem fazer a republica, a solução da 
independencia com um principe portuguez envolvia a 
conciliação dos dous povos e a necessidade de esque
cer o odioso antagonismo. 

O principe D. Pedro foi o orgão mais precipuo 
e efficaz d'essa difficil conciliação, e, inclinado ao apoio 
do povo, de preferencia ao das tropas auxiliares, cuja 
indisciplina Já o havia maguado, coagindo-o a jurar as 
bases da constituição (5 de junho), tambem elle, como 
o Brasil, era a victima do mesquinho despotismo das 
Córtes. 

Em Lisboa, deputados brasileiros (entre os 
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quaes se distinguIam Antonio Carlos, Villela Bar
bosa, Feijó, Araujo Lima, Vergueiro), fatigados 
de enfrentar o abuso, desmoralizados pela popu
laça, viram"':se coagidos a emigrar para a Ingla
terra . As Cártes declaravam independentes os 
governos provinciaes, aboliam os tribunaes do 
Rio, e ordenavam ao principe que regressasse 'á 
Europa, para viajar e aprimorar a educação. 

Com essas medidas. 
o Brasil, sem governo ge~ 
ral nem tribunaes impor
tantes, guardado por for
ças portuguezas, retrogra
dava quasi á época do des
cobrimento . Por toda .a 
parte, pois, se conspirou; 
as maçonarias , as socieda
des secretas e um perio
dico, o Reverbero, oe culta 

, ou abertamente ousaram 
JOSE DONIFACIO ' 

pugnar ao menos pela 
emancipação administrativa do paiz. 

Moções dos partidos, das Camaras e de go
vernos provinciaes (e entre essas a junta proviso
ria de S. Paulo, de que fazia parte José Boni
facio) chegavam aoprincipe, que, ainda prestando 
apoio ao rei e á constituição, por sentimento 
cavalheiresco e leal, que lhe era proprio, hesi
tava dar o grande golpe. 

No Rio, porém, era impossivel conter o tra
balho já realizado com tão seguros elementos. 
Uma representação assignada por oito mil pa-



Independencia e Imperio 111 

triotas, foi levada ao principe pelo Senado da Ca
mara e com grande acompanhamento de povo. 

José Clemente Pereira, portuguez sym
pathico ás novas aspirações e presidente d'aquella 
corporação, foi encarregapo de entregar a men
sagem ao principe, de quem recolheu a resposta 
que tr'ansmittiu ao povo que a esperava: «Gomo 
é para bem de todos e felicidade geral da nação, 
diga ao povo que ficO» (9 de janeiro de 1822). 

«A res.posta do 
principe, diz um dos 
nossos historiadores, 
foi uma d€sobediencia 
formal ás côrtes por
tuguezas, uma alliança 
firmada com os brasi
leiros, e portanto a pri
meira palavra da pro
xima independencia.» 

Avilez, comman
dante da divisão auxi-
liadora, fez logo con- .JosÉ CLEl\IENTE PEI1EII1A 

star a sua demissão; 
antes, porém, que ella se verificasse J os dois mil 
homens d'ess?- divisão, saindo de quarteis .(ii 
de janeiro de 1822) occuparam o morro do Cas
tello, que domina a cidade. 

Á ameaça corresponderam os brasileiros com 
os milicianos, patriotas e tropas brasileiras, que, 
pegando em armas, reuniram-se a postos no 
Campo de Sant'Anna. A conflagração ia tornar
se inevitavel; mas Jorge de Avilez, comprehen
dendo a responsabilidade de sua irreflectida ou-
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sadia, obedeceu em fim á intimação do principe 
c capitulou (13 de janeiro), transportando-se com 
seus batalhões para o lado fronteiro da bahia, 
até que lhe fosse possiyel embarcar para a me
tropole, o que realizou a 15 de fevereiro. 

Nesse dia mesmo da victoria chegava ao Rio 
José Ronifacio, cuja fama nas sciencias e nas 
letras agora se augmentava com a al,lreola do 
patriotismo, e foi feito ministro do reino e de 
estrangeiros. 

Subjugada no Rio a divisão auxiliadora, que 
era o apoio material dos recolonizadores, pódc
se datar de 12 de janeiro o triumpho da revo
lução emancipadora; e os seus heroes foram José 
Clemente, os redactores do Reverbéro, Gonçal
ves Ledo, Januario Barbosa e o franciscano Fr. 
Sampaio. 

D'aqui em diante começa a acção constru
ctora de José Bonifacio, que alarga e amplifica 
o triumpho obtido, mas na verdade não sem 
immoderação e imprudencia. 

Convoca (16 de fevereiro) os procuradores 
provinciaes para collaborar nas reformas, de
creta que nenhuma lei portugueza será effectiva 
sem o cumpra-se do Principe regente; aconse
lha ao principe a viagem a Minas, onde a sua pre
sença excita a sympathia e os applaúsos dos 
mineiros, pondo termo ás desordens do partido 
retrogrado. 

O Sen~o da Camara, indo mais longe, of
fereceu a D. Pedro o titulo de Defensor Perpe
tuo e pediu-lhe a convocação de uma constituinte 
brasileira. 
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o governo iniciou a luta contra a reacção 
portugueza, que tinha o seu mais forte quartel 
na bahia, onde o general Madeira dominava as 
fortalezas e a cidade. Contra elle é mandadL) o 
general Labatut; a luta será longa e só terminará 
em 182:l. 

Outra viagem fez o principe a S. Paulo e 
com identicos intuitos de pacificação, que con
seguiu realizar. 

Foi justamente na sua volta para o Rio, 
quando, recebendo despachos de Lisboa, que 
annullavam os seus actos, a sua irritação chegou 
ao auge, e então, nas margens do Ipiranga, onde 
estava, alçou o grito resoluto de: <dndependencia 
ou Morte.'» (7 de setembro de 1822). 

Não havia ainda chegado a Lisboa a noticia dos 
ultimos acontecimentos p já em 19 de setembro de 
1822 os deputados hrasileiros ás córtes se viram apu
pados pela canalha das ruas, e sete d'entre elles tiveram 
de emigrar e entre estes Antonio Carlos, Lino Couti
nho, Diogo Feijó e Cypriano Barata, que embarcaram 
para Falmouth. 

J. Ribeiro-Bist. Brasil (Curso medio) 
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XIX 

o primeiro Imperador. 

SUMMARIO. A submissão. A esquadra de Cochrane. Politica interior. 
O Sete de Abril. 

Muitos foram os acontecimentos que enche
ram de vida e agitação o reinado de D. Pedro I. 
Não só a guerra da independencia preoccupava 
todo o raiz, onde ainda o prestigio dos portugue
zeRo, que não haviam adoptado a nova ordem de 
eousas, era grande e apoiado na força, mas ainda 
havia que combater as rebelliões e a anarchia 
oriunda da diversidade ou do equivoco de opi
niões que sempre caracteriza esses momentos. 
Houve que or,S'anizar uma esquadra, e, a convite 
de José Bonitacio, vem do Chile lord Cochrane 
com alguns oíliciaes, Taylor, Grenfell e outros. 

Afinal houve inteira submissão por toda a 
parte onde deveria haveI-a. Um trecho, porém, do 
nosso territorio indevidamente conquistado á 
raça differente, a Provincia Cisp la tina, com o 
auxilio dos governos de Buenos Aires que ahi 
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fomentavam as revoltas, pela mediação da Ingla
terra conseguiu libertar-se do dominio imperial, 
constituindo-se em republica independente, a 
Banda Oriental do Uruguay. A guerra para 
submettel-a era impopular e foi essa uma feliz 
solução, apezar de que as ultimas victorias foram 
nossas. 

., . P EDIIO • 

Na politica interior continuavam as antigas 
difficuldades, A Constituinte convocada ainda 
antes da independencia (a 3 de junho de 1822) tor
nara-se anarchica, cultivava o odio nativista ou 
d' elle fazia arma de opposição; exagerava as idéas 
liberaes a tal ponto que tornavam impossivel o re
gimen monarchico, não havendo, afinal, conse· 
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guido em qualquer sentido os seus desejos, pa
receu anarchizadora e foi por isso dissolvida peJa 
forca .. 

o O proprio governo elaborou a Constituição 
do novo imperio, que foi jurada e acclamada por 
todo o paiz (25 de março de 1824). 

"As camaras brasikiras creadas pela canstituição, 
diz Hio Braneo :1), reuniram-~e pela primcira vez em 
1826; em todo o rcinado de D. Pedro I a opposição, 
composta de liberaes monarchistas partidarios do sys
tema parlamentar inglez, de uns poucos federalistas 
e republicanos, formaram a maioria da camara dos 
deputados. Faziam-se então no Brasil os primciros 
tentamcns do systema representativo e sc era o Im
perador joven ainda, impetuoso e incxpcricnte, por 
egual cal·cciam os partidos e a imprensa dc cducação 
politica. O ministerio Paranaguá, no poder desde 1823, 
e o de seu successor, o Visconde de S. Leopoldo (16 de 
janeiro de 1827) compunham-se de senadores ou de 
pessoas que não faziam parte do parlamento. A 20 de 
novembro de 1827 o Imperador organizou em fim um 
ministerio parlamentar com o deputado Araujo 
Lima (l\lal'quez de Olinda) ; mas com a exoneração dada 
ao ministro da guerra p9r occasião da revolta dos bata
lhões estrangeiros, que foi logo e energicamente repri
mida, o ministerio todo se demiltiu. Doia membros dos 
mais influentes da camara, Cosia Carvalho e Vascon
cellos, recusaram a incumbencia de novo gabinete, mis
são que foi em fim confiada ao deputado Clemente Pe
reira, logo abandonado dos liberaes. Esse ministerio, 
como o seguinte de Paranaguá 1:4 de dezembro de 1829) 
l'ncq~traram viva opposiçüo da Camara e da imprensa. 

Multiplica\·am-se os jornaes fedcralistas e republi
canos, e muitos candidatos d'csses dous partidos 
triumpharam nas c1eiçôes de 1830. Ministros e se-

(I) Le Bl'ésil, por Levasseul'. 
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nadores que se mostravam dedicados ao Imperador 
eram taxados desde logo de absolutistas. 

A 19 de março de 1831, D. Pedro, cuja maior 
pecha era a de haver nascido portuguez, e que já não 
tinha a popularidade de outro tempo, procurou go
vernar com um ministerio liberal (F. Carneiro de 
Campos) ; .os rancores entre brasileiros.e portuguezes 
eram ainda demasiado vivos para restabelecer a con
cordia ; e quando estes ultimos fizeram manifestações 
imperialistas, não houve evitar sanguinolentos confli
ctos nas ruas. Formou então o Imperador um gabi
nete exclusivamente composto de senadores (ministe
rio Paranaguá) ); 

Este ministei'io ; todo tirado da facção a.ulica, 
e composto de homens (marquezes de Inhambupe, 
de Baependy, do . 
Aracaty, de Para- ' 
naguá, Conde de 
Lage e Visconde de 
Alcantara) que pas
savam por servos 
humilissimos da 
vontade imperial, 
antes que represen
ta~t~~ de qualquer 
opllllao, mUlto des
agradou ao povo. 
Grande atuntamento 
se formou no Campo 
de San t' Anna, do 
povileu que alguns 
demagogos excitavam á revolução. 

Não querendo impopularizar-se, o Imperador 
deixou de aproveitar a indecisão das tropas para 
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as dominar e á frente d'ellas dissolver a arruaça, 
e conservou-se inactivo. 
. Uma deputação populat' veio falar-lhe em 

S. Christovão, pedindo a restituição do antigo 
ministerio. « Tudo farei, disse D. Pedro, tudo 
farei para o povo; nada, porém, pelo POVo». 

JosÉ BONIFACIO 

Ao receber a re
sposta, o povo decla
rou-se em revolução e 
a ella adheriram com 
extranhavel ardor os 
tres irmãos Lima e 
Silva, generaes de 
muita popularidade, e 
que deviam a fortuna 
ao Imperador. 

Foi mandado en
tão o major Miguel 
Frias aos paços de S. 
Christovão, a meia 

noite, para busca .. ' a decisão imperial. 

Com calma, frieza e indifferença recebeu o 
Imperador a noticia da infidelidade de suas 
tropas: « Não , quero, disse , que ninguem se sacri
fique por minha Gausa». 

Duas horas depois, e sem ouvir o conselho 
dos seus ministros, escreveu o seu acto de abdi
cação: « Usando do direito que a Constituição me 
confere, declaro que hei muito voluntariamente 
abdicado na pessoa do meu muito amado e pre
zado filho, o senhor Dom Pedro de Alcantara. 
Boavista, 7 de Abril de 1.83 :1». 
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Escolheu José Bonifacio para tutor do im
perador infante, e ao romper do dia embarcou 
com a familia, excepto os principes, na náu in
gleza JVarspite, d'onde pôde saber de longe e 
com alegria das festas da acclamação do novo 
imperador nos pat,'os do Senado. 

Alguns acolltecimentos do primeiro reinado me
reccm breve registro. :'lias guerras da independencia, 
na BaMa, o general Madeira, batido por terra e por 
mar por Labatut e almirante Coehrane, teve que ca
pitular e retirar-se com as suas tropas (2 de julho de 
182:~1. Cochrane vclejou para o Maranhão, onde sub
metteu as forças portuguezas, enviou ao Pará Greenfell 
que se assenhoreou da praça i 1823). 

Em .1824 rebentou em Pernambuco a revolta da 
ConFederação do Equadol·. Manocl de Carvalho Paes de 
Andrade, chefe dos re,"olucionarios, proclamou a re
publica e pediu a adhesão das provincias visinhas. Co
chrane por mar e Lima e Silva por terra, conseguiram 
dominar o movimento. As commissões militares exe
cutaram summariamente alguns rebeldes. Paes de 
Andrade refugiou-se a bordo da corveta ingleza Tweed. 
~Iais tarde, foi eUe (cm 1835) senador do Imperio. 

- O tratado que reconheceu a independencia do 
Uruguay (Banda Oriental ou Cisplatina) concluiu-se em 
1828. A batalha indecisa de Itu:;aingo que marca o nosso 
ultimo esforço, é do anno anterior. 
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xx 

A Regenela. 

SUMMARIO. As regencias. A regencia provisoria. A regencia trina 
permanente. Regencia una. Diogo A. Feijó. A maioridade. 

Com a abdicação do imperador, coagido 
pela indisciplina militar, desencadeiou-se a anar
chia pOI' quasi todos os pontos do paiz. Os par
tidos exaltados, que o freio da auctoridade a cus
to continha, ameaçavam subverter a nova nacio
nalidade, quando, por feliz inspiração, senado
res e deputados se reuniram e escolheram uma 
Regencia interina (Marquez de Caravelas, Briga
deiro Francisco de Lima e Silva e Campos Ver
gueiro) que tomou a peito a manutenção da or
dem. 

Exageradamente dizia o novo governo no
Manifesto á Nação-que os inimigos d'elle eram 
« Wo poucos e üio fracos, que não mereciam con
sideração; mas que velava sobre elles como se 
fossem muitos e fortes». 

Com grande trabalho iniciou o governo a 
pacificação na Bahia, onde sob pretextos de an-
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tigas desforras os nativistas exerciam vingança 
sobre o~ portuguezes; egua lmente agiu em Per
nambuco e em Minas. 

Quando eleita regularmente pelas duas ca
maras a Regencia Permanente Trina; Brigadeiro 
F. Lima e Silva, Costa Carvalho C\'Iarquez de 
Monte Alegre) e Braulio Muniz, continuaram com 
maior vigor os tumultos militares no Rio, que o 
ministro da justiça, Diogo Antonio Feijó, reve
lando grande capacidade politica c energia, con
seguiu reprimir, dissolvendo os corpos de linha 
amotinados, creando a Guarda }racional e com 
esta su bmettendo um corpo de artilheria suble
vado no Rio (l8:H). 

Nas provincias a situacão era ainda mais 
sombria, e longas e duradou~'as revoltas as en
luctaram; no Pará, as tropas amotinadas de
punham os commandantes, aprisionavam ou as
sassinavam QS governadores, com o auxilio fa
ccios~ de todos os desordeiros, e só ao cabo de 
quatro annos pôde o brigadeiro Soares Andréa, 
com t. 000 homens, apoiado em forças navaes, 
restabelecer a ordem e o prestigio da auctorida
de ; em Pernambuco, a discordia durou outros 
tantos annos, o povo teve que pegar em armas 
para abater a soldadesca, e a guerra,civil dos 
Cabanos só pôde ser debellada pela intervenção 
piedosa do bispo; no Maranhão, os anarchistas 
tentaram eliminar a elite da sociedade expul
sando os magistrados, o presidente (Araujo Vian
na, Marquez de Sapucahy) e o commandante 
das armas; no Ceará, um restaurador, Pinto Ma
deira, que considerava nullo o acto da abdicação, 
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perturbou a provincia com os seus asseclas, que 
se renderam afinal a Labatut; até no remoto 
Mato Grosso a anarchia cobrava o tributo de 
sangue. 

Nunca o Brasil atravessou periodo tão difficil 
-e calamitoso, e se o coração do raiz, S. Paulo, 
Minas e Hio, não lhe désse o nutriente alimento 
da paz, como na guerra da independencia, é certo 
que naufragaria. 

Os politicos do momento reflectiam nas cor
rentes dos seus partidos a mesma instabilidade 
social. Havia os Exaltados, que mais proximos 
estavam dos sediciosos e queriam a republica; os 
1110 dera dos, que sustentavam a regencia; e os 
Restauradores, que anceiavam reconstituir o pas
sado, e que era de certo o partido dos homens 
mais eminentes da época (José Bonifacio, Cairú, 
Paranaguá) cujo prestigio, entretanto, a revolução 
havia demolido em proveito dos h0111ens novos. 

Os processos da revolução, em geral; não 
comportando a prudencia dos homens experimen
tados, espontaneamente caem nas mãos dos ho
mens novos, sem ligação com o passado. E a um 
regimen novo tanto ma I fazem os reaccionarios 
como os exaltados. 

Na propria côrte, o governo teve que bater 
uma revolta de e.raltados e outra dos restauradores 
ou Caramurús, como lhes chamavam. 

Não conseguindo comtudo tirar o cargo de 
Tutor do joven imperante a José Bonifacio, alma 
de um dos partidos rebeldes, a Regencia apre
sentou a sua exoneração (30 de julho de f832), 
que não foi aceita pelas Camaras; mas a poli-
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tica geral tomou um novo rumo desde que se ac· 
ccntuou a supremacia do partido moderado. A 
expressão mais cabal d'essa politica encontra-se 
no Acto addicional, que satisfez ao espirito local 
pela creação das assembléas provinciaes e aboliu 
o Conselho de Estado e reforcou a auctoridade 
do Governo central, reduzindo" os Regentes a um 
unico; com grande prudencia pôde-se obstar á 
fragmentação do territorio, que o seria pela ado
pção de presidentes electivos das provincias e 
outras propostas radicaes que não acharam ap
provação. Foi instituido o .fury e sanccionado o 
codigo do processo criminal. 

No fundo, o que abrasava essa época era a 
questão de toda a America entre federalistas e 
unitarios. A regencia resolveu esse grandioso de
sidel'atum por uma sabia transacção com as dou
trinas extremas. 

O partido restaurador, depois de destruidos 
os seus orgãos, a Sociedade Militar e a imprensa, 
preso José Bonifacio, desappareceu da scena po
litica com a morte de D. Pedro I (1834). 

A experiencia logo demonstrou, apezar do 
trabalho insano realizado, que não se havia ven
cido o federalismo e a indisciplina das tropas e 
a rebeldia dos turbulentos. 

A eleição de 1835 entregou a segunda Re
gencia ao homem de maior energia do tempo, o 
senador Diogo Antonio Feijó. 

De conformidade com o Acto addicional, a 
regencia era una. 
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A guerra civil e a luta parl~mentar absot ... 
veram o estadista, cuja popularidade não deixou 
de soffrercom tamanho golpe. 

A revolução federalista do Rio Grande do 
Sul (guerra dos Farrapos) rebentou a 10 de setem

PADRE DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

bro de 1.835. O cau
dilho dos revolucio
nanos, Bento Gon
çalves, com seus asO. 
seclas, expelle do 
territorio as auctori
dades legaes e do
mina a provincia, até 
que afinal é vencido 

. e preso (outubro de 
1836), e enviado para 
o Rio de Janeiro. Os 
seus camaradas então 

proclamam em Piratinin a republica e proclamam 
seu presidente o prisioneiro do Governocentral; 
o principal chefe dos legalistas riograndenses, 
Bento Manoel Ribeiro, a cujo prestigio e força o 
governo devera· a victoria, passou-se para os re
publicanos, tomou Caçapava com toda a guarnição 
e deu grande importancia á rebellião. 

O presidente prisioneiro, Bento Gonçalves, 
transferido do Rio para o Forte do jl1ar, na Bahia, 
evadiu-se e voltou para o Rio Grande. 

O poderior dos separatistas tomou propor
ções taes que nem esse nem o· governo sub
sequente conseguiram annullar ou · sequer re
stringir, e só no tempo do governo pessoal de 
D. Pedro II, pôde o grande pacificador, Barão de 
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Caxias, em 1844, submetter os revolucionarios, 
que depozeram as armas e aceitaram a amnistia 
imperial. 

Na luta parlamentar e politica, o facto ,de 
maior amplitude foi a creação do partido con
servador, formado pela alliança dos restaura
dores reac;cionarios com os liberaes moderados, 
o que foi obra de Bernardo de Vasconcellos (I) 
e Araujo Lima (Marquez de Olinda). O novo par
tido triumphou nas eleições de 1836, e Feijó, de
mittindo-se, chamou ao governo o chefe da 0ppo
sição, Araujo Lima. 

Desde então regularizam-se as duas corren
tes politicas, conservadora e liberal, que deram 
ao governo parlamentar do segundo reinado a 
beIleza e esplendor da opinião livre, como ella 
existe nos paizes mais cultos. ACamara tornou
se então preponderante segundo as praxes in
glezas, que ficam sendo modelo de nossa vida 
constitucional. 

Em 1840, o partido liberal pediu a declara
ção da maioridade do impera:dor. O governo da 
regencia ainda era bastante forte para resistir a 
essa violação constitucional, ainda que a guerra 
civil do sul e as agitações pl'oprias dos gover
nos electivos o impopularizassem. D. Pedro tinha 
apenas quiIÍze annos de idade, mas demonstrava 
madureza de animo e qualidades excepclOnaes, 

(4) Quando ministro, fundou o Oollegio de Pedro II (1837). 
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e queria de facto assumir as redeas do governo. 
AproveitanJo essas disposições, os liberaes con
seguiram fazer passar nas duas Camaras reuni
das a declaração da maioridade (23 de julho 
de 1840). 

A Regencia, com seu governo electivo e demo
cratico, com a fragil sympathia de um partido sem 
tempera despotica e infenso ás asperezas da luta, 
sem apoio e com a animadversão declarada do exer
cito, sitiado entre os restauradores e os exaltados sem 
mendigar o favor d'essas extremas parcialidades e 
antes combatendo-as, foi de certo a era de maior viri
lidad~ na historia politiea do Brasil. 

E grandioso o espectaculo de tantas voeações que 
surgem, o escrupulo moral, a grandeza heroica e o 
desinteresse de todos os seus vultos que só o amor da 
patria inspira e inflamma. 

As primeiras e bellaspalavras da Regencia: « De
vemos temer de nós mesmos, do enthusiasmo sagrado 
do nosso patriotismo, do amor da liberdade e pela 
honra nacional que nos poz as armas na njão,), expri
mem os compromissos que de facto ella realizou. De
fendeu a honra da Nação e conteve o patriotismo dos 
exaltados que previdentemente temia, e a si mesmo 
se corrigiu, fazendo concessões prudentes em vez de 
encarreirar no declive da reacção. 

Atravéz de todas as temperaturas conservou a 
mesma solidez e inteireza do seu programma de justo 
meio entre os que contavam demasiadamente com o 
passado ou com o futuro. 

Vinda da rC\'olução de 7 de Abril, não quiz a Re
gencia ampliai-a formando a republica, nem tão pouco 
diminuil-a proclamando a restauração. 

A sua grande O'bra, pois, foi a Heforma Constitu
cional, que salvou o irnpcrio e a unidade da grande 
patria, em cuja producção dolorosa perdeu a popula
ridade do momento para ganhar a admiração das ge
rações vindouras. 
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SYNOPSE GERAL 

o primeiro reinado e a regencia 

1. A INDEPENDENCIA 

2. D PRIMEIRO IM
PERADOR 

3. A REGENCIA 

(1822-18101 

-Partida de D . .João VI e regencia de D. Pe
oro (1821). Reacção contra as tentativas de 
reco Ionização e a acção dos partidos e da 
imprensa (O Reverbero). José Clemente e 
José Boni{acio traualham pela independen
cia, que é afiual proclamada (7 de setembro 
de 1822) com o lmperio. 

- A guerra, na Cisplatina. que é impopular. O 
primeiro ministerio parlamentar com Arau
jo Lima (1827). 

Revolução de 7 de abl'il; não querendo ceder, 
o Imperador abdica (1831). 

D. Pedro I reinon de 1822 a 1831. 
-Depois da regencia interina, a regencia pe/'

manente lrina (L. e Silva, Costa Canalho, 
Braulio l\Tuniz). l\1inistro da Justiça, Diogo 
Feijó. 

Hevoltas na eorte e nas provincias. 
O Acto addicional (183~). 
Eleição de 1835; eleito regente Diogo Feijó. 
Revolução do Rio Grande ('1835-1845). 
Fundação do partido cOllserl'ador (1836). 
Os liberaes obtêm a declaração da maiori

dade (1810). 
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XXI 

Tempos do scgundo impcrador. 

SUM~fARIO. Faclos geraes. Progresso e liberdades. A abolição da 
escravidão. 

o governo do segundo imperador, D. Pe
dro II, abrange o largo periodo de cincoenta an
nos, de 1840 a 1889, todos consae-rados ao des
envolvimento das liberdades e da paz. Foram 
neHe apaziguadas as rebelliões <Iue vinham do 
periodo anterior, com o largo espirito de bran
dura e tolerancia do barão e depois duque de 
Caxias, o general mais glorioso do imperio. Rea
lizaram-se os grandes progressos proprios da 
civilização contemporanea: o estabelecimento 
das estradas de ferro, da navegação a vapor, das 
linhas telegraphieas c o povoamento pela emi-
gração de colonos europeus. . 

Ao lado d'esse incremento material flores
ceram as instit\li~'ões politicas com o brilho das 
liberdades publicas c priyadas, solidamente ga
rantidas. Nova vida intellcctual, a liherdade da 
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opinião, das assembléas e da imprensa grangea
ram-nos a reputação qu~ bem. me~ecemos de 
povo culto e liberal e cUJo patnmomo havemos 
sempre de augmentar pelo tempo adiante. 

Das grandes re
furmas do segundo 
imperio, a mais im
portante foi a da abo
licão da escravidão, 
m'edida de s d e longo 
tempo desejada e com 
grande sacrificio, mas 
tambem com inexce
divel gÍoria , realizada 
pela lei de 13 de maio 
de 1888. Foi feita, 
póde-se dizer, sem 
precipitações. Desde 
1850 havia sido abo
lido o trafico de afri

11. PED!lO II 

caROS por influxo da Inglaterra, que resolveu, 
ainda nas nossas agtias, aprezar como piratas os 
traficantes do commercio de escravos, e pela 
acção de Euzebio de Queiroz, então ministro da 
justiça; logrou-se, emfim, estancar a fonte da 
escravatura; mas convinha ainda limitar ou im
pedir .o desenvolvimento da prole escrava. Em 28 
de setembro de 1871 foi votada a lei que decla
rava livres os filhos nascituros das mulheres es
cravas. Os particulares e o proprio estado liber
taram milhares de escravos, até que em fim a 
lei aurea da abolição se impoz em :1888. 

J. Ribeiro-Hist. Brasil (Curso medio) 9 
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- São factos de importancia no reinado de Pe
dro II : 

- A pacificação do Rio Grande (1845) depois da 
Guerra dos farrapos. . 

-A revolta praieira ~m Pernambuco 11848-184D). 
O partido praieiro, composto de nativistas, inimigos 
de estrangeiros, mórmente portuguezes, provocou lutas 
sanguinolentas que tomaram o caracter de verdadeira 
rebellião quando os populares acharam os seus chefes 
em Nunes Maehado e Pedro Ivo. O primeiro d'estes 
morreu na acção; o segundo fugiu, mais tarde entre
gou-se ás auctoridades, mas conseguiu evadir-se da 
fortaleza, embarcando para a Europa. Em viagem, 
falleceu. 

-A questão Christie (1801) que é um incidente. 
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Guerra do Paraguay. 
(1864-1870). 
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SUMMARIO. - A questão do Uruguay. Invasão de Mato Grosso. 
A triplice alliança. A campanha do Paraguay. A morte de So
lano Lopez. 

As guerras internacionaes que tivemos foram 
com os Estados ao sul do Brasil. 

Por não serem satisfeitas justas reclamações 
brasileiras junto ao governo de Montevidéo, en
tão do partido blanco. o Bra~il declarou guerra 
e invadiu a republica do Uruguay, de alliança e 
concerto com o partido colorado. 

A aggressão foi intempestiva e inesperada, 
quando ainda se ultimavam as negociações diplo
maticas. O Brasil transpoz a fronteira e não foi 
inquietado; o almirante Tamandaré, entretanto, 
ataca o vaso de guerra unico da Republica, o 
Villa del Salto. 

O exercito uniu-se a um general uruguayo, 
inhabil, o libertador Flores, typo d'esses dema
gogos platinos que em momento algum occultam 
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o seu pendor para a guerra e o uso e abuso da 
forca . 

. Mena Barreto e o general Flores invadiram 
Paysandú (i865) e em seguida marcharam contra 
Montevidéo, que, sitiada por terra e bloqueiada 

DUQUE DE CAXIAS 

por mar pela esquadra do almirante Tamandaré, 
teve que capitular (28 de fevereiro de i865). Dous 
mezes apenas durara a guerra; o general Flores, 
chefe dos colorados e amigo do Brasil, foi feito 
presidente da Republica. 

Com essa humilhadora intervenção, ao menos 
houve um estado do Prata, o Paraguay, que, sen
tindo-se ameaçado, se declarou contra o Brasil. 
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Não se havia descuidado a pequena republica de 
preparar-se para a guerra que antevia certa; o 
Paraguay desde longos annos vivia sob o regi ... 
men absoluto, mau grado a exterioridade de al
gumas formulas republicanas, e os seus habitan
tes, coagidos sob ferrea disciplina, obedeciam 
ceO'amente aos seus dictadores. Em falta de vir
tudes tinham o fanatismo religioso e politico se
gundo os proprios exclusivismos de su,\ cultura 
nacional infensa a todo commercio com o resto 
do universo. A lei marcial ou o estado de sitio 
estava sempre em perenne vigor no Paraguay. 

Com a gueiTa ao Brasil, o dictador Francisco 
Solano Lopez, que não tinha maiores defeitos 
que os seus congeneres vizin.hos, sobreexcitado 
pelas inevitaveis derrotas e pelas necessidades 
que impunha o seu orgulho de salvar o paiz ou 
succumbir com eUe, tornou-se de facto o tyranno 
execravel que a lenda no Brasil perpetuou. O di
ctador, suspicaz e cruel, com os morticinios e sup
plicio de suas victimas, perdeu a aureola de he
roismo que lhe concederia a historia. 

Lopez, sem declaração deguerra, aprisionou um 
vapor brasileiro, o Marquez de Olinda, que levava 
a bordo o Coronel Fredel'Íco Carneiro de Campos, 
deputado e presidente de Mato Grosso. O General 
Barrios, com seis mil homens, invadiu o Brasil pela 
provincia de Mato Grosso; indefeza, a provincia 
rendeu-se. a 6.000 paraguayos, não sem glo
riosa luta, e os proprios vencedores não se ani~ 
maram a tomar a capital, Cuiabá, ficando todavia 
em poder d' eUes toda a região do sul (dezembro 
de i864). 
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o exercito de Lopez era de 80.000 homens, 
senão bem equipados, ao menos reunidos sob ri
gida disciplina. D'esses, 30.000 invadiram a Re
publica Argentina sob o commando do general 
Robles e occuparam Corrientes. Essa violação de 
paiz neutro atirou a Argentina aos braços do 
Brasil. A diplomacia brasileira habilmente apro
veitou a -situação fazendo assignar em Buenos

Aires o tratado da Tri
plice alliança (i de 
maio de i865) entre a 
Argentina, Uruguay e 
Brasil, alliados contra 
o Paraguay. 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 

Esse tratado equi
vale para o Brasil á vi
ctoria mais importante 
cl'esta guerra, porque, 
se não moderou a anti
pathia universal, com
batendo a republica 
com grande despropor-
cão e forcas ao lado 

de outras que seriam men~s suspeita~, abriu aos 
exerci tos brasileiros os unicos caminhos praticos 
essenciaes á offensiva. 

O mundo não deixava entretanto de perceber 
quam precaria era a sorte das tres republicas 
que ao lado do Brasil figuravam de satellites da 
sua politica exterior. 

Pl:oCl!raram logo os paraguayos destruir a 
esquadra brasileira que estacionava na bocca do 
Riachuelo, e oito vapores, descendo o rio a toda a 
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força rebocando chatas, lançaram-se pelo meio da 
esquadra; travou-se então a batalha naval em 
que Barroso (Barão do Amazonas) ganhou im
morredoura fama, 11 de junho de 1~65. 

Quando as tropas paraguayas, sob o com
mando de Estigarribia, invadiram o Rio Grande, 
D. Pedro II) correndo ao theatro da guerra, as
sistiu á rendição do inimigo em Uruguayana (18 
de setembro): 

Em abril de L866 ainda não haviamos to
mado a ofl"ensiva; os exerci tos alliados eram 
de 33.000 brasileiros do commando de Osorio, 
2.000 uruguayos do gcn.eral Flores e H.OOO ar
gentinos de Mitre, a quem cabia o com mando 
em chefe. Acamparam em Corrientes, na mar
gem esquerda do Paraná, onde estacionava a 
esquadra brasileira; em frente (Passo da Patria), 
na margem direita, acampava Lopez com forças 
ainda maiores e protegido pelos alagadiços e por 
trincheiras. 

Com mil diíliculdades poderam os brasi
leil'os atravessar o rio, protegidos pela esquadra; 
os couraçados e canhoneiras obrigaram Lopez a 
recuar o seu acampamento para além das linhas 
fortificadas entre Humaytá e Curupaity. 

Uma vez passado o rio e com a victoria de 
Estero Bellaco, os alliados avançando a marcha, 
acamparam perto de Tuyuty, em frente ás trin
cheiras de Sauce e Rojas (:2!1 de maio). 

Alli cm verdade ficaram immobilizados, por
que, com a falta de animaes, mórtos á fome, a 
cavallaria estava a pé; ainda conseguiram bater 
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as ti'opas -paraguayas que vieram atacaI-os, sob 
as ordens de Resquin, Barrios e Dias. 

O terreno encharcado, inhospito e pestilen
cial augmentou a desordem e a moles tia nas filei
ras. Os proprios generaes entraram a discordar 
após alguns insuccessos; Flores pensava em retro
ceder, Osorio adoeceu e demittiu-se do commando. 

Aqui experimen
taram os alliados al
guns desastres, até 
que, com a vinda do 
29 corpo brasileiro 
(do Conde de Porto 
Alegre) e de combi
nação com a esqua
dra de Tamandaré, 
tomaram o forte de 
Curuzú, onde tivemos 
enormes perdas de 

GENERAL OZORJO gente e um encoura-
çado, o Rio de Ja

neiro, destruido por um torpedo, e tambem onde 
a heroica guarnição paraguaya preferiu succum
bir a render-se. 

Curuzú era apenas a obra avançada de Cu
rupait.1J' 

Depois da tomada de Curuzú, surgiram di
vergencias e discussões; comtudo, o general Mi
tre ordenou o assalto de Curupaity, que foi uma 
den'ota (1) (2i de setembro de i866). 

(I) Eram 9.000 os argentinos e 10.000 os brasileiros . As per
das foram para os alliados de mais de 4.000 homens fóra de com
bate. 
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Este desastre produziu grande c0nsternação; 
entre os officiaes aggravou as antigas dissiden
cias. Flores e Tamandaré, incompatibilizados, 
retiraram-se; e só o heroismo da nação levan
tando novas legiões, dando novo commando á 
esquadra com lnhauma e appellando para a glo
ria do antigo pacificador, Caxias, pôde de novo 
erguer o espirito de disciplina e conduzir as 
nossas armas á victoria. 

D'aqui em diante, o Brasil quasi que exclu
sivamente supporta a responsabilidade da guerra: 
os contingentes argentinos chamados em parte e 
a todo o momento para sufrocar as rebelliões da 
repu blica, vão succcssivamente sendo reduzidos. 

Depois do desastre de Curupaity, que pro
duziu extranha e profunda impressão nos povos 
alIiados, ° marechal Caxias, com o commando 
das forças brasileiras, agora avolumadas de vo
luntarios e patriotas, abre uma serie de victorias 
difficilmente ganhas, e condul-as ás proximida
des de Humaytá. A occu,pação de Tayi, acima 
de Humaytá, pelos alIiados, cortava a commu
nicação dos paraguayos com o interior e capi
tal, aos quaes não era menos incommoda a oc
cupação de 'J;'uyuty, que Caxias tornara a base 
das operações. . 

Esse novo plano, de seguir uma curva in
terior ao rio, que não occorrera a Mitre, de qual
quer modo sitiava Humaytá pela collocação d'es-ta 
fortaleza entre dous pontos occupados pelos 
nossos. 

Travou-se então a segunda batalha de Tuyu
ty (3 de novembro de 1867), onde, depois de 
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derrotarem o contingente argentino, os para
guayos (superiores em numero) tiveram que de
bandar ante o assalto das forças brasileiras, 
deixando em campo o terço do seu effectivo. 

Na madrugada de 19 de fevereiro de 1868, 
a esquadra brasileira, sob o commando do glo
rioso almirante Inhauma, forçou a passagem da 
inexpugnavel Humaytá, sob terrivel bombardeio. 
Esse feito naval, por assim dizer decidia dos 
destinos da guerra. Desde esse momento Lopez 
abandonou a fortaleza que elle julgava invenci
vel e foi atl'avez do Chaco organizar novas li
nhas de fortificações em Tebicuary; nesse ca
minho acompanharam-n'o mais tarde as tropas, 
que, sitiadas e não podendo mais resistir, eva
cuaram Humaytá, em debandada, cujos destro
ços foram obrigados a render-se (Lagôa Iberá). 

Caxias então abriu caminho atravez do Cha
co, protegido pela esquadra que o acompanhava 
pelo rio acima. São ganhas as victorias da ponte 
de Itororó, tomada e retomada varias vezes, e a 
victoria de Avahy (11 de dezembro) sobre as 
forças de Caballero, em campo raso; e Lomas 
Valentinas, onde os paI'aguayos viram Lopes pela 
primeira vez no meio d'elles, procurando talvez, 
com a morte, poupar-se o espectaculo da ruina 
da patria. 

Durou 6 dias (de 21 a 27 ,de dezembro) o 
ataque ás linhas de Lomas Valentinas, que afinal 
caíram em nosso poder. Custou-nos a victoria 
o termos metade de nossas forcas fóra de com
bate, mas foi aniquilado o exe-rcito paraguayo. 

Lopez achou a salvação na fuga. 
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Caxias, proseguindo, tomou Angustura e logo 
depois entrou em Assumpção, que, deserta e aban
donada, não offereceu resistencia ao exercito 
triumphador (1 de janeiro de 1869). 

Podiamos ter ahi parado com todas as van
tagens do triumpho. 

Caxi as decla-
rou que a guerra 
ahi havia termina
do e, como estava 
doente, voltou 
para o Rio. Voltava. 
ao mesmo tempo, 
Inhaúma que, do
ente, ao chegar ao 
Rio, expirou. 

Estava termi
nada com effeito a 
guerra e a capaCi
dade de luta regu
iar do inimigo. In
felizmente o nosso 

ALMIRANTE BARROSO egoismo de vence-
dores, desconhe

cendo a sentença humana de Caxias, preferiu 
exigi_r o supplicio da heroica nacionalidade. 

Effectivamente não menos nos incitava a 
essa violenciaa loucura de Lopez que preferia 
sacrificar toda a nação antes que suhmetter-se. 
Retirando-se para a cordilheira de Ascurra, 
Lopez reuniu antigos elementos esparsos e ou
tros novos, cerca de 16.000 homens com 1:lO 
canhões, e formou um novo exercito. Então to-
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mara .o c.ommand.o d.os alliad.os .o C.onde d'Eu, 
esp.os.o da princeza imperial D. Isabel. Ag.ora re
nascia a luta, men.os brilhante, p.orém cheia de 
difficuldades, p.ois .o theatr.o da guerra era.o in
teri.or e .o sertã.o virgem d.o Paraguay. Os allia
d.os t.omaram Pirebebuy (12 de ag.ost.o), a n.ova 
capital de L.opez, bateram Caballer.o c.om .o gr.oss.o 
das f.orças inimigas em Campo Grande (16 de 
ag.ost.o). Estava arruinada a resistencia paraguaya, 
que apenas se limitára ag.ora a pequenas s.orti
das c.om .os fragment.os d.o exercit.o vencid.o. 

C.omeç.ou uma guerrilha fer.oz de surprezas 
e emb.oscadas á caca d.o miser.o dictad.or. Bar
bar.o epil.og.o que· nã.o deixava de empanar .o 
brilh.o das n.ossas grandes vict.orias. 

Expedições parciaes f.oram lançadas á cata 
d.o tyrann.o fugitiv.o. Uma d'ellas, a d.o General 
Camara, surprehendeu L.opez em Cerr.o C.orá, ás 
margens d.o Aquidaban, quasi na fr.onteira de 
Mat.o Gr.oss.o. Lopez tinha apenas uns p.ouc.os 
de camaradas fieis gue .o ac.ompanhavam; nã.o 
quiz entregar-se e f.oi m.ort.o pel.o ri.o-grandense 
Chico-diabo, um d.os n.oss.os s.oldad.os (i de març.o 
de i870). 

Já p.or esse temp.o funcci.onava em Assum
pçã.o um g.overn.o pr.ovis.ori.o de paraguay.os, .orga
nizad.o p.or Silva Paranh.os (Visc.onde d.o Ri.o Bran
c.o), que decret.ou a emancipaçã.o d.os escrav.os 
da republica. 
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XXIII 

A abolição da escravidão. - Republica. 

SUMMARIO. A proclamação da republica. Deodoro e os seus 
successores. 

A guerra doParaguay terminára em 1870. A ella 
seguiu-se entre nós grande expansão da, riqueza 
publica e avivou-se O"" sentimento demo.cratico das 

BENJAMIN CONSTANT 

instituicões. Comecava 
agora a" grande refo·rma 
social. Já em 1831 havia 
sido decretada a abolicão 
do trafico que, entret~n
to, continuou a fazer-se 
até que a repressão se 
tornou effectiva por nova 
lei, de 1850,deEusebiode 
Queiroz. Em .1871 (28 de 
setemhro) libertava-se o 
ventre escravo (Rio Bran
co) e creava-se um fundo 

de emancipação para os captivos que ainda sof
friam os horrores da escravidão. D'ahi em diante 
a propaganda pela abolição immediata vae ga
nhando numerosos proselytos até que a institui
ção servil desapparece. A lei promovida pelo mi
nisterio Saraiva liberta os sexagenarios. A inicia
tiva particular consegue abolir a ·es~ravidão no 
Amazonas e no Ceará. Emfim a lei de 13 de maio 
de 1888, decretada pela Princeza imperial, acaba 
definitivamente com a escravidão. 

A monarchia, vibrando esse golpe, ganhou 
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indubitavel gloria, mas enfraqueceu-se, com o 
perder o apoio dos senhores de escravos e 
d'aquelles que naturalmente eram os alliados da 
instituição aristocratica. 

Tambem contribuira para essa perda de pres
tigio o desenvolvimento das idéas democraticas 
e republicanas que as tradições historicas, os li
vros, os jornaes e o exemplo de toda a America 
propagavam e alimentavam nos espiritos, e mais 
ainda o antagonismo que se tornou irreconcilia
vel entre o governo e o exercito, em cujas fileiras 
eram numerosos os adeptos da Republica. 

Na realidade os costumes e o sentimento do 
povo e dos partidos eram tão profundamente de
mocraticos que a monarchia apenas vivia da iner
cia ou do prestigio pessoal do imperador. 

Em um momento, na madrugada de J.5 de 
novembro de J 889, uma reaccão militar consub
stanciou todas as aspirações 'dispersas, e victo
riosamente e sem luta ou resistencia, tomou o 
caracter de uma revolução e proclamou a Repu
blica. Foram os principaes chefes do movimento 
Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant. 

A revolução foi uma solução satisfatoria, por
que desfez as apprehensões do terceiro reinado, 
que era esperado com antipathia ou indifferença; 
dissipou a questão militar ou levou-a a termo, e 
concedeu, quanto pôde, a autonomia que pediam 
as antigas provincias, e realizou ainda um grande 
numero de leis liberaes como a da igreja livre. 

O general da revolução, o Marechal Deodoro 
da Fonseca, foi acclamado chefe do Governo Pro
visorio. Em 24 de fevereiro de J.891, a Consti-
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tuinte consagrava por uma nova lei fundamental 
a fórma de governo, a republica federativa procla

~ada .pelos revolu-
clOoarlOs. 

De 1889 até hoje 
(1917) foram presi
dentes da Republica 
Federal dos Esta
dos Unidos do Bra
sil o Marechal Deo
doro da Fonseca 
(1889-1891), o vi ce
presidente Marechal 
Floriano Peixoto 
(1891-1894), o pri-

MARECHAL DEODORO DA FONSECA lneiro presidente ci-
vil Dr. Prudente de Moraes (1894-1898), o Dr. Cam
pos Salles (1898-1902), Rodrigues Alves (1902-
1906), o Dr. Affonso Penna (1906-1909), que, tendo 
fallecido em Junho de 1909, foi substituido pelo 
Vice-Presidente, o Dr. Nilo Peçanha (1909-1910), 
e o Marechal Hermes . da Fonseca (19'1O-J914), e o 
Dr. Wencesláo Braz (1914-1918). Os dous primei
ros foram eleitos pela assembléa constituinte. 

Nas duas primeiras presidencias houve desintelli
gencias que se tornaram graves, attento o caracte.r mili
tar do governo. Com o governo civil de Prudente de Mo
raes realizou-se a paçificação. Com o de Campos Salles 
rehabilitou-se o nosso credito, abalado pelas lutas ante
riores. Rodrigues Alves realizou o saneamento e a trans
formação do lHo de Janeiro. Affonso P enna começou o 
seu programma do povoamento e viação do raiz e da dif
fusão do ensino. No governo Hermes houve progresso 
material, mas grande dissipação. 
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SYNOPSE GERAL 

o segundo reinado. 

1. TEMPOS 00 SEGUNDO - ° reinado de D. Pedro II vae de 1840 a 
IMPERADOR 1889. 

Obras de paz e de progresso. Estradas. na
veg'açilo, vias feneas, telegraphos. Vida 
constitucional dos partidos. 

Rep"essiio do trafico (18501. Emancipação dos 
nascituros (1871). Abolição da escravidão 
118881. 

2. A GUERRA 00 PARA- - Intervenção do Urugnay em favo,' de Flores. 
GUAY Tomada de Parwndti e J}foll/e"idéo (1865) .. 

Lopcz iU\'ade Mato Grosso (1865). 
A Tl'iplice AlIiança. 
Riac/iuelo, Ul'uglla)"ana, Estero Bellaco, Cu

rll:;ti. CUl'lIpaitr, Ta)"ut)", llama.rlá, Ito1'01'6, 
Avah)', Lamas Valen/iuas, Assllmprão, 
Pil'c/JeIJIIl". Campo Grande. A'l"idllblll!. 

f'lo,'cs, l\litre, O,orio, Porto Alegre. Ca
xias e Conde dEu. 

3. A REPUBLICA - Desenvolvilllento das idéas democraticas (a 
abolição, o partido e imprensa republicana, 
e nenhum apoio dv 3? reinado nas classes 
conservad()l'asl. 

A qllf'Sliío milita,'. Revolução de 15 de 
Novembro 11il,~~II. Os presidentes da ,'e
publica: l\larechal Deodo,'o, .\Ial'('cl,al Flo
riano, DI'. Prudente de .\Ioraes, Ih·. Cam
pos Salles, Dr. Hodl'igueil Alves, Dr. 

Alfonso Penna, DI'. Nilo Peçanha, Mare
chal lIermes da Fonseca e Dr. \Vencesláo 
Braz. 

J. n ibciro-Hist. Brasil (Curso medio) 10 



146 Chronologiâ 

XXIV 

Chronologia 

1500 - Descobrimento do Brasil por Pedro Alvares Cabral. 
1501-A primeira expedição de exploração da terra desco-

berta (Amerieo Vespueio). 
1530-Expedição de Martin Affonso e Pero Lopes de Souza. 
1534-e seguintes. Regimen das Capitanias feudaes. 
1549-Thomé de Souza. Fundação da Bahia. Vinda dos je-

suitas. Nobrega. 
1553-Vinda de Anehieta e de Duarte da Costa. 
1555-08 franeezes oeeupam a bahia do Rio de Janeiro. 
1567 -Os francezes batidos e expulsos por l"len de Sá. 
1580-Portugal e o Brasil caem sob o dominio espanhol 

(1580-1640). 
1624-Guerra hollandeza (1624-1649). Invasão da Bahia. 
1630-lnvasão do Heeife. 
1637 - Governo de Mauricio de N assau (1637 -1643). 
1648-Batalha dos Guararapes. Segunda batalha no mesmo 

logar (1649). 
1661-Paz eom a Hollanda (Tratado de Haya). 
1684-11evolta de Bekman. 
1697 - Destruição do qui lombo dos Palmares. 
1709-Guerra civil dos Emboabas (Minas). 
1710-Guerra dos Mascates (Pernambuco). Invasão dQ Rio 

por Du Clere. 
1711-Saque do Rio por Du Guay Trouin. 
1713-Tratado de Utrecht (limite N. pelo Oyapoc). 



Chronologia 

1737 - Fundação da colonia do Rio Grande. 
1750-Tratado de Madrid (limites do Brasil). 
1759-Expulsão dos jesuitas. 
1763-Mudança da capital para o Rio de Janeiro. 
1777 - Tratado de Santo Ildefonso (alteração dos limites 

ao sul). 
1789-Conjuração mineira. 
1792- Execução de Tiradentes. 
18'08-Chegada ao Brasil da Familia Real. D. João VI 

(1808-1821). 
1815-Brasil elevado a reino. 
1817 - Hevolução de Pernambuco. 
1820- Revolução constitucional do Porto. 
1821-Retirada de D. João VI. O principe D. Pedro regente. 
1822- Independencia do Brasil (7 de setembro). D. Pedro I, 

imperador (1822-1831). 
1822-A Constituinte. 
1823- Bloqueio da Bahia por lord Cochrane. 
1824- Revolução em Pernambuco. 
1831-Abdicação de D. Pedro I. 
1831- Regencia (1831-18ILO). 
18:~4- O acto addicional ou reforma da Constituição. 
1835 - Hevolução rio-grandense (1835-1845). 
1840- :\laioridade de D. Pedro II. 
1851-Guerra de Rosas. 
1865-Guerra do Paraguay (1865-1870). 
1871-Lei de 28 de setembro (V. do Rio Branco). 
1888-13 de maio. A abolição. 
1889-Proclamação da Republica (15 de novembro). 
1890- Congresso constituinte. 
1891-Constituição republicana (24 de fevereiro). Eleição do 

general Deodoro da Fonseca. DissoluçãO do Con
gresso (golpe de estado, 3 de novembro); revolta da 
armada e renuncia do Marechal Deodoro (23 de no
vembro). Governo do Vice-presidente Floriano Pei
xoto. 

1892-Actos de 11 de abril (deportações de generaes). 
1893-6 de setembro. Revolta da armada. 
1894-Rendição dos revoltosos no Rio (13 de março) 
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1894-15 de novembro. Governo do Dr. Prudente de Moraes; 
primeiro presidente civil (1894-1898). 

1898-15 de novembro. Governo do presidente Dr. Campos 
Salles. 

1902-15 de novembro. Governo do Dr. Rodrigues Alves. 
1906-15 de novembro. Governo do Dr. Alfonso Penna. 
1909-14 de Junho. l\Iorte do Dr. Alfonso Penna e começo do 

Governo do Dr. Nilo Peçanna. 
1910-15 de novembro. Governo do Marechal Hermes da 

Fonseca. 
1914-15 de novembro. Governo do Dr. Wencesláo Braz. 
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