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"O ~rofessor que houver produzido algwna obra ou 

inventado aparelho ou método de ensino que seja considerado 

de real valor didático, a juizo do Conselho Superior de Instru

ção, terá direito à publicação gratúita na Imprensa Oficial ou 

divulgação deles,. e o govêmo fará adotar nas escolas públicas" ... 





DIRETORIA DE INSTRUÇAO PUBLICA 

Paraiba em 7 de marfo de 1922 

O Dit~etor Geral da Instrução Pública, considarando que 
há conveniência para o ensino da história pátria nas escolas pri
márias do Estado,· da adoção de um livro que relacione os fa
tos da história nacional com os da história local; considerando 
que os livros didaticos devem ser abaixo prêço a-fim-de não 
sobrecarregar as despêsas das classes desfavorecidas da fortu
na, e tendo em vista o parecer unânime do Conselho Superior 
de Instrução, aprovado em 3 de março de 1921, relativamen
te aos "Pontos de História do Brasil" da sra. d. Eudésia 
Vieira, professora publica da u.• cadeira mista desta capital, 
resolve recomendar aos senhores professores, o aludido livro, 
que preenche muito bem a finalidade a que se destina e à9.ua
les requi$itos. 

JO.!O ALCIDES BEZERRA CAVALW\N11 





AO CORIOLANO DE MEDEIROS, INFA
TIGAVEL PIONEIRO DA CIVILISA
ÇAO DA PARAIBA E AMIGO DA 
MOCIDADE QUE ESTUDA, ESTAS 
PAGINAS. 

EUD:SSIA VIEIRA 





DUAS PALAVRAS 

(DA PRIMEIRA EDIÇÃO) 

Um dos pontos difíceis na escola primária, tem sido o 
ensino de bí.rtória Pátria. 

Os a1ttore.r trabalham, oj· lit'l'úJ se mttltiplicam e bem pou
cos atingem bom remltado.r. 

Realme111e. nada maú fa.~tidioJO às cricmças do que o es
fôrço de ·repetir nomes e fatos qtte lbes desinteressam pelas 
explicações pesad«.r. pelos trechos longos trabalhados, que vi
Sdlll efeito. Raras rêzes entre· nós, surge um fit,ro escolar mol
dado 110s zwdadeiros preceitos didaticos; quase sempre impín
gem coisas literárias q11a11do não são prolixidades desenxabi
das. comfii!tJções grotescas que conseguem favores dos Conse
lhos de !JlJtmção grr1ças a afinidades políticas. 

E foi, pe11.rando nàs neceJSidades de um livrinho para o 
ensino de .História Nacional q11e a exma. sra. d. Ettdésia 
Vieira .. bo11ra e glória do magistério ptíblíco do Estado e tlt!t 

do.r llhtÍs belos talentos da Paraíba, intentou a publicação des
ta obri11ha, escrita nessa linguagem carinhosa, simples e con
cha dos qtte possuem a vocação de ensinar, dos que pela dedi
cação e experiência, conhecem a cirettnscrição mental das crt· 
anças. 

E' ttm trabalho bem feito, criterioso, adequado, êste li
Vt'inho ,embora não seja completo. Faltou-lhe mais alguns ca
pitulas .rôbre fatos sociai.r e políticos do Brasil, sucedidos nos 
Estados do norte e sul do país. 

E faltou-lhe, coisa indispensável em livro destinado à in
fancia, porém irrealizavel em nosso meio, faltou-lhe a gravll· 



ra, ilustrando, esclarecendo, suavisando o texto; e se observara 
a ausência de questíonaríos que tanto diminuem o esfôrço dos 
mestres. E deve ter outras falha.r que não prejudicam, e espero 
que tôdas desaparecerão si, melhorando as condições econô
micas, desaparecendo a crise que está conosco, conseguir o li
vrinho a stta reedição. 

Mas ... não prosJigo, é força reconhecer que a autora me 
pedindo algumas palavras para o seu livrinho, quiz apenas 
testemu11har-me consideração e estima, despertadas talvez, pela 
vida qtJe sem !tJstre tlem glória vou acabando de trilhar e que 
ela ora wmeça aos hinos de beneficios prestados, levada pelas 
maiJ alz:içareiras esperauças, tctpísando os passos com as flôres 
do seu talento, com os louros de suas vitóritts! 

Êste lh'l'inbo não carece de ttpresentação. Pemo que a crí
tica sez·értt e conciente lbe descohrirá mérito e, sobretudo, mui
ta uti!idttde. Nesfe pressuposto, para êle não quero indtt!gên
âa, peço unicamente que se lhe faça justiça. 

J. R. COIHOLANO DE .MEDEIROS 



ASSIM «A UNIÃO,,, ORGÃO OFICIAL D~STE ESTADO, NO
'YIC!A O APARECIMENTO DA PRIMEIRA EDIÇA.O DOS 

«PONTOS DE HISTóRIA DO BRASIL' 

PONTOS DE HISTóRIA DO BRASIL; - EUDESIA VIH 
HA TY. IMPRENSA OFICIAL A professora Eudésia 
Vieíra acàoa de publicar um livro didatico, enfeixando vários Pon
tos de História do Brasil. 

A publicísta não carece de elogíos, uma vez que é já um nome 
feito nas letras de nossa terra, a que tem prestado o melhor dos 
seus esfôrços de educadora competente e estudiosa. 

O livro aludido, conta com um prefácio do jornalista Coriolano 
de Medeiros, prefácio que, além de hem feito, é um apêlo ·á crítica 
para que faça justiça aos meritos da obra. 

Pontos de História do Brasil revelam uma sobriedade admirável 
de palavras, atestando solenemente os predicados pedagogicos de 
d. Eudésia Vieira, que compreende ser pela linguagem simples e 
sintética que as crianças poderão apreender os fatos da história 
pátria. 

Ademais, a educação infantil.é de tal maneira ministrada com 
insuficiência, que só um livro nas condições ao que nos reportamos 
roderá oferecer vantagens para um completo serviço de cultura bis
tór;ca. Em nossas escolas públicas, o livro adotado sôhre o mister, é 
da autoria do sr. Creso Braga. 

Mas, essa obra do conhecido pedagogo está ainda um pouco 
inacessível aos espíritos juvenís. 

O trabalho de Eudésia Vieira suplanta positivamente o livrn 
em questão, que, é, sem dúvida, muito hem feito, porém não ofe
rece as vantagens que se notam nas paginas do recem-puhlicado. 

Enfim, a obra do sr. Creso Braga não foi escrita para um meio 
como o do nordéste, onde a educação intelectual marcha devagar, 
enquanto que o de d. Eudésia Vieira se adequa perfeitamente às 
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n,.;cessidades pedagogicils da nossa população infantil. Coro isto, não 
queremos dizer, que os meninos desta região experimentem deficiê\0· 
da mental em relação aos do sul da República. O que acontece é 
ser a instrução, a))Jicada, não rara vez, por profissionais completa· 
mente infensos aos modernos metodos de pedagogia, 

Pontos de História do Brasil, merecem, pois, atenção, não só 
dos que se preocupam com êste ramo de literatura, como também de 
todo aq:tele apreciador de síntese e da sobriedade escrita. 

Merece aplausos a distinta professora Eudésia Vieira pelo 
fruto de sua operosidade iutelectual, que se outro merito não tivesse, 
teri& o de revelar os ·princípios que de fato mairii se aplicam a ins· 
tnção infantiL 



PARECER DO CONSBtHO DA INSTRUÇÃO PUBLICA DO 
ESTADO DA PARAíBA DO N')R1E, SôBRE 1\. PRilY!EIRA 

J::DIÇÃO DOS ,,p()~·IJ'(JS r'E HIS l't-'RJA Dv BRASIL~. 

Este Consêlho poderia julgar-se dispensado de emitir - parecer 
sôbre os <<Ponto3 de 'História do Brasil», publicados em folhetos pela 
professôra d. Eudésia Vieira, se lhe bastasse o que 'a seu respeito 
disse o professor Coriolano de Medeiros nas «Duas Palavras», 
E"bdndo êsse resumido trabalho de História da Pátria. Coube a mim, 
por designação do atual Diretor de Instrução Pública, nos termos do 
regulamento em vigor, dar este parecer que, adianto, não leva o 
propósito de exagerar o mérito da obra e menos o de apreciar o . seu 
'l;aJor didatico. 

Vê-se bem, pela leitura de todo o folhete, que houve bem es
fôr~ e paciência que, em um assunto como êste muito 'lhe honram e 
sobre-modo nos engrandecem. 

Tanto a geografia como a história pátria importa conhecer 
déste o início escolar como o maior dos estímulos, tais são os exem• 
plos que aquelas ciências oferecem e inoculam. 

- Os «Pontos de História do BraSJ1», da professôra d., Eudésia 
Vieira dizem o que já é sabido por quantos se entregam à leitura 
désses assuntos, seja por um dever l,lrofissional, seja por motivo de 
<lutra ordem. 

Noto em todo o folheto, dividido em vinte e dois pontos, a ver
dade daquilo que aprendi em leituras feitas aqui e ali, nem sempre 
concordantes e harmoniosas. 

Consigno apenas que a distinta professôra não desenvolveu, 
como fôra de conveniência, o capitulo ou o ponto sôbre &«Desco
brimento do Brasil» (Ponto 11). ~sse trecho da História é muito 
llosso, evocando sempre os nossos melhores sentimentos. Sou dos 
que não se conformam, ouvindo dizer pouco daquilo que nos per· 
unce, lembrando uma página soberta e emocionante do nosso. pas• 
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sado, encravado nêsse grande liyro que é a História da Paraíba. 
Em todo caso sou do parecer que os «Pontos de História do Brasil», 
da professôra d. Eudésia Vieira, pódem, com proveito, para o ensi
no primário, ser adotados, à maneira do que se fez no Estado de 
São Paulo com as «Breves Lições de História do Brasil», do dr. 
Creso Braga. Salão das sessões do Conselho Superior de Instrução 
1.la Paraíba em 3 de Maio de 1921. Flávio Marojo - Relator; João 
Alcides Bezerra Cavalcanti - Presidente; José Batista de Mélo, 
Eduardo Monteiro de Medeiros, Eliseu de Barros Maul, Monsenhor 
Joiío Batista Milanez. Aprovado unanimemente, em sessão do 
Consêlho Superior de Instrução de 3 de Maio de 1921. 

O Secretário 

JOSe JWG:eNIO LINS DE ALBUQUERQUE 



PONTOS DE HISTóRIA DO BRASIL 

DESOOBHIMENTO DA AMtRlCA 

I 

Era Cristóvão Colombo natural d·e Genova cidade 
da Itotlia. Dcixanào a sua pá.tria aos co:torze anos, 
fôra residir em Portugal com o fim de cursar a esco
la de Sagres, fundada por D. Henrique - o Navego 
dor, para inGtruir o:;; que se destinaEsem à vidEI de ma
re': n e. Dotado de rübusta int.eNgéncia e d.e C'ara :•2r 
firme, fi:ndo os seus estudos, empreendeu o genovês 
uma viagem à outra parte Gio globo que supunha ha
bitada. Esta idéia lhe adviera não só da.profunda ilus
tração de espírito, como das informações colhidas cle 
muitos navegantes portuguêses, seus amigos. 

Dominado por êsse desejo, pr'OCUrGu com ÍBSjstên· 
cia uma nação que, fornecendo o~ auxilias exigidos, 
também lhe garantisse a conquista. Assim sur:edendo, 
descobriu Colombo a outra parte do hemisférie que 
Mmtim Behaín deixára desccupad'a no seu glol::lo dA 
cobre. 

Vai a Por.ugal, a Hespanha, a Itália c a Inglaterra; 
é por todos considerado um simples visionário. De de
r?pção <\m d:o:repção, ip·rc.para-se para ir a Franç::r, 
quando, por intermédio de fr. Juan Perez, prior do con
vento de Rábida, recebeu os recursos 'indispe:nsaveis for
necidos pela rainlha babe], de Espanha. 

A 3 de agos;:o de 1492, par-'iu Cristóv@ío Colombo 
de Palos, a frentf2 da pequena eJQpediçã(ll composta d!os 
navios "Santa Maria", "Pinta" e "Nina". 
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A incerteza do caminho que deveria traçar, a teme
ridade dos elementos e ·o pavop da tripulação, noo con· 
seguiram desnortear nem esmorecer o intrépido ma
rinheiro c;:ue a todos dirigia palavras de animação e de 
confôrto, quando o desespero lhes invadia os corações 
atribulados. 

A' vêzes, iludido pelas névorus, o gageiro bradkr
va "Terra"! llcqc. todos corriam à·s amuradas, vendo 
com pezar desfeitas as esperanças concebidas. Afinal, 
na noite de 11 para 12 de outubro de 1492, depois de 
uma viagem de 70 dias, em que ncro faltaram desalenta
doras peripécias e quando os víveres iá iam escasse
ando, avistaram os navegadores o Novo Mundo. Sal
tando em uma da.s ilhas do arqu~pélago das Lucaias, 
charr.ada Guanaani e <':lUe Colombo denominou S . 

Salvador, cravaram uma cruz e ao pé de um aliar im· 
nrovisod'o foi entoado um Te-Deum em acão de gra
Ças. Em seguida tomou o descobridor pos~e da terra 
em nome d0 corôa de Espanha e depois de ter aporta
do em outras ilhas americanas regressou com a peque
na esquadra à Europa, sendo recebido com festas pom
pósas por ·2ntre o entusiasmo do povo ca·3\elhano. Foi
lhe aí conferido o título de almirante e vice-rei das terras 
dsscülbe.r:as. C Cubo e Ha~.í). 

Como supuzesse o genovê::. haver chegado às In
dias psRsO<trse o denomin:::r India tôd.a região ocL 
dental do Atlântco e indjos aos habitantes dCl Américn. 

Ainda outras viagens empreendeu o ilustre maru
jo solo a prote.ção da rainha Isabel. A mort·s da rainha, 
porém, trouxe-lhe o abatimento do prestígio e honras 
concedidas, que lhe fôram subtraídos pelos inimigos 
espontâneos que a inveja poz em seu caminho. Os últi
mos· dias de Co1ombo fôram anuviados pelo desqos· 
to e pela extrema pobreza a que ficou reduzido. 

Faleceu em 1506 em Sevilha, tE9ndo sido as sua:!> 
cinzas transporto deus depois para Havana. 

Alguns autores afirmam que se deu o nome de 
América a êsse continente em homenagem a Ãmérico 
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V espucio que foi um dos que primeiro o visitaram e 
muito se empenhou em o vulgarizlar, e:x;plorando e dta
senhando mapas para tornar conhecida esta parte -
o Nbvo Continente. 

Cumpre fázer notar que muito embora sejam as
sim denominadas, neistas terras houve explorações des
de o sécul-o' X, e se pôde a:estar que não fôram üs ín
dios aqui encontrados os primeiros habitantes da Amé
rica, cuia .existência se supõe. anterior à da Europa. 

Antes de Colombo, outros navegadores demoraram 
em pontos diversos de< Novo Contin~?nte, mas cabe a 
Cristóvã·o a glória, porque ·sÓ do d'ia 12 de outubro de. 
1492 em diante, -figuramos entre as nações conhecidas. 

QUESTIONARIO 

rm que país habitamos e onde está ele encrQVIa• 
do? Desde quando é a América conhecida no Velho 
Mundo ·e· quem a descobriu? Em que es.co.Ja ~erfei· 
çoou Colom!bo os ~us estudos para' se tornar marean. 
1e A que. países recorreu êle antes de descobrir •a A
mérica e quo!l o resultrado obtrd'o? Como e de quem al
cançou o auxilio que solicitava? Quando partiu de Pa· 
los-? De quantas nérus 5e com/Punha a pequena i.róta 
concedido? Quantos dias durou essa eXCursão mariti· 
mG' e quais as suas perirpéaias? Qual o primeiro l'ugar 
em que -aportaram e o que ahi se passou? Como foi 
Colomlbo rere·ebido pelo povo castel!hano? Por que se 
chamam índios os ha!bHantes de tôda região• oCidental 
do Atlântico? Depois da mmte da rainha como foi tra· 
todo Co~om'bo? Como terminou êlle os seus dias? Poli' 
que se rc!hamou América ao Novo Continente? Foi 
OOilomibo o primeiro a aportar .em terras da América? 
Por que lhe cabe a gl:ória? 
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I I 

DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

.Trazendo Vasco da Gama as mais. promissoras no
ticias sõbre a ·espaniiosa riqu-eza do oriente, d.eeid'iu-se 
D. Manuel, <õl enviar uma armada que se incumbisse 
de travar relações comerciais de Portugal com as In
dias. Compunha-se a frota de 13 navios que condu
ziam cerca de 1.500 homens de diferentes classes, sen
do o chefe da expedição Pedro Alvares ·Cabral. Os via· 
jantes partiram do Teio no dia 9 de março de 1500, por 
entre as mais ruidosas aclamações, t-endo assistildo no 
dia aneedor à missa solene ~leJbrada na ermida de Be
lém, em Restélo, à qual compareceu o rei e tôda côrte, 

Caravelas 

r·ecebendo Cabral uma bandeira da ordem de Cristo 
daG mãos do prÓprio rei. 

Pedro Alvares que tivera ordem de D. Manuel para 
se afastar da costa ad"ricana a-fim-de evitar as calma~ 
rías, ·observou rigorosaffi€nte as recomendações feãtas, 
mesmo pela esperança de encontrar a terra que D. Ma. 
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nuel de há muito mandOIVa procurar no Atl&ntico oci. 
dental, tomando rumo mais para sudeste. 

A 2 de aJbril comStcpram a aparecer sinais de terra 
que melhor se acentuaram a 21, "tais como hervas ma. 
rinha, aves aquáticas, madeiras flutuantes e tar.1bém as 
qguas do mar não tanto mmladas e sim de um verde in· 
ded3o, como se no:a perto\ do litoral". 

No dia 22, quarta-feira, avistaram um mon:.e áo qua1 
denominaram Pascoal, porque era então o oitavário da 
Páscoa. 

A 25 ancorou a esquadra num excelente abrigo, que 
foi chamado Pôr! o Seguro. A região descoberta era 
grande, mui ferlil, porém completam9nte inculta e habi. 
tada por homens de cô.r parda tirando a vermelho, da 
toGl.o selvagem, que falavam uma lingua de-sconhecida 
para os portu9Uiêses. Não obstante, mos.travam·S;e d::>
oois, h~italeiros e amáveis, si bem que em éxtrernD 
desconfiados. 

Foi armíad'o um aha~ em uma dq8 ilhas bcrlanas 
(Corôa Vermelha) e frei Hent'ique de Coimbra celebrou 
a primeÍJI'a missa que se disse no Brasil C 26 de abril), à 
qual assistiram os habitante• da terra, procurando imitar 
·Os portuguêses. 

No dia 1.0 de maio o Almirante tomou, em nome de 
F·ortugal, jjosse de nova terr.çr. e foi celebrada a segunda 
missa, a:o pé de vma cruz tôsca en~errada mesmo no 
continente, a qual teve a assistência dos selvagens. Sô
bne esta •oena há um bom acabado quadro de Vitor 
Meireles. 

A terra, logo suposta uma grande ilha, foi, denomi. 
nada Ilha de. Vera Cruz, nome que não prevaleceu po.r 
longo tempo; chamou.se depois Ilha de SantGI Cruz. 
Mais tarde, a exuberância do sólo, onde crescia e abun
dava a preciosa madeira côr de brasa, tão preferida pe· 
lo elemento estrangeiro, inspirou aos colonizadores o no. 
me de Brasil, que t·em perslistido a'té os nossos dia.s. 
(E' lamentav·el que uma madeira :utilissima -a de virtu. 
de histórica como o pau-brasil, seja na nossa flóra um 
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ornamento muito raro, graças ao desamor com que no·:>· 
sos antepassados têm olhado as fontes promissoras des. 
tinadas à grandeza do futuro nacional) . 

A 2 de maio Cabral continuou a sua viagem paro 
as Indias, t·endo enviado Gaspr de Lemos ou André Gon
çalves, como dizem alguns, para cientificar a El-Rei de 
tod0 o ocGrrido. Ficaram aqui dois degredados que 
prestariam, em tempo oportun0, os seus s·srviçGs comó 
intérpretes. 

Antes de Cc::~bral iá navegantes de diferentes nacio. 
nalidades haviam toc<.rdo em pontos diversos do Brasil, 
porém lhe cabe a legítima g}ória, perque data da posse 
da Ilha de Vcra Cruz a nossa existência histórica, sendo 
êle quem tornou conhecido no V e lho Mundo êste pe
daço da América. 

Há históriadorcs que afirmam ter sido, o descobri· 
mento do Brasil um simples efeito do acaso; outros, po. 
rém, com0 Zeferino Cândido e Fa:ustino da F10nsêca 
julgam um ato de todo intencional. 

Conquanto o BraGil fôsse dtescoher:o a 22 d'e abril, 
lodavia se comemora êsse acontecimento a 3 de maio. 

Muitos procuram explicar essa mudança de data 
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pelo avanço do calendario gregoriano, Não póde pre
valecer no entanto, esta razão, uma vez que outros fa. 
tns da nossa história ooo.rridÕis em épOICa anterio:11 à em 
que começou a vigorar o mencionado calendário, per
manecem com as datas inalteradas. 

Ainda temos a lembrar que, se atendendo à me·sma 
reforma, o descobrimento deveria ser assinalado no dia 
2 e não no dia 3 de maio. 

Em abril de 1949, o Ministro da Educaçãc· e 
Saúde- determinou que o s estabelecimentos d e 
ensino considera-ssesm o dia 22 de abril -como data do 
descobrimento do Brasil e não o dia 3 de maio, obede
cendo à sur,;restGí:o da Comi·3são de Educação e Cultura 
d::r Câmara dos Deputados. 

QUESTIONcARIO 

Quem era D. Manuel? Que resolução tomou de
pois de ter certeza das imensas riquezas das Indias? 
Quantos homens essa esquadra conduzia e qual o seu 
chefe? Quando e de que pôrto se partiram? Narrar as 
cerimônias que procederam a êsse embarque? Que 
recomendára D. Manuel a Pedro Alv;ares? Quando 
começaram G aparecer sina,is de terra? Qual foi o pri
meiro ponto que s-e distinguiu e em que dia? Por que 
foi aquêle monte chamado Pascoal? Onde está êle si
tuado? Em que região aportou a esquadra e que nome 
lhe foi dad'o? Descrever a terra encontrada? Quando 
e 'Onde foi celebrada a primeira missa? E G segunda? 
O qU>e mais se passou digno de nota no dia 1.0 de 
maio? Como se comportaram os selíVagens durante as 
cerimônias religiosas? Qual o pintor patrío que tem 
um belo quadro sôbre a segunda missa? Que nome 
recebeu a terra descoberta? Foi Cdbral o primeiro na
vegante qua aportou em noss,a pátria? Por que lhe Cabe 
a glória? O descobrimento do Brasil foi realmente ca
sual? Em que dia se comemora êsse acontecimento? 
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nr 
SELVíCOLAS DO BRASIL 

Como vimos no capitulo anterior, caros meninos·, os 
homens ctue povoavam o Brasil quando foi êle desco. 
b!9rto, eram selvagens. 

Em número inferior a um milhão, se dividiam ~· 
los costumes e linguas que falavam em famílias, das 
quais as mais importantes eram os tupís e os tapuias. 

Os tupís compreendiam: potiguaras, tabajaras, lupi
nambás, iUJpiniquins, tamoi(}s, carijós, etc. 

Os tapuias dividiam-se em: cariris, goitacases, 
guaianases, aimorés, mariqultós, etc. 

Ambas as familias tinham os traços semelhantes; 
er.am os tapuias de est-atura mediana e côr de cobre e 
os tupís baixos, côr de canel<!I. 

Os tupís eram mais civilizados que os tapuias, mo. 
ravam em palhoças (ócas), eram agricultore,s, alimen· 
lavam-se com os frutos do seu trq:balho; fabricavam bô
los, bebidas, rêdes de algodão, de embira, louça de bar. 
ro, etc. 

Demoravam numa localidade mais ou menos 4 
anos; logo que as madeiras das ócas apodreciam e as 
terras se cançavam, procuravam um outro sítio. A's al. 
de ias abandonadas chamavm tapilas. Só devoravam 
os prisioneiros de guerra por vingança. Possuíam uma 
língua geral . 

Os tapuias . viviam errantes, cultivavam a lavoura, 
não tinham .habitação e se alimentavam da cnça e da 
pesca; guerreavam-se de contínuo. · 

Ambas as familias viviam núas; adornando-se nas 
festas com penas de papagaios, de ema, de tucano, etc. 

Era costume furarem as orelhas e os labios para in. 
trodução de metáras. Homens e mulheres traziam na 
cabeça um cócar de penas vermelhas e amarelas; na 
cintura uma faixa também de penas e no pescoço cola. 
res, sendo os dos índios fejtos dos dentes d'a.s sua-s viti
ma·s .e os das indias, de contas vari<eg·adas. 
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Aquêles que habitavam nas regiões frias cobriam 
se com a pele dos and•ma!es que· m?tavam na caça. 

Selvícola do Brasil 

Como armas tinham o arco, a flecha, o tacape cor. 
tante a aguçado, a tailgapema ou espada de .sacrifício, 
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Dlava, a zarahatotrJ.a com que .atir01Vam as setas, etc. 
N pesca e caça usavam anzol, cóvo, puçá, giquí, 

mundéo, etc. 
A navegação era feita em canôas de varios toma. 

nhos e feiiíos, qu-e tomavam denominaçõef'! diferentes. 
Tinham uma idéia confusa de religião. Distinguiam 

quatro divindade.:;: Tupan, que mandava o raio e o tro
vão; Guaraci (o sol), Jaci (a lua), e o amor a que cho
vam Rudá ou Perudá. 

Acreditavam também na influência de entidade·s 
secundati'Os, às quais cthamavam Anhang.á, Caipora, 
MacaJChêra, Curupira Juruparí, Marangigona, Sad, etc. 

Os casamentos eram feitos s~em nenhuma formali
dade. Em algumas tribus o moç(). selvagem trabalhav:a 
gratuitamente ao sôgro o tempo que êste determinava, 
recebend'o a espôsa em recompensa de seu trabalho. 

Para as creanças do sexo feminino eram preferidos 
os nomes das flôres, das frutas e dos passaras, cha
mando .. se à donrela mais formosa, Mrmacá. As. crean
cas do eexo ma.sculino tomavam o nome das madeiras 
riJa·S 8 dos animais ferÓzeS. 

Enter:ravom o-s cadáveres na própri-a rêde. Sendo 
de um dos pr:ncipais ia traJado de Penas, levando as 
armas que possui a. Depositavam na sepultura além do 
cadaver, comidas·, behdias e fumo. Na1gumas tribus en. 
terravam o morfo aCO'COrado em ",allhas d.e iw rro a que 
ch.c-"llavam ígaçaba . 

. \o dhefe da tribu cbamavam cacique ou morubixa· 
ba Obadeciam tamlbém ao pag-9, especie de sacerdote 
otJ. profeta, a quem consultavam antes de qualquer em. 
preend.imen:o. Aquêle que duvida·3se do pagé· era cem· 
deno:do a morre-r de fome e de sêde. Côncio da sua 
pena, sem relutância, a vítima se deixava ficar na rêde 
onde devb expirar. 

Gostavam de dança ( poracê), tinham como instru· 
.mento de música cr lnubla (especie de trombeta), o 
membi f,eito do femur e o maracá. 

Eram hospitaleiros, generosos, aiáveis, porém des· 
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confiados e supersticiosos. Ainda hoj.e há índios em 
Estados diversos do Brasil. 

QUESTIONARIO 

A que olasse pertenciam os homens que povoa
vam o Brnsil na época do seu descobrimento? Pelos 
costumes ·2 linguas que falavam como se dividiam? 
Que tribus · compreendiam os tupís? E os tapuias? Fa
zer a d'escrição do· físi:co e da moral do tupi e do tapuia. 
Como se garantiam das intemperies os selvagens que 
habitavam nas regiões frias? Que armas usavam? 
Como praticavam a caça e a pesca? Quais eram suas 
·embarcações? Tinham uma ideia perfeita de religião? 
Ou~ divindades distinguiam? Como se procediam os 
casamentos? Que nomes recebiam os recem-nascidos? 
Em que s·2pultovam os cadaveres? Si fôsse um dos 
chefes como ia trajado? Que de ixavam na sepultura 
além d'o cadaver? Que nome recelbia o ohefe da tribu? 
Qua is eram as funções do pagé? Quais os instrumen
tos de música usados entre os selvagens? Como se 
chamava a dansa que praticavam nos momentos de 
alegria? Ainda existem indios no Brasil? 
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IV 

PRIM[;IRAS EXPLORAÇõES - CAPITANIAS 

A notícia do descobrimento da Ilha da Véru CNI 
causou a9radavel surpreza a tôda a côrte lusitana, que 
não só antevia nova fonte de riqu!izas, mai também t:m 
ponto de descanço a meio caminho das Indias. 

Segundo o têstemunho de alguns historiado:-es, logo 
em 1501 D. Manuel ordenou que se aprestasse uma es. 
quadra para reconhecer o país e suas costas. Compunha
se essa f!uti1ha de 3 navic·s. Não se sabe a'(J certo quem a 
comandava, apenas ::.8 póde afirmar "'lUe a pessoa n1ais 
notavel eyue nela embarcou, foi Américo Vespudo que 
deu ~eu n<9me à Améri1ca. 

Os e:xpedidonários dessa primeiw esquadra regista 
ram a data de sua passagem, conferindo aos principais 
acidentes físicos que iam encontrando, os nomes do ora. 
go do dia: S. Roque, em 16 de agost:J; Santo Agostinhü, 
em 28 de agosto, etc. 

_\ segunda expedição, cujo comandante foi Gonça. 
lo Coê1ho, s·sgundo uns e Cristov(io Jaques, ·segundo 0u 
!ros, aquí chegou em 1503, incumbida de procurar uma 
passagem pelo sul para as Indias. Dela também nenhum 
beneficio nos odwiu. 

Fôram ainda enviadas outras de menos importância, 
vítimas de desastres, sendo mais conhecidas as de 1510 e 
1512. Ambas naufragaram, tendo escapado da primeira 
apenas Diogo Alvares Correia e da segunda João Rama" 
lho e I oão Rodrigues. 

Diôgo Alvares naufragára em 1510, na Baía, conse
guindo salvar.se por ter morto, à vista dos selvagens, um 
pássaro com uma espingarda que tirára de bordo. Os 
aborígenes chamaram-no Caramurú, que quer dizer dra
gão do mar, ou homem do /ôgo, filho do trovão. Casou.se 
com a filha de um dqs ohefes ind:ígena·s. - Pamguassú, 
demorando no Brasil todos os dias de sua existência. Hcfx 
a respeito uma lenda, que refere ter Caramurú voltado à 
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Europa, sendo a sua espôsa batizada com o nome de 
Luiza ou de Catarina. 

Vem, de;pois dessas, a expedição de 15lê cc-manda
da pelo .espanhol Cristóvõo J.aques, a quem Portugal in
cumbiu de guo:rdar e defr,:nder a costa do Brasil, bem 
como as feitorias e estabeLecimentos existentes. 

Em 1526, sendo o rei de Portugal D. João III e vendo 
que a cobiça do estrangeiro pelo Brasil estava tão aguça
da que urgia colonizá.lo ou perdê.lo, resolveu enviar 
uma esquadra. Foi comandante Cristóvão Jaques, que, 
depois de fundar em Pernambuco a feitoria de Itamara· 
cá, rumou pa.ra o sul, conseguindo aprisionar 300 fran
cêf!es que levon para a Europa. A feitoria foi mais tarde 
tomada por frc.mcêses, mas }Qgo liberta. 

Parecia ter a côrte portuguêsa esquecido o Brasil, 
quando a abundância de prata vi-sta no rio descoberto 
por Sólis, excitou a ambição, resolveu D. João enviar 
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Martim ABonso de Souza com Pero Lopes (1530), que 
explorararn o litoral brasileiro, desde o ria Gurupí, no 
Maranhão, até o rio da Prata ou Solis, ao sul do Uruguai. 

Martim Afonso d.e Souza vinha também encarregado 
de iniciar a c0lonização do Brasil, para o que trouxe 400 
sentenciados que se destinavam ao trabalho da agricul. 
tura. Mostrou.se um operoso colonizador. Após uma 
estadía no r::abo de S. Agostinho (Pernambuco), onde 
aprisionc·u 3 náus fronce~:>as e na Ba:ía ·onde f.oi rec.ebi
do pelos principais chefes selvagens apresl?ntados por 
Diôgo Alv-ares, rumou para o .sul, chegando até Cananéa. 
Encontrou nêsse r.rajéto J<1ão Ramalho e outros portuguê 
·3es. De regreeso, fundou a colônia de S. Vicente, cujo 
govêrno confiou a Gonçalo Coêliho e dez léguas pa[a o 
inter:or, a de S. André da Borda do Campo (Piratiningc!) 
que ficou sob a direção de João Ramalho Depois de te. 

Martim Afonso de Sousa 
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rem verificado que não existiam minas no rio Sólis e que 
êste rio estava fóra da linha de demarcor;ão, voltaram a 
Lisbôa. 

A.fim-de afugentar os 1nvasôres es1tangeiros, resol
veu D. João lii dividir o Brasil em lotes de mais ou me. 
nos, 50 léguas de extensão. Cada lote recebeu o nome de 
capitania ihereditári·a e foi doada a um IC!<lpitão-mór, que 
deV'eria beneficiar, por conta propria, as terras, exer.
cendo pcide!'es quase absolutoS· sôbre elas. Es·sas capi
tanía,8 que ero1m heTooitárias e em número de 11 ou 12, 
s.e cont-armos Sto. Amaro e Itamaracá separadamente, 
são OJs- seguintes·, começando do sul para o nor>te, com 
os s~us respectivos donatários: 

Santo Amai'o 
S. Vicente 
Paraíba do Sul 
Espírito Santo 
Pôrto Seguro 
Ilhéus 
Baía 
Pernambuco 
Itamaracá 
Ceará 
Maranhão 
Piauí 

P>&ro Lops•s de Souza 
Martim Afonso de Souza 
Pero Gói·s da Silveira 
Vasco Fernandes C:outinho 
Pero de Campos 1 "lurinho 
Jorg~ de f'iquehêdo Correia 

Franci-sco Pereira Coutinho 
Duarte Coêlho Pereira 
Pero Lopes de Souza 
Antônio Cardoso de Barros 
loão de Barros e Aires da Canha 
Fernando Alvares de Andrade 

O Estado da ParllÍba é formado de quase tôda a 
Capitania de Itamaracá e da primeira porção da do Ma. 
ranhão. Pernambuco e São Vicente fôram as regiões 
que prosperaram sob o u~gime de· capitania, por terem 
seus donatários desenvolvido a cultura da cana de açu. 
car e da criação do gado. 

As demais, ou ocasionaram o infortúnio de seus do
natários, ou fôram por êles abandonadas. 

Convencido da improficuidade d6 sistema que ado. 
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tára, o govêrno português.readquiriu as terras concedi. 
das aos donatários e d~liberou a instituição de um go, 
vêmo.geral no Brasil. 

QUESTIONARia 

Que resolveu D. Manu·al quando soulbe do desco
brimento do Brasil? 

Em que ano veiu essa esquadra e qual a pessoa 
eminente que nela embarcou? 

Quando veiu a segund'a expedição e quem a 
comandava? 

De que vinha en;carregada? 
Qual o comandante da expedição de 1916? 
Quem foi o substituto de D. Manuel? 
Quantas esquadras enviou D. João III? 
Quais os seus chefes? 
Que portuguêses fôram aqui encontrados? 
Que colônias fundou Martim Afonso? 
Que fez D. ]ão III para afugentar os estrangeiros 

que invadiram o Brasil? 
Mencionar o nome das capitanías e d'os seus res

petivos donatárvos? 
. De que capitanías é formado o Estado da Paraíba? 
Qual o resultado das capitanías? 
Que resolveu enfim a côrte portuguêsa? 
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v 
TOM!: DE SOUZA -DUARTE DA COSTA 

A improficuidade do d!stema de capitanias, a faltu 
de um centro comum, a catequ3se, a civilização &)s ín· 
di os ·B a invasão contínuo d-e aventureiros, fôram as ra
zões poderosas que moveram D. João III a criar.um go. 
vérno-gerol no Brasil. 

O primeiro governador nomeado fo\ Tomé de Souza, 
que iá conquiEtára um bslo nome na guerra da Africa e 

Tomé de. Sousa 

da In<:Ua. A séd-e do govêrno foi a Baía. Logo qua ali 
cheqou, em fins de março de 1549, lançou Tomé de Sou. 
za os fundamentos da cidade de·S. Salvador com o0 
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concurso dos selvagens, que lha pres·;aram obed'iência, 
e de portuguêses alí existentes, inolusive Caramurú, que 
muito o auxiliou. A cidade nascente progr.ediu com ra
pidez pela solicitude do governador e pelos continua. 
dos auxilias da metrópole. 

V1ewm em sua companhia seis je:;;uitos, sob a dire. 
ção do padre Manuel da Néíorega; muitas famílias. 600 
homans de armas e 400 degredados. 

Os ie:suitas prestaram rel-evantes serviços não só 
oõ!atequisando os selvagens, como reprimindo a imorali
dade dos colonos e instruindo a mocidade . 

. A administração de Tomé d~ Souza foi hábil e de 
muit-c•s frutos, demonstrando êle• sempre zêlo pelos sel
VaflJ"ens e pelo Bwsil, que duran~e o seu govêrno foi ele. 
vado à categoria: de bispado (1550), sendo o primeiro 
bispo D. Per o Fernandes Sardinha. Também em seu go 
vêrno fôram fundados diV'ersos povoâdos no interior. 

Terminado o quadriênio, que foi em 1553. t"'ve como 
'Substituto Duarte da Costa. 

Com êste :::1ovo governador vieram 16 iesuitas. con. 
!ando"se entre êl·eS José de Anchieta, o apóstolo do 
Novo Mundo, que se tornou um dos mais edificantes 
exemplos de zêlo, abnegação e caridade. Fundou nas 
planícies de Piratininqa o utilíssimo colégio de S. Paulo, 
que de tanto serviu à juventude e que deu ori<Jem à 
cidade do mesmo nome. 

Durante êsse govêrno, os francêses chefiados por 
Nicoláu Durand de Villegaignon aportaram à baía do 
Rio de Janeiro ocupando primeiramente a ilha de Lage 
e depois a de Sergipe, cujo nome mudaram para o de 
Willegaignon, que ainda hoie se conserva. Entrinchei
rados. levantaram um forte a que deram o nome de Co. 
ligny, em honra ao almirante francês Coligny. 

Há também dois acontecimentos dignos de nota: a 
morte do .primeiro bispo do Brasil e a de D. João III. 

Tendo D. PerG Fernandes Sardinha tSido chamado à 
metrópole, em razão de desinteligêndas entre êle e Du
arte da Cost•a, as quais provieram d!e ter ·o bispo admo
estado Alvaro da Costa mancebo dissoluto e arbitrário, 
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naufragou perto do r'le. C~ips,:seJ>ldo devorado pelos 
Oaetés. Foi seu substituto D. Pedro Leitão, que chegou à 
Baía em dezembro de 1950. 

Desaparecido D. J oãJo III, teve como substituto D. 
Sebastião, que contava somente 3 anos de idade, ficando 
por essa wzão sua avó D. Catorina d'Austria, na qua
lidade de regente. Por êss•e tempo faleceu na Baía o cé
lebre Cara.1nur.á, que tantos serviços ;pl'estára à terra 
brasileira. 
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QUESTIONAmo 

Que razões levaram D. Toão III a criar um gover-
no-geral no Brasil? 

Quem foi o primeiro governador-geral'? 
Quando chegou no Brasil e onde fixou residência? 
Que cidade fund'ou êsse governador? 
Quem lhe prestou auxilio valioso? 
Com quem veiu Tomé de Sousa? 
Quem vinha como superior entre os jesuitas? 
Que serviços prestaram êss.es re]igiósos? 
Que diz-eis sôbre a administra.ção doe Tomé de 

Sousa? 
Quando foi o Brasil elevado à categoria de bispa

do e qual o seu prim-eiro bispo? 
Quem ~oi o su!bs<tituto de Tomé de Sousa? 
Quanto.g iesui\as o atompanharam e qual o qu" 

mais se salientou? 
Que colegio fund'ou Anc!hieta? 
Que estrangeiros invadiram por êsse tempo a baía 

do Rio de Janeiro e quem os chefiava? 
Que forte edificaram? 
Que mais outros acontecimentos há dignos ele 

nota? 
Como sucumbiu D. Pero Fernandes Sardinha? 
Por que foi ê1e chamado à metrópole? 
O que originou essas desinteligências? 
Quem foi o subs\i\uto de D. João III? 
Que idad'e tinha antão D. Sebastião e quem fiCf)u 

na qualidade de regente? 
Quem, por êsse tempo, fa.leceu na Baía? 
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VI 
MFM DE SA' - DIVISÃO DO BRASIL EM DOIS GQ. 

VtRNOS ~- PASSAGEM DO BRASIL PARA O 
DOM1NIO ESPANHOL 

Desgos:oso, o povo brasileiro pedia à Côrte que 
nomeasse um Sluhstituto para Duarte da Costa, o qoo· so 
efetuou em 1558, sendo o escolhido Mem de Sá, homem 
inteligente e sábio em "letras legais". 

Logo ma11chou Mem de Sá contra os francêses esta. 
belecidos no Rio de Janeiro, conseguindo destroçá-los e 
derruir suas f·c·rtificoções. Não foi es,;a, p::>rém, uma vi
tória deéisiva, porque muitos se r·efugiaram no interior, 
volta~do à ilh;x de Villegaignon apenas Mem de Sá r.e. 
gressara a Baw. 

Como os índios assolassem Espírito Santo, llhéos e 

Pe. José de Anchieta 
Pôrto Seguro, o goYernador conseguiu também destro
çá-los. Os tamôios, por êsse tempo, dete1minaram um 
ataque geral aos portuguêses, o qual se não realizou 
pela benéfica interferência dos padres Nóbrega e An. 
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chiêta, que conseguiram a :P<~Icifi.cação dos ânimos, pre· 
cisado ,para êsse fim, o último fi1car prisioneiro dos sel
vaqen$ por algum tempo. Escrevia então, para mais 
sUJOIV'emente passar o seu êxiHo, um poema à Virgem, 
sôbre a ·areia . 
. .-'JA, varíola e a fôme causaram, sucessivament~. es. 

ltágos consideráveis ~ta população baíana, resultando a· 
deserção de grande número d-e índios domésticados 
para o recôndito das matas. 

Extintas essas calamidades e estabelecida a paz 
com os selvag.e,ns, fez Mem de Sá um· insistenie apêlo 
à. Côrte .Q.·e .Lisboa, para qu~ se cuidassE'l da e:içpljLsõo çie· 
finitivá:' dos'ffancêses invcis6res. · Veiu, para êsse f±m,'.íim 
qraride r.élêrçci chefiado por Estácio~de. Sá. Teridd. hü1-
dado um núCleo dê resis.têrida na Praià V:ermpelha, iun. 
to ao Pão de Acucar, Estácio efetuou rerihid.ás bà:talhas, 
sem resultado definitivo, por espaço de Gl.ôis anos. Não 
tardou, porém, que o go~:rnooor, reunindo tropas nu· 
merosas, em divepsas eapHanias, vi<ésse em auxilio d'o 
sobrinho, efetuando a sangrenta batalha de 20 de janei
ro de 1567 C dia de S. Se:Qastião), em que fôram total. 
mente derrotados os inimigos. Registou-se, no entanto, a 
pêrda de muitos bravos, entre os quais figura Estácio de 
Sá, que. ferido no rosto por uma flecha, faleceu dias de· 
pois. 

Mem de Sá transferiu o núcleo iá existente para o 
morro de S. Januário, que depois se chamou, do . Cas. 
te!o, (I) ou antes, fundou verdadeiramente a cidade de 
S. Sebastião (hoje J;l.i9~eJaneiro): não só em hônr,áixo 
santo do dia, con;to ao: t1e'i de Portugal. Foi governador 
da nová cidada';~alvador Correia de Sá. 

Mem de Sg_ dirigiu o::; destinos do Brasil por espaço 
de 14. anos, tendq falecido em S. SalvadC>r, no dia 2 da 
mar~ de 1572,' sem ter akam.çado a exoneração que im
petrarei à me:;tÓpoie, do cargo que por muito tempo 
exercêra. 

D. L'l,lís de Vasconcélos, que dever1a substituí-!o, 
não chegou a tomar posse do oargo. Em caminh~ foi 
atacado, be!ll como toda a frota, por corsários prot(:;o<:ltan. 



tes capitaneados por Jaques Sore e João Capdeviae, 
morrendo no combate que !SUstentou contra os piratas. 
Ims i.S .. i.liSuitas .qu~ o ac;ompap.havam 40, sofreTam . o ... 
martírio, tendo sido beatificados por Pio IX. 

Foi nomeado Luís de Brito e Almeida. Algum tem
do depois de iniciada essa administração, era a colô
nia dividida em dois govêrnos gerais, ficando êle na 
Baío, gerindo as capitan!Ías do nort•e e o dr. An1âtn.io 
Sé:l~a no 'Rio ·dé Janeiro, administrando as do sul. Era· 
decorrido apenas um ano da criação dêsses dois govê:r-

nos quando morreu D. Pedro Leitão, cu,j.o subst-ituto foi 
D! Arltômo Barréiras. 

Como o dr. SalG?ma descurasse do progresso flias 
capitanías que lhe fôiain coi'lfi.adas e bem assim da ca· 
tequés~. ã'es ·selVagens, N'solV>eú :à metrópole deixar O 

Brasil sob a direção excJ.~~iV:~ c!': Luís de Brito, conside
rado o 4.0 gov.ernador-~r.ll~"Foi seu sucessor Louren-
ço da V e~~a, em cuia administ~~ão :se deu a mórte de 
D. Sebastiao, com 21 anos de Idade, numa batalha: na 
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Africa. Como faltasse um sucessor direto, ocupou o trô
no o seu tio, o cardeal D. Henrique, com 66 anos de ida
de, fa1ec.ando um ano depois (1580.) Ficou então à 
frente de Portugal um govêrno int-erino de 4 membros. 
Vdrrios herdeiros pJeiteavam o trôno; mas sendo Filípe 
li, d-e Espanha, o mais poderoso, mandou o duque 
d'Alba à frent•e de um exército de 25.000 homens inva. 
dir Po.-tugai, conseguindo sair vitorioso. Foi adornado 
rei pelas côrtes Peunidas de Thomar, em albril de 1581. 
passando, destarte, o Bradl e demais colÔ,1ias lusitanos 
para o domínio espanhol, 

C 1) :t:sse morro, para embelesamento da cidade foi 
arrasado em 1922. 

QUESTIONARIO 

Quem foi o 3.0 governador-geral do Brasil? 
Que fez Men de Sá logo que aqui cheqou? 
Foi completa a sua vitória? 
Quais fôram as capitanías então assoladas pelos 

inàios? 
Que fez Mem de Sá? 
Que nação de índios determinou, por êsse me&mo 

tempo um ataque geral aos portuquêses? 
Por que êsse ataque não se realizou? 
Logo que Mem de Sá conseguiu estabelecer a paz 

com os selvagens, o que solicitou a oôrte de Lis!bôa? 
Quem chefiava o re.fôrço enviado de Portugal? 

Onde fundou Estado de Sá seu núdeo de reais· 
tência? 

Qu·a fez depois de estabelecido? 
Quem veiu em seu auxilio, para se cheqar a um 

resultado definitivo!? 
Qual o fim de Estácio de Sá? 
Quem lançou, na realidade, os fundamentos de 

cidade de S. Sebastião? 
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Por que rece~u a cidade o nome de S. Selbastião? 
Qual o primeiro governador da cidade do Rio de 

janeiro? 
Quantos anos gov•ernou Mem de Sá? 
Quem foi nomeado para substituí-lo? 
D. Luís de· Vasconcelos clhegou a tomar poss-a do 

SBu cargo? 
Quem substituiu realmente Mem de Sá? 
Que modificacão sofreu o ogverno do Brasil algum 

tempo depois de iniciada a ad'ministração de Luís de 
Brito? 

Quais fôram os g·ov.ernadores nomeados para as 
sédes respetivas? 

Como governou dr. Antônio Sa.lema? 
Que resolveu, por-fim, a côrte de Lisbôa? 
Quem sucedeu a Luís de Brito? 
Quais os fatos mais importantes do govêrno de 

Lcurença d'a V·eiga? 
Onde e como morreu D. Sebastião? 
Quem foi o seu substituto? 
Quantos anos reinou D. Henrique e o que suce

deu depois de sua morte? 

--------



VII 

CONQUISTA DA PARAíBA 

O principal no dêste Estado, ·o Paraíba do Norte, 
( êste rio chamotJ,-s~ primipvamepte S.. · Do~in~os), 
foi que lhe deu o nome, que e formado de duas palavraJt. 
tupís: Pará e Hiba. 

Os seus prime-iros habitantes eram de origem tupí 
(poti:guaTes e tabaióras) e tapuia (carirís). 

· Estava a Paraíba entregue aos índios e aos fr"mc~ 
.~~s ~w;:_ a_invp:d}.a~, explor,ando t~dc:r a._ .região e bzendo 
rmp<lrtun.te comer·cro d_.e paurlbrasJI. Nao s•omente a ex
plora~am, mai(.;,.. p:J.ndli", r .~ç.g!leavam as propriedades. 
Foi desses atoqu·es mms celebre, o de Tracunhaem, 
que det·srrríi;;Ôu .Q "g~oVlsrnP.cf0r-geral Luís de Bri'o a:' dar 
ordens _ao dr. I;ernão da Silva para vir colo-:1izar a Paraí. 
ba. Esse, aqui :ansgando, nada poude con[leguir, por se: 
rem os seus ele~rn?ntos.iufe~_i,ores aos de que_di~~unham 
os selvagens. · _ . · , · .. · 

Veiu então o mesmo Luís d'e Bri:C: colêlriizw' esta par
te âã Terrá dê ~a:fifã-ê!:fu~1 Cdrri6, p.ofém, emb'aiécisse em 
1575 com destino a Pernambuê~ e ventos contrarias o fi .. 

·zessem dhegar à Baía, ficando sem resultado os gas-
tos que empreendera para a realização do seu projeto, 
deststiu dêle inteiramente, sem nunca mais com isso se 
prQocupar. 

Lourenço da Veiga, 5.0 governador.geral do Brasil, 
dominado pelo mesmo desejo que demonstrara seu an. 
tec.Eissor a re~'eito des~a oapitanía, ordenou a1 Martim 
Leitão e êst-e incumbiu João Tavares de iniciar a sua co
lonizà~Q:o. Em cumprimento a essa ordem, JeJão Terva
res lançou as funddmentos de· ün.J.à p·ovoação na ilha 
Cambôa ·ou Re·S/tinga. Como dispuze-sse de poucas 
fôrças paro garantir a recente colonia, 'bem como o for. 
tim que alí edificara e não recebesse da metrópole os re. 
cursos pedidos para desenvolver o seu domínio, decidiu
se a abandona-lo e retirou.se para Pernambuco. 

Frutuoso Barbosa, um português proprietário em 
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Pernambuco, se ofereceu a Filipe II para colonizar a Pa. 
raíba, com a condição de ser o primeiro capilão-mór e 
de se apossar das rendas por espaço de 10 anos. Toen. 
do resposta favoravel, para aqui se transportou em 1582, 
com uma forte e1s:quadrilha, enquanto Simão Rddriguês 
Cardoso vinha por terra com 200 homens e um conside
ravel número de inches mansos. Chegando ao litoral da 
capitania que pretendia colonizar, Frutuoso encontrou 8 
naus Irancesos; travando ]ogQ combate conseguiu to· 
mar 5, que incendiou. Animados com semelhante vitória, 
40 dos expedidonários, inclusive um filho de Frutuoso, 
saltaram em terra ,sendo ocometídos por selvagens e 
fr>Oncesês que os dizimaram. 

Barbosa depois de transf·arir a colônia da Camhôa 
pa'ra Cabedêlo, procurou fortiHcar-se ao nor:e., mas pos
suido do terror que lhe causava a audácia do inimigo, 
retirou.s~ com tôda sua gente para Pernambuco, comu
nicando essa decisão ao governador-geral Manuel Teles 
Barrêto. 

Com o saída dêsse. colonizador mais ousados se mos· 
traram os potigucwos. Vendo-se ameaçados, os mo!I'adores 
da colônia de Itamaracá reclamaram urgentes socorros 
do gov'êmo. Êste c-ompreendendo a gravidade do mo· 
mente fez que viesse <ta Baía D. Di·ogo Flôres Valderz 
com 9 navios, paro empreender a conquista do te-rritório 
em questão. 

A 20 de ma:rço de 1584 chagava a e-squadra a 
RGcife, onde logo s•e reuniu um Conselho dos que dernons 
travam o mesma desejo de conquista. Combinado Q pla. 
no que deviam se.guir, ve1oeiaram as naus com destino 
à Paraíba, -enquanto Martim Leitão, acompanhado por 
Frutuoso Barbosa e D. Filipe de Moura, partia de Per
nambuco com 1 . 000 homens por terra. 

Valdez levantou um forte ao lado norte do rio Parai. 
ba, e dando-lhe o nome de S. Filipe e S. Tiago (Forte. 
Velho), retirou-se com a sua frota, deixand0 Fr€Ulcisco 
Castreiou como diretor do forte, e Frutuoso Earbosa in. 
cumbido de governar a capitanía. 

A rivalidade entre Frutuoso e Castreion impediu -o 
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progres:so da recente colônia, que iá não podia oferecer 
a resistência necessária aos contrários. Quanto menos 
ewm pecrseguidos, mais se mostravum hostís Qs selva
qens e os francêses. · 

Depois de repetidos e terríveis comootes · e de au. 
xilíos vindos de Pernambuco, por intermédio do Ouvi
dor.Geral, que servindo no momento não conseguiam 
afugentar de vez o inimigo, Castrejon desanimado resol. 
veu-se a abandonar o forte, fugindo para Pern~uco, 
onde foi pre·sü e remetido para a Esponha. Já Frutuo
so Barbosa se tinha retirado para o capitanía acima 
mencionada, pelas sucessivas desinteligências havidas 
entre êle e Castreion. Fez.se, então, necessária a vindo 
de uma coluna guerreira que obstasse a destruidora: a. 
çqo dos adversário:s. Essa não se fez esperar, sendo 
~hefiada ~')or Martim Leitão. Paro combater os portu. 
guêses f.Qi designado 0 valoroso cacique Piragibe que 
não obstante a sua conhecida experiência e comprova
do denodo, foi destroçado com suas tropas na passagem 
de Tibiri. Começaram por is:so os potiguaras a hostilizo.. 
lo, iulgando.o traidor. 

E assim, como aumentassem as desintelig~ncias 8 
ci'es,oonfionças deu-se um completo rompimento de reld
ções do gro.nde chefe indig~ma com os potiguaras . Lem. 
brou.se então Piragibe de propôr as pazes e de pedir so. 
corro aos portuguêses. Prontamente a~endeu Marti•m Lei· 
tão ao seu crpêlo, fazendo vir do Recife até aqui João To. 
vares, com as instruções precisas. Destc:r, sorte., foi es
tabelecido o tratado de paz que determinou a aliança 
de portuguêses e tabaiaras, contra potiguaro:s e tapuias, 
cessando a luta mantida por espaço de dez anos e fican. 
do defi17-itivame,nte realizado: a con~ista da Paraíba, a 
5 de agoshll de 1585. 

Governava: ainda o Bwsil ManuÇ>l Teles Barrêto, 
nomeado por Filipe II . 
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QUESTIONAR! O 

Por que o nosso Estado tomou o nome de Paraíba 
do Norte ? 

De qu·a palcwras tupis é formado o vocabulo 
Paraíba ? 

Qual a origem dos primeiros habitantes desta 
região? 

Antes de coloniz.ada, a que. póvo·S estava ela: en· 
!regue? 

Além de expl-orarem o território e as ]lorestas o que 
mais faziam? 

Qual foi o mais terrível d'êsses ataques? 
D•epois de saquearem Tra•cunhaem, que fez o go· 

vernador Luís de Brito? 
Que resultado Obteve Fernão da Silva? 
Quem lhe sucedeu nessa empi'eza? · 
Foi Luís de Brito mais feliz que o seu antecessor? 
Qual o substituto de Luís de Brito no govêrno ge· 

ral do Brasil? 
Que ordem deu Lourenço da Veiga a Martim Lei· 

tão? 
Quem foi por· êle d'esignado para colonizar esta 

capitanía? 
Narrar .as tentativas de João Tavar·es e o resultado 

das mesmas? 
Estando o Brasil sob o domínio esponhol, quem se 

ofereceu a Filipe II para colonizar a Paraíba e qu{!is 
fôram as condições jmpostas? 

Que fez Frutuoso Barbosa logo que obteve respos· 
ta favoravel? 

Quantas náus francêsa.s encontrou, ohegando ao 
litoral da capitanía, e o qUe fez? 

Que sucedeu a um filho de Frutuoso e a 40 homens 
que saltaram em terra? 

Frutuoso permaneceu por muito tempo na Paraíba? 
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Como se mostraram os inimigos depois da saída 
d'o >Colonizador ? 

Que medida tomou o governador para melhorar a 
situação? 

Enquanto Valdez vinha por mar, quem caminhava 
por terra com 1.000 homens? 

Como se -ohamou o forte que Valdez levantou ao 
norte do ria Parailia? 

Quem foi o diretor do mesmo? 
E Frutuoso de que ficou incumbido? 
Por que não progrediu a nascente colônia? 
Frutuoso e CastreJon fic.aram por muito tempo na 

Paraíba? 
Como se mostraram então os francêses e os s,el· 

vagens? 
Quem foi enviado para Ihes evitar a ação malé· 

fica? 
Qual o chefe indígena designado para dar com· 

bate aos portuguêses na passa9em de Tibiri? 
.Piragibe saíu vitorioso? 
Que pensaram dê1e Os potiguaras? 
Como se rornassem cada vez mais hostís ao qran· 

de chefe, o que fez Piragibe? 
Atendeu Martim Leitão ao seu apêlo? 
Quantos anos durou a luta entre portuguêses, sei· 

vagens e francêses? 
Quando foi assinado a tratado de paz? 
Quem então governava o Brasil? 
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CONQUISTA DA PARAlBA 

(RESUMO HISTóRICO) 

O nome dêste Estado vem do seu principal rio - o 
Paraíba do Norte. 

Os selvagens que havitavam êste territorio, de a. 
cordo com os francê.ses, nio só o exploravam, mas ain. 
da saqueavam as propriedades, o que determinou a nQ
cessidade de o colonizar. 

Com êsse fim, vieram Fernão da Silva, Luís de Bri. 
to, JoãG Tavares e Frutuoso. Nada obtiveram, já por 
falta dos recursos necessário:s, iá por se verem rechas
sados pelos índios, que depois de cada triunfo mais ou. 
sados se mostravam. Enfim, resolveu o governador-ge. 
ral Manuel Teles Barrê:o fazer vir a B'aía D. Oi<ogo 
Flôres Valdez, com 9 navios, para empreender a con
quista do territorio mencionado, enquanto Martim Leitão, 
acompanhado por Frutuoso e D. Filipe de Moura, partla 
de Pernambuco com mil homens, por terra. 

Batidos os selvagens, V a! dez levantou o forte de S. 
Filipe e S. Tiago, onde deixou Ca·strejon, Hcando Fru· 
tuoso incumbido de governar a capitanía. Logo surgi. 
ram entre ambos terriveis de·sinteligências, motivando 
sucessiv.:rmente a retirada de Frutuoso e Castreion para 
Pernambuco. Compreendendo a situação, os inimigos 
se tomaram cada vez mais hostís, sendo necessária a 
vinda de Martim Le.itão, para s01correr os por:uguês·a·s, 
vexadoE- por suce~sívos combates. 

Foi então áe.signado pelos selvagens o grande che
fe Piragibe, que dirigindo um grupo cie índios, deveria 
obstar a passagem de Tibiri às forças comandadas por 
Martim Leitão. Os ind'ios fôram batidos. A derrc'i'a de 
Piragibe foi julgada pelos potiguaras um ato de des
lealdade, o que motiV~ou graves desinteligências e daí o 
rompirn~nto de relações entre os potiguaras e o chefe 
indígena. 

Este, vendo.se ameaçado, lernbrou.se de propôr as 
pazes e de pedir socorro· aos portuguêses. Logo Martim 
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Leitão atendeu ao seu apêlo, fazendo vir a Recife até 
aqui João Tav-ares, devidamente instruido. Assim foi es
tabelecido o trutado do paz, que determinou a aliança 
dos portuguêses e taba)áras, contra os potiguaras e ta
puias. C".,essára u lutct di) 1 O anos e ficára realizada a 
conquista da Paraíba C 5 de agosto de 1585). 
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VIII 

fUl~DAÇÃO DA CIDADE DE PARAíBA 

Efetuada a conquista da Paraíba, Martim L-eitão, 
...::om notavel solicitude, tomou providência:; para que 
desde logo se fundasse a colônb que mais tarde deve. 
ria se tornar uma cidade próspera. 

Eram decvrridos três mêses, quando chegou êle na 
Paraíba acompanhado de grande número de familias, 
soldados e jesuítas, que se destinavam a povoar a ter. 
ra, trabalhando pelo seu continuado progresso. Na
quela época não havia grande diferença entre uma vila 
e uma cidade, sendo êsse titulo concedido mais por um 
favor akançado da metrópole. Era essencial que hou
vesse uma ·capela e que na praça publica fôsse arvo. 
rado o pelourinho. 

O local destinado para o estabelecimento da novel 
povoação foi a colina que demora à margem do Sa
nhauá, fronteira ao logar onde João Tavares e Piragibe 
estabeleceram as pazes. 

:t:sse local foi escolhido por Manue·l Fernandes, mes
tre pedreiro das obras de El.Rei, que foi designado pa. 
ra diretor das novas edificações em proielo. 

O alto da colina foi determinado para ereção da Ca
péla d·e Nossa Senhora das Neves, que deveria ser de 
futuro a ig,reia matriz. A Gapéla foi dedicada a Nossa 
Senhora das Neves, por ter sido a conquista efetuadc.1 
no dia 5 de agosto, dia consagrado à mesma Senhora. 

Foi um pouco distante dêsse local, sob a direção do 
oficial alemão Cristóvão Lins, construido um forte que 
pudesse oferecer a defesa necessaria à cidade. Esta re. 
cebeu o nome de Filipéa de Nossa Senhora das· Neves, 
em homenagem a Filipe II rei de Espanha, então g.o
vernador de Portugal e consequent·emente do Brasil. 
O seu primeiro capitão-mór foi João. Tavares, cujo no
me guarda a historio como um dos benemé-ritos mais es. 
forçado:s da Paraíba. 

Devemos mencionar com profundo reconhecimento 
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o norne do valoroso Martin Leitão, o único conquistador 
e fundador da Paraíba, que entre os seus bons auxiliia. 
r~:<s contava João Tavares. 

Dentre os primeiros habitantes da cidade deve ser 
mencionado o fam10so éapitalista Duarte Gômes da Sil
veira. tste foi também um esfor~ado auxiliar de Mar
fim Leitão. Acompanhando.o nas excursões empreen. 
didas pelo interior da capitania contra os francêses e 
• .J:! indios inimigos, fundando engenhos e conferindo prê
mios de. dez e vinte mil reis a quem empr•eendesse edi
ficações, muito contribuiu para o au~ento da nascente 
colônia. Espirito caritativo, instituiu, em 1639 o morgado 
Salvador do Mundo, tornando.se destarte o fundador 
da nossa Santa Casa de MiP-ericordia, que, sem aquêle 
rendoso patrimônio de certo não se teria mantido até os 
tempos hodiernos. 

O trab::J•lho de catequésP. e oívi!izaçãio foi c01nfiado 
aos jesuitas (os primeiros aqui chegados), francisca. 
nos, beneditinos e carmelitas Estas ordens, pelo seu de· 
votamento, prodigalizaram tôda a sorte de ben~ficios 
não só 00>3 bugre", como :a!J1bem aos proprios colonos. 

QUESTIONARIO 

Logo que se efetuou a conquista da Parafba, que 
fe.z Martim Leitão? 

Que tempo decorreu desde a conquista até sua 
chegada à Paraílba? 

Quem o acompanhou? 
Naquela épclca havia grande diferença entre. uma 

vila e uma cidade? 
Quer! foi o local destinado para a fundação da 

cidade? 
Quem foi designado para escolher o local e dfri

gir as edifkações em projeto? 
Onde se ereq:iu a Capéla de N. S. das Neves? 
Por que foi a Capéla consagroda a N. S. das 

Név~s? 
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Que edificação se fez um pouco distante e quem 
foi o seu construtor? 

Que nome recebeu a cidade? 
Quem foi o seu primeiro capitão-mór? 
Qual o verdadeiro conquistador da Paraíba? 
Mencionai os dois auxiliares mais esforçados de 

Martim Le.itão. 
Que fez Duarte Gômes da Silveira pelo progresso da 

nova cidade? 
Que. benemérito instituição fundou Duarte Gômes 

da Silveira? 
A que 'ordens religiosas foi confiado ·o trabalho de 

catequése e civilização dos índios? 
Que sentimentos devemos ter para todos aquê· 

les que contribuíram para o engrandecimento no nosso 
torrão natal? 
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I"( 

INV A~iOES HOtANDEZAS 

A in~tnisade reintm~e entre a Holanda e a E6pa
nha deu em resuitado a Invasão holandeza no Brasil. 
Aquêle PtlÍS 0rganizot1 uma poderosa esquadra, a.fim. 
de se apossar das col&l1as po:Ptugu.esas ..:ransferidas pa. 
ra o donnn:o esparrhc:X e tal1"b€m impedir o mon'GlpÓ]io 
prat!codc... 

Era: então gov.ernador·geral do Brasil Diogo de Men· 
donça furtado, nome-ado por Filipe IV. 

A primeira capiltmía invadida foi a Baí:J em I 624 
que não podendo oferec-er resistência à esquadra co" 
mandada pelo almirante Jacob Willeckens, foi domina. 
da pelas tropas holandesas as ordens de. }ohan van 
Dorth, e o governador aprisionadb e enviado à HoJ.an
da. 

Teve êsse como s'l.lfklstitutos int-erinos Antão de Oli
veira Mesquita, loqo deposto e o bispo D. Marcos T~i
xeira, fa'Ie~eido 4 mêsoe·s depois Enfim veiu tomar conta 
do govêrno Matias de Albuquerque, governadCI~ de Per· 
nambuco - substituto legaL saqundo as vias c;... su. 
cessão. 

Um ano depois eram os holandêses rechassado• 
pelos baíanas, auxHiados por uma escquad'ra e·spa
nhEJla, que trazia à frer~te D. Fradique de Toledo, e pe
los tropas vindas das províncias mais próximas. 

Nessa época seguiu também da Paraíba, por cr
dem do general Matias de ALbuquerque um forte contin· 
gente para a Baía a·fim·de auxiliá.la, chefiado por 
Francis~o Nunes Marinho, capitão~mór da P!OVÍncia. 

Assim repe]:i!dos, os holandêzes vol·:.aram as vis:.as 
nora a Paraíba. Aprôou às costas de Aceiutibiró (nome 
primitivo da Baíca da Traição), um corpo de tropas. que 
foi energicamente bcrtido, gracas ao então governad0r 
da Paraíba, Antônio de Albuquerque, auxiliado pelo 
futuro governador do Maranhão. 
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Supõe-se que o ilustre paraibano André Vidal de 
Ne.greiros prestou serviços, loqo nêsse combate, cGntra 
os holandêses. 

Nessa época também foi atacada a capitanía do 
Espírito Santo, sendo os invasore·s rigorosamente repe
lidos. 

Em 1630 os bátavos atacaram Pernambuco. O go. 
vernador dessa capHanía, que era Matias de Alhuquer· 
que, mostrou e:xtraordinario heroismo, sendo ohrigad:>, 
não obstante, a deixar Olinda e Recife, e a instalar-se. 
no ar-raial do Bom Jesus (a uma legua do distância des
sa última localidade), organizando as companhias da 

Matias de Albuquerque 

emboscadas, em que tanto se distinguiu o indio Filipe 
Camarão. 

Como apre.:tasse o Holanda uma poderosa arma. 
da contra o Brasil, a Espanha enviou D. Antônio Oquen· 
do com fôrças poderosas para auxiliar a colônia amea
çada. 

As duas esquadras inimigas encontram-se ao norte 
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da Baía; depois de renhido ctombate sairam vitoriOs·os 
os espanhóis. Oquendo dei:x;ou no Recife 700 homens 
e voltou para a Europa. 

Apresentava.se, portanto, desfavoravel a situação 
aüs invasores, que s•ariam certamente veohassados, s•e 
não fôra a intervenção de Domingos Fernandes Cala. 
bar. tste, traindo os' seus patrícios, se aliou aos holan
dêsses, que conseguiram inúmeras vitórias em Pernam
buco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Matias de Albuquerque, completamente derrotado 
empreendeu a emigração para Aktgôas C 1635), sendo 
nêsse trajeto aoomparihado pelas famílias pernambu
canas e por quinhentos solgados que restavam dos 
exércitos vencidos. Em Porto Calvo encontraram Cala. 

bar, que, paw e:x;piação do seu crime, foj ali catU!I'a
do, padecendo suplício de fôrca. 

Em ~632 atacaram a Paraíba, sendo então Cabedê
lo o ponto escolhido. Depois de inúmeros combates, que 
ocasionaram sensíveis pêrdas a ambas as partes, quan. 
do i á os nossos se sentem desanimados, Fr. Manuel da 
Piedade as.soma, encoraja os combatentes, apresentan. 
do-lhes a imàgem do Senhor Crucificado. Reanimados 
avançam contra os holandêses. que, vencidos, embar. 
coram para o Recife. Nêsse combate muitos sucum. 
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biram, inclusive Fr. Manuel da Piedade (Fr. Manuel 
da era filho de João Tavares.). 

Em fevereiro de 1634, depois de tomarem o forte do! 
Reis Magos no Rio Grande do Norte, tornaram os ho. 
landêses a ataca,r Cabedêlo e Lucena, sendo baladas 
as suas tentativ<as, devido às providências enérgicas to· 
ma das por Antônio de Albuquerque. 

Em dezembro, do mesmo ano, poré!h, resolveram os 
bátavos a toda custo assenhorearem-se da Paraíba. 

Henrique Dias 

No dia 4 desembarcaram na enseada do Bessa, o. 
perando-se, desde então, lutas titánicas, em que sempre 
nos houvemos com admiravel galhardia, mau grado o 
pequeno numero de contendores de que dispunhamos. 
Fôram inumeros os atos de heroismos praticados, não 
nos cabendo, todavia, a palma da vitoria pela superio
ridade numerioa dias tropas hol,andesas e descaso da 
côrte de Madrí. 

No dia 9, caía sob o domínio holandês o f.orte da 
R'"stinga; cr 19 era o Santa Catarina ou Cabedêlo que 
participava de igual sorte, e, DOT fim, no dia 21 também 
o de Santo Antônio. 
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Enquanto êss·e-ª fatos ocorriam, Bagnuolo que vi-era 
encarregado de combater os invasores, p~rmanecia ina~ 
tivo. 

Após essas vitorias, os holandêses ocuparam, a 24 
de dez-embro d.e 1634, a cidade de Filipéa, cujo noma 
mudaram para o de Frederika. 

Não encontraram resistência. Os habitantes d~,. 
pois de incendiar os depósitos de mercadorias e os no. 
vios ancorcdos no porto pa:ra que não viessem a ;per
tencer aos inimigos, tinham se refugiado nos campos. 

Não se restringiram os vencedores à conquista da 
cidade; invadiram também o interior da provínccia. on. 
de não surtiu efeito a resistência que o capitão-mór ain
da procurou organizar. Os engenhos, 'CUÔOS propri-etários 
estavam ausente's. da capitania, fôram confiscados, a 
mais de mil pessoas das que se tinham refugiado nos 
matos fôram reconduzidas à cidade pelas fôrças ho
landeses, 

Com a chegada no Recife do prlncipe Mauricio 
de Nassau C 1637-1644), mais se alargou a conquista 

André Vidal de Negreiros 

holandesa, ·em virtl.tde dos predicados. morais dês·se 
grande homem, que. so:uhe conquistar a simpatia de es .. 
piritas ilustres e bem formados. 

Em 1640 Portugal sacudia o jugo he·s;panhol que 
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durára 60 anos, sendo aclamado D. João IV, continuan
do porém, uma parte do Bra·sil sob o domínio holandês. 
Em vista dêsse acontecimento e dos maus tratos agora 
dispensados pelo govêrno da Companhia, resolveram 
os brasileiros por si mefmcs derrubar o julgo que os 
escrrrvizava. 

Iniciou-se o movimento reacionário, no qual se dis
tinguiram; o paraibano André Vida! de Negreiros, o 
por[uguês João Fern::mdes Vi,eira, o indio rio-granden
se do norte Antônio Filipe Camarão e os pretos Henri-

Antônio Felipe Camarão e sua 
mulher D . Clara 

ques Dias, e Henriques de Mendonça. Além dêstes, de
sempenharam pape.! s:üienh3 pela sua bravura: João e 
Luís Barbalho, Clara C::rmarão (esposa de FiHpe Ca
marão), Francisco Rabêlo1 João de Matos Cardoso, An
tônio e Francisco Péres Calhau, Martins Soares Mor-e
no e outros. 

De derrota em derrota, antevia •laramente a Ba. 
!avia a perda do territorio conquistado, o qual se es. 
tendera do Maranhão ao Rio Real (fronteira da Baía). 
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A V<itoria alcançada no monte d'as Taiboca:s (Pernmbu
co) em 3 de Agosto de 1645; a primeira e famosa bata
lha dos Guara•ra:pes (Pernambuco) em 19 de abril de 
1648; a segunda, ocorrida no ano seguinte em 19 de fe. 
vereiro; e, por fim, o combate do engenho Inhobim (Pa. 
raíba), desvanecerem as últimas esp.era:nças dos inva· 
sores, que decidiram assinar a capitulação, 01 26 de 
janeiro de 1664 na campina de Taborda ,(Pemambuco). 

O tratado de paz com a Holanda foi assinado em 
Haia em 1661, sendo rei de Portugal Afonso VI, mediante 

a indenização de cinco milhões de cruzados . . . . . ..... 
C Cr$ 2.400.000,00) a r.estituição das peças de artilharr-ia 
que se encontravam no Brasil com as armas das Pro
vindas Unidas, a: garanti;a da liberdade religiosa e favo
res concedidos ao comércio holandês. 
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QUESTIONARIO 

O que motivou as invasõe.s holandêsas no Brasil? 
Quem era o governador-geral, quando se deu a 

primaira invasão? 
Qual a primeira capitanía inv,estid'a? 
Que tempo levaram dessa vez os baíanos S'ob o 

domínio holandês? · 

Como fôram os inimigos rechassados? 
Quem comandava a esquadra espanhola? 
Quem C'hefiava o contingente paraíbano? 
Expulsos da Baía para onde se voltaram os ho

landêses? 
Como fôram recebidos na Baía da Traição e no 

Espírito Sant<o? 
Qual a Província invadida em 1830? 
Como se portou o então gov·ernad'or d·a Pernaffi!" 

buco? 
Não podendo vencer de pronto os holandês€s porra 

onde se retirou Matias de Albuque~que? 
Que plano de bata1ha então seguiu? 
Quem lhe prestou grrandes serviços no arraial? 
Como a Holanda apresentasse ~ma poderosa es-

quadra, que res·ol~reu a Espanha? 
Onde se encontraram as duas esquadras e qual il 

result.ado dêsse encontro? 
Depois dêsse com!bate, qual a situação dos inVIa· 

sores em Pernambuco? " 
Por que não fôram rechassados? 
Quando Matias de Allbuquerque se viu completa· 

mente denotado para onde emigrou? 
Quais. fôram os seus companheiros? 
Quem encontraram em Porto Calvo? 
Como Calabar expiou a sua culpa? 
Qua·l o ponto atacado em 1632? 
Como se portarom os po:roíbanos? 
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Quem os encorajou no momento mais d'ificil e 
qual o resultado final dêss•e combate? 

Depois de penetrarem no Rio Grande do Norte, 
para onde. se dirigiram os invasores? 

Contaram vitória? 
Em dezembro dêsse mesmo ano de 1934, que ten-

taram novamente os invasores? 
Como se portaram os paraíbanos? 
Em que dia ocuparam os hobandêses a Paraíba? 
Que nome deram à cidade de Filipéa? 
Quando sacudiu Portugal o jugo espa:nh!ol? 
Quando os brasileiros resolveram por si mesmos 

detuar a expulsão das ho.landêses? 
Quais os maiores vultos dêss·e movimento patrió· 

tico? 
Quais as batalhas mais memoráveis? 
Quando e onde assinaram os hokmdêses a c01pi• 

tulação? 
Quando e onde se assinou o tratado d·e paz com a 

Holanda? 
Quais as condições exigidas pelos invasores? 
Quern era então o rei de Portugal? 
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INVASõES HOLANDtSAS 

(RESUMO HISTóRICO) 

A inimisade entr.e Holanda e Espanha deu 1ogar á 
gu;ena holandê2la. 

Governava o Brasil Diogo de Mendonça Furtado, 
qua·ndo aportou à Baía a esquadra dirigid'a por JacOib 
WiHeckens . As tropas chefiadas por I ohan van Dorth, 
logo dominam aquela provlincia, que só um ano mais 
tarde consegui! libertar.se. 

Depois diss•o dirigem-se à PaiXJfba, saltando na 
Baía da Traição, ma·s são energicamente batidos·. 

Em 1630 é Pernambuco o ponto escolhido. MOtias de 
Albuquerque, governador, batalha com heroismo, sen. 
do, não obstante, forçado a deixar Olinda e Recife, in. 
do inst:alar·,se no arraial do Bom Jesus. Como a Es
panha soubesse que a Holanda preparava uma pode. 
rosa armada para firmar o seu domínio no Brasil, én. 
viQu D. Antônio Oquendo, com forças bastantes para 
auxHiar a colônia ameaçada. As duas esquadras en· 
contram,se ao norte da Baía; dá-se ,um terrivel combate 
que se torna favoravel aos espanhois. A vitórk:t de Per
nambuco seria então inG.ubitavel, si nã0 fôra a interfe
rência de Domingos Fernandes Calabar, que se passan. 
do para os holand,êses oaU!sa a derrota dos seus conijpa
triotas. Caldbar, mais tarde encontrado em Porto Calvo, 
padece o suplicio da fôrca. 

Depois. de atacarem Pernamboco, vêm os holandê· 
ses de novo à P·cnaíba, que se liberta a custo de muito 
heroismo; vendo-se os inimigos recliassados, seguem 
para o RQcife. 

Em 1634, cons.eguindo os invasores ·apoderar-se do 
forte dos Reis-Magos no Rio Grande do Norte, voltam 
as viistas para Cabedêl'o e Lucena, sendo ainda comJ:xx· 
tidos, g-raças a Antônio de Albuquerque. 

Em dezembro do mesmo ano reincidem no desejo 
de ocupar esta capitanía, e mau grado os extraordtna
rios e inumeros atos de bravura dos nossos, não nos ca. 
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be o padrão da vitória. Até a cid,ade de Felipéa é ocu
pada, sendo chamada pelos bátavos Fredetika. 

Em 1640 PO!r'lugal se libertaro da Espanha e no 
entanto os hodandêses permanedam no Brasil; então 
os proprios brasileiros cuidaram de rehaver a sua liber. 
dode. Nesse movimento readonario salientaram-se: 
André Vidal de Negreiros (paraibano), João Fernan. 
des Vieira (português), Antônio Filipe (indio rio-gran. 
dense), os pretos Henrique Dias e Henrique de Men
donça e outros. 

Dentre os memoraveis combaies que nos honram, 
citaremos: a batalha das Tabocas, a primeira e segun. 
da b::talha do~ Guararapes (PernamJbU!co) e o comba
te do engenho Inholbim (Paraíba). 

Conhe1oendo os hs·la,ndêses QUe jamais restaura
riam o seu pod·er no Brasil, assinaram, sob condições, 
a ro<pi!tulaçã:o, a 26 de Janeko de 1654, na campina, de 
Ta borda (Pernambuco). 
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X 

REVOLUÇÃO MARANHENSE DE 1684 

Longe de minorar a penosa situação de miserias e 
revoltas que experimentava o Maranhão, Francisco de 
Sá Menêses, governador, achou de aumentá-la, fir
mando com uma companhia de negociantes de Lisbôa 
um contrato, que lhes concedia o monopólio da expor. 
!ação e importação do comércio de todo o Grão-Pará e 
daquela capitania duran;e vinte anos. O povo ressenti
do demonstrava sua contrariedade. Resolveram portan
to os colônos chefiados por Manuel Beckman, repelir 
ésse vexatór~o contrato. Eram tam!bém figuras princi
pai~ do l~vante o poeta Tomás Beckaman e Jorge Sam
paio. 

Efetuavam.se reuniões secretas onde se discutiam 
as medidas a tomar para o triunfo das idéias que defen
diam. Assim, cada vez crescia o número dos adepto~; 
da rebelião. 

A' questão do monopólio juntava-se uma 'outra -
o cativeiro dos índios, contra a qual se batiam os jesui. 
tas, sendo o padre Antônio Vieira o que mai! poderosa. 
mente operava por desfrutar grande prestigio junto à 
Côrte. Essa r·avolta tinha um fim du,plo: -por termo ao 
monopólio e expulsar os jesuitas, para que podessem 
agir com liberdade sôbre o comércio e sôbre os índios. 

A 25 de fevereiro de 1684 iniciou-se a revolta, sen. 
do logo deposto Baltazar Fernandes, substituto interino 
de Francisco Sá e Menêses, então no Pará. Sem qran
cle esfôrço, todos os fortes e ; cidade caíram em poder 
dos rebeldes. Em seguida constituíram uma junta com. 
posta de Manuel Beckman, Jorge Sampaio e Belchior 
Gonçalves, a qual imediatamente decretou a extinção 
do monopólio, o banimento dos jes.uitas e a deposição 
da.s antigas autoridades. No Pará aonde chegaram ai. 
guns m~mbros da revolução, o governador da capitanía 
revoltada- Sá e Menêses, ficou inativo, se c<lmprome· 
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tendo':> em representar à côrte de Lisboa a-fim desta anuir 
ao desejo do povo. 

Enviou ainda emissári'Os propondo inumeras van-
tagens aos revolucionarios, até mesmo anistia, para que 
cessasse o tumulto. Manoel Beckman tudo regeitou ou~ 
sadamente. 

Decorrido algum tempo, como não fosse possível ao 
govêrno p,vovisório satisfazer •a as!Piração· de muitos, 
!ôram surgindo desgostos e com êles r> desejo de volta 
à submissão lec;ral-

Pe. Antônio Vieira 

Tomás Beckman, que fô!la enviado para cientificar 
O govêrno da metrópole de todo o ocorrido e. de pedir 
·a sua apr·')Vação, foi condenado à pena de degredo em 
Pernambuco. De viagem caiu em poder dos mouros, in
do parar em Marrócos, onde esteve 8 anos prisioneiro. 
Recobrando a liberdade voHou a·~ Brasil e depois d'e 
cumprir a sentença imposta, estabeleceu-se no Maa:a
nhão. 

Lisboa, agora dente do qoo se passava, enviou Gô
mes Freire de Andrade, como governador do Maranllão 
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pCl\ra por termo às .agita,ções, o qual facilmente se desin
cumbiu, visto como iá era êsse o desejo dos mesmos re
beld•es. Nomeou um tribunal para iulga1r os culpados, 
que fôram condenados ao banimento. ou à prisão, sen
do apenas executados Manuel Beckmam e Jorge Sam. 
paio. O primeiro conseguiu evadir-se; mas veiu logo 
um seu afilhado - Lásaro de Mélo, que o entregou à: 
justiça. 

Os bens de Be·ckman fôram confiscados; mas Gô· 

Gômes Freire de Andrade 

mes Freire de Andrade anematcrnd;o·os, os restituiu à 
família do infeliz. 

Êsse gesto de rel~vante bondade, põe em evidência o 
carater benévolo e pacifico dêsse governador, que sa
bia perdoar tanto qucmto o permitia a mais ilimitada 
possibilidad.w. 



64 PONTOS DE HISTóRIA DO BRASIL 

QUESTIONARIO 

O que motivou a revolução ma:ranhense em 1684? 
Quem foi o chefe dêsse movimento? 
Direi outras figuras principais do levante. 
Que outra questão se juntava à do monopólio? 
Por que os colônos des<ejavam a expulsão dos 

jesuítas? 
Quando se inidou a revolta que fizeram ao go

vernador do Maranhão? 
Foi preciso grande esfôrço para s.e apossarem os 

revoltosos dos fortes e da cidade? 
Senhores da situaç-ão que fiz•aram os revolucio· 

nários? 
Quais eram os membros d.essa junta? 
Quem decretou êsse govêrno provisório? 
Que fez o gorvernador Francisco de Sá e Menêses 

oara acalmar a revolução? 
· Os maranhenses áceitaram as vantagens ofereci-
das pelo governador? 

Com o decol"rer dos tempO-s o povo se mostrava 
satisfeito com o govt)rno provisório? 

Qual o emissário enviado Qlo govêrno da metró
pole? 

Que sucedeu a Tomaz Beckman? 
Quem foi nome.ado para governar o Maranhão e 

por termo a essas agitações? 
Gomo se desempenhou Gômes F'teire? 
Que decidiu o tribunal? 
Como Freire de Andrad'e demonstrou ca,ráter be• 

névolo e generoso? 
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XI 

BANDEIRANTES NA PARAIBA 

A caçcr dos escravos vermelhos e a ambição de 
riquasas, fôram as duas conchas· da balança em que de· 
veriam ser pesados os sertões brasileiros. 

Na Paraíba a conquista do interior S·e N3z lentamen .. 
te. O litoral era o alvo dos governadores, 2ervindo a ser
ra de Copaóba por muito tempo de limite aos expedi
cionários. De·pois o horizonte de conquista vai se tor 
nando mais amplo. Martim íLeiião perfura o interior pe·r· 
seguindo os potiguaras. Pedro Coêlho de Sousa, cunha
do de Frutuoso Barbosa vem depois dêle, sendo o ca
beça da primeira h:mdeira c;:ue se organiza na Paraíba. 

" Obtendo a p.frmissão do governada:r-geral, parte 
êle o:.lO de agosto de 1630, para o norte, com 65 solda. 
dos e duzentos indios frecheiros. Os mantimentos e mu· 
nições de que tinham neaessidade seguiram por mar em 
3 barcos, sendo marcado o rio Jaguaribe para ponto de 
reunião dos exploradores. 

Essa bandeira chegou até à serra Ibiapaba. Pre
tendia, Pedr(l) Coêho ir dessa vez ao Maranhão, lflas não 
lhe foi possíveL por terem' seu~ soldados energicamen
te prolGJstado contra ês·se desejo. 

Depois de fundar um estabelecimento c1de deixou 
o capitão Simão Nunes, vem à Paraíbcr, a·fim·de condu· 
zir a familia. Voltando destz:x acompanhado, chega até 
ao Ceará; na impossibilidade de levar a efeito a coloni. 
zaçâo por falta d-e recursos, P2gr.essa à Paraíba, empre. 
endendo uma penoso: viagem, por terra, com mulher e 
filhos. 

No Rio Grande do Norte é auxiliado pelo Vigario, 
que lhe faculta e aos seus, o transporte; debalde solici
ta o auxílio do g·overnador-geral. Para realizar o seu in
tento vai até Madrí; também alí nada conseguindo, de
cíde-se a residir definitivamente em Lisboa, sem nunca 
mais voltar ao Brasil. 
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Muitas outra:;; entradas se efet111aram após essa, co. 
mo as de Feliciano Coê~ho, Duarte Gômes da Silveira, 
etc. Assim, fundou.se a povo~ção do Pilar em 1670, a 
mais antiga do interior. Foi no entanto a familia Olivei
ra Lêdo, quem levc::m a efeito a conquista do interior. 
Partindo d·as margens do S. F.:rancisco, dhegou Antônio 
de Oliveira Lêdo ao sertão da Paraíba, no Jogar deno
minado Boqueirão, hoje munkipio d'e. Cabaaeiras, onde 
se constituiu o primeiro núcleo coloni:al do Carirí. Dêste 
ponto se alargou a conquista para os demais: Foi seu 
su.bstituto T·eodósio de Oliveira Lêdo, o mais not:::rvel 
conquistador do nosso sertão, que merec.eu o título de 
capitão.mór de Piranhas e Piancó. A êle se deve a fun. 
rloção da cidade de Campina Grande, proveniente do 
aldeiamento dos ariús por êle alí instalados. Ao norte 
de Campina fôram aldeiados os bultr.ins. 

O tratamento áspero dos bandeirantes revoHqu os 
indíos sertanejos, produzindo a guerra do:3 Carh-ís. Esia 
parece t~r tido duas fases: na primeiro, os indíos ata
cam as capitanias do Rio Grande do Norte e Ceará .. 
( 1687) . A Paraíba se apressa em ir em seu auxilio: os 
íncolas, !batidos por Luís Soares, vêm inves.fiit os nossos 
s.ertões e o capitão-mór dessçx zona pede auxilio ao go. 
vêrno, que manda! o te.rço do Assú às ordens do mesmo 
Luís Soares. Ainda dessa vez são os seLvagens destro· 
çodos. Teodósio de Oliveira Lêdo é de uma coragem 
peregrina, mas se mostra em extrêmo feróz. Leva a con· 
quista além da Borborema, chega até Pombal onde es
tabelece uma povoação. 

Na segunda fase os indios se dirigem para o alto 
sertão. As mesmas tribus que tinham ·atacado Rio Gran. 
de do Norte, Ceará e Paraíba: tuplnambás, sucurús, icós, 
panatis, coremas e outros, tambem, pertencentes à na. 
ção dos cariris, entram em acôrdo para um grande ata
que. 

O g0vemador-geral envia o coxronel Manuel de A• 
raúio, fazendeiro das margens do S. Francisco, com tro. 
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pas para auxiliar Teodósio que lutava com os selvagens 
em Piranhas . 

Essa: guerra durou alguns anos, mostrqndo·se mais 
hostis os coremos. 

Enfim, compreende Manuel d~e Araujo que pela do
cilidade gcrnha,ria: mais do que pela fôrça e em m.eic> 
de grandes festas celebram-se as pazes entre os core. 
mas e o mencionado conquistador, que se serv-e para 
chegar a êsse resultado de alguns prisioneiros da mes. 
ma família, que estão sob o seu domínio e de quem se 
tornara amigo. Mar-mel de Araújo entrega o seu ibaSitiã:O 
de comando ao chefe dos corem01s:, enquanto dêle re
ceb~ uma grinalda de vistosas plumas. E' tido como 
verdadeiro colonizador d·o Pia:ncó, que só depois dis· 
so se desenvolveu e gosou de tranquilidade. 

Estão cumpridas as cerimônias; são êsses os sím
bolos da aliança_ estabelecida e da amisade firmada en. 
tre portuguêses e selv.agens, que continuam em pleno 
uso de sua liberdade. 

QUESTIONARIO 

Quais fôro:m as duas razões principais que p.r.odu
ziram a exploração dos sertões !brsaileiros? 

A conqui.sta do interior do nosso Estado boi de 
breve .re.crHzação? 

Até mui't:o tempo qual o ponto qJUe servia de limit-e 
aos expedicionários? 

Qu-em perfurou os sertões paraibanos em perse
guição aos potiguaras? 

Qual o cabeça da prime-ira bandeira .organizada 
na Baraíba? 

Como fôro:m transportados os mantiment·os e mu
nições nflceSisÓ!rios? 

Qual o ponto determinad'o para a reunião dos 
exploradores? 

Até onde oheg10u essa bandeira:? 
Para onde se destinaw Pedro Coêlho? 
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Por que não levou a cabo o sou intento? 
Quem escolhteu Pedro Coêlho para ficar no .esta· 

be!ecimento que fundár.a alí? 
'Depois disso para onde se dirigiu êsse bandei· 

rantc? 
Quem da Pardba o ocompanhou e até ·onde che

garam? 
Na impossibilidade de obter recursos para conti· 

nu.ar a col.cni2lução para ond~ I\?gressou Pedro Coêlho? 
Quem o auxiliou n o:Rio Grande do Norte facilitç:m· 

do o seu transporte e o de. sun família? 
A quem se di·rigiu êle solicitando os recursos de 

que neces,sitava? 
Também de.siludido de Madrí que resolveu êsse 

colonizador? 
Ciiar outras entradas que se realizaram após essa. 
Quem enfim levou o efeito a aonquista do território? 

. S?ual o primeiro núcleo criGdo na região dos 
canns? 

Quem foi o seu fundador? 
Qual a •cidade para·ibana que d·eve sua origem a 

Teodósio de Oliveira Lêdo? 
Como se denominou a re.vtOlta dos índios sertane

jos provocada p·els maus tratos dos !bandeirantes? 
Quais as capitanías prime·irament•e atacr:1da•s peLos 

selv;;:.gens? 
Dizei o nome das principais tribus que fiz,eram .a 

gu·erras dos carirís. 
Quais os vulttos mais notáveis que lhes deram 

combate? 
Que povoação fundou por êsse tempo Teodósio 

d'e Oliveira Lêdo? 
Na segunda fase dessa guerra paPa onde se diri

giram os aboríg.enes? 
Por quem fôram logo combatidos? 
Quem foi d·esignado pelo governador para auxi· 

Jiar Teodósio? 
De que modo conseguiu Manue.l de Araujo fazer 

as pazes com os selvagens? 
Quais as cerimônias usadas no momentQ em crue 

se estabeleceram as pazes? · 
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XII 

OS PALMARES 

CG:mçados de- suportar os máus \ratos com que eram 
compensados pe1os inúmeros bene~1cios fehos aoG por· 
tuguêses, os escravos se resolveram a fugir, furtando.se 
i'x sobercmia dos senhores. Das di versaR càpitanias eva· 
diam·se africanos para o fnterio•r das matas, onde se for• 
mavam poderosos agrupamentos. Denominava.se qui· 
lombo êssa esconder1io que lhes servia d'e refúgio; aí não 
raras vêzes eram também atacados pelas fôrças que os 
:oenhores enviavam em seu encalço. Da capitanía de 
Paraíba, o quilombo mais notavel, estabelecid0 no Cum
be, foi destruido pelo propr:etario João Tavares de Cas. 
tro. 

Não tardou que êsses asihéls se tornassem numero
sos e assustadores, ·sobressaíndo-se o dos Palma;res, as· 
sim apelidado pelo grand'e numero de pahneiras. exis
tentes no local. Pouco a pouco se reuniam es negros 
na seha da Ba1rriga, ao norte de Alagoas, até que o nu· 
mero atingiu a 20.000. Er.am chefiados por Zumbí e fo!I'
mavam uma espécie de República, que rec~beu o n0me 
de quilombo dos Palmares. 

Desenvolviam a agricultura, exerci\avam.se em ar. 
mas, compravam mmlições e assim dispunham-se a 
reagir qualquer invasão que tentassem fazer em seus 
domínios. No entanto nem sempre eram pacífico~; algu. 
mas vêzes assaltavam os proprietários, o que motivou 
o governador-geral Francisco Barrêto de Menêses a or· 
g::mizar uma expedição para os reduzir ao primitivo es. 
lado. 

tsse inultimente agiu, bem como alguns dos seus su. 
oessóres, porquG> os Palmares por um extraordinário va
lor guerreiro, eram sempre vitoriósos. 

Já começavam os gcvernadoró!s a desanimar da 
conquista, quando na administração de Matias da Cu. 
nha 30. 0 governador.geral, Domingos Jorg·e Velho, des-
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temido paulista, ofereceu-se para combater os Palma. 
res, sob a condi1ção de se apossar das !,erras por êles: ha
bitadas, bem como dos negros que pudesse fazer cati. 
vos. 

Aceita a proposta, Domingos Jorge à fren{e de .. 
7.000 homens diriq:iu-se para a serra da Barriga, onde 
depois d'e lO <Unos d~ tr.emendos combates destroçou •Os 
{UJgitivos, muitos dos quais num smto descomedido dé 
heroismo, resoJiv~ram pe'fder a vida a s~ tornarem no· 
vamente escravos. 

Maridos trucidavam as esposas, mães sacrificavam 
os filhinhos depois de os estr;eitar ao coração num am. 
plexo angusti10s-o, ~nquanto os guerr-eirar3 ·mais valen-

tes que comandavam as fileiras queoondo deixar o 
.,.xemplo, precipitavam-se do altc do roched'o desfazen. 
do.se em pedaços. 

Há historiadores que asseveram ter Zumbí falecido 
entre êsses dhefes valorosos; porém outros a1fi11mm:n 
ter êle sido assassinado traiçoeiramente, 
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Os pretos qufl não sucumbiram naquela guerra de 
extermínio fôram aprisionados e de novo vendidos,, per. 
dendo para sempre a liberdade tanto tempo sonhada. 
Fô:.om os Palma[es destroçados na administração de 
D. João de Lencastre, 32. 0 governador-g·eral do Bra
sil. 

QUESTIONÁRIO 

Que faziam os escravos para se furiarem dos maus 
tratos dos senhor•as? 

Como se ohamavem êsrses log.ares de refúgio? 
Qual foi dêsses quilombos o mais célebre? 
Onde fioava o qulombo dos Palmares? 
Qu:mtos negros habitavam atproximadamente 

êsse quilombo? 
Quem lhes servia de chefe? 
Em que s•e ocupavam os ha'bitan~as dos Palmares? 
Eram sempre pacffircos e honestos? 
Que fez Barreto de Menêses para impedir êsses 

assaltos? 
tsse governa!lfor conseguiu dominar os fugitivos? 
Quem conseguiu ·enfim, destroçá-los? 
Quais as condições exigidas por Domingos Jorge 

Velho para efetuar a• conquista dos Palmares? 
Quando êle se oferecau para guerrear os escra>vos, 

quem governava o Brasoil? 
Quantos homens dirig{a Domingos Jorg.e Velho? 
Que tempo gast.ou êle para sulbmetar êsse•s fugiti· 

vos? 
Que fizer-am muitos dos guerrei.ros que gov.erna· 

vam a•s fileiras, quando se viram V'encidos? 
Que faráam os es'Posos, as mães para s:e não dei

xarem, nem a·os seus novamente pr·ender? 
Que fim teve Zumbí? 
Os pretos que sobreviveram àque1a guerra de 

extermínio, que penas sofreram? 
Quem era o governador-geral do Br.asdl quando 

fôram os Palmares submetidos? 
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Xllr 

GUERRA DOS EMBOABAS 

Fôram os paulistas os primeiros que, intrepidos, se 
resolvETam a devass::n· O·s ínvios st>rtões brasileiros, em 
busca de fortuna. Ao grupo de homens amaciados pa. 
ra tal fim dáva.se o nome de bandeira e bandeiraBie 
era o qualificativo de cada individuo. 

Facilmente foi difundida a notícia das preciosas 
minas encontradas. e logo a ambicão na'a no homem, 
originou emigr.acões constantes de ,portuguêses que s·e 
destinavam ao ~esmo fim. Êstes se julgavam com di
reito sôbre as minas por pertencer o Brasil a Portugal, 
enquant0 os pauListas acredii0.vam que :o mesmo direi
te lhes as:;;is.tia, porque estavam elas encravadas no so· 
lo pátrio ,. tinham sido descobertas por sua exclusiva ini. 
ciativa, com o emprego dos maiores e mais penosos sa
crifícios. A egoí•stica presunção das duas. r-aças orú,ginou 
a guerra dos Emboabas em Minas Gerais, no ano de 
1706, sendo governador-geral do Brasil, D. Luís Cezar 
de Menês.es. 

Um ato irrefletido de dois paulisra•s em Caeté, que 
quizeram desarmar um forasteiro ou emboaba C qualifi· 
cativo dado por ironia aos portuguêses e que signifi
cav-a pinto calçudo), deu início às disCórdias que, d-es
feitas por algum tempo, deveriam se tornar mais tarde 
repetidas ·e acentucdas. 

O boato de que os paulistas tinham resolvido ma. 
tar os forasteiros •agitou o ânimo dos emboabas, os quais 
proclamaram Manuel Nunes Viana governador dos Mi. 
nas. Foi êste o primeiro Ditador que se erigiu na Amé
rica. Deram-se temíveis combates sob a sua direção, 
s·endo os mais importantes os de Sabará e de Ca:chÚeí,_ 
ra Grande, onde foi ferido o notavel che-fe, tendo por 
su!bstituto Frei Francisco de Menês-es. Êste a~a·cando de 
suipresa os paulistas, saiu vitor.ioso. 

Como soubesse Manuel Nunes qué os paulistas co. 
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mandados por Domingos da Silva Monteiro, em numero 
extraordinário se itnham reunido no rio das. Mortes vi
sando a expulsão ou extermínio dos Emboabas, seguiu 
para Ouro Preto, enviando para alí Amaral Coutinho 
com 1. 000 homens. Os paulistas traiçoeiramente sur
preendidos, sitiados em uma mata onde se refugiaram, 
são derrotad'Js depois de tremendo combate, e não obs
Tal'lte terem pedido a paz, são assassinados de modo re. 
voltoso. O local de tão nefanda tragédia recebeu o no· 
me de Capão da Tração . 

E' um erro histo!-ico, julgar que o nome do rio das 
Mortes foi dado depois do combate decisivo entre Em
boabas e Paulistas. A~.sim não noi. Na provisão de Pe. 
dro Morais ,datada de junho de 1706, já é mencionado 
o rio das Mortes, enquanto que a matança dos Paulis
tas teve logar em fevereiro de 1708. 

Antonil ass1m se expressa: "a qual paragem, diz 
êle, chamam rio das Mortes por morrerem nêle uns ho
mens que o passavam nadando e outros que se mata
ram a peiouradas, brigando entre si sôbre o: repcrrtição 
de índios que -traziam do sertão". O nome do rio foi por. 
tanto dado muito antes da guerra dos Emboabas. 

Como soube:=.se do que :!~e passava, partiu para Mi. 
nas o gov·ernador do Rio de Janeiro, D. Fernando de 
Mascarenhas Lancastre. Os portuguêses ainda sob a di· 
reção d~ Manuel Nunes, dispuzeram-se em atitude hos. 
ti.l para recebê-lo, -o que motivou a sua volta para o Rio 
sem pacifkar a situação. Mais feliz foi o seu subsiitu· 
to Antônio AlJbuquerque Coêlho de Calrvalho, que par· 
lindo para Minas cons·eguiu a obediencia de Nunes Vi
ana, o qual resignando o poder, se retirou para as suas 
propriedades do Rio S . Francisco. 

Como depois meditassem os paulistas nas perdas 
havidas e as iamilias persistissem em incita.los a se des
fO'I'Ç'Cn'em, em numero de 1. 200 homens comandados por 
Amador Bueno da Veiqa:, encaminharam-se para o rl<1 
do:s Mortes, em cujas margens acamparam triunfantes. 
Com grande valor combateram uma semana inteira; 
mas como de varios pontos ~ orqanizassem fôrças su-
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periores às de que dispunham em socorro dos emboa· 
bas e êles tivessem disso notícias certas, resolveram a. 
bandonar o arraial silenciosamente. 

Ciente dos fatos oCOTidos, o g.ovêrno de Portugal 
tornou a capitania de S. Paulo e Minas independente da 
do Rio de Janei['o (carta régia de 3 de novembro de .• 
1709) e concedeu anistia aos combatentes, o que muito 
concorreu para arrefecer a: odiosidade das duas raças. 

QUESTIONAR! O 

Que nome se dava atO grupo de homens que se 
associavam para expl<Jil'ar os sertões, brasileiros? 

Donde partiram as primeir.as band~i.ras? 
A noticia d'ifundida do encontro de ricas minas o 

que originou? 
Por que se iulga'Vam os paulistas com direif.o sô

bre as minas? 
E os rportuguêses? 
A ambição descomedidas dessas duas roças o que 

motivOIU? 
Em que lug·a\' e como principiaram essas discór· 

dias? 
Quem foi proc1>€fmado clhefe d·os embooda•s? 
Quais os principais combat•es ocorridos sob a di· 

.reção d'e Nunes Viana? 
Ferido Nunes Viana em Cadhoeira Grande quem 

o substituiu? 
Como procedeu Fr. Francisco de Menêses para 

sair vitorioso? 
Quem dhefi.ava então os bandeirantes paulistas? 
Onde se efetuou a maior batalha? 
Que nome s.e deu à mata onde Sle refugiarom os 

emboabas para êsse combate? 
Que veiu do Rio de Janeiro a-fim·de pacificar os 

rev·oltósos? 
Qual a autoridade que obteve a submis:são d'e 

Nunes Viana? 
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Que res·olveram os paul1istas depOi•s de regressa• 
r·em vencidos ·aos seus lar.es? 

Por que desistiram de se desforçai'em? 
Que signifiCa emboaba? 
Quem era conhecido por êsse epitéto? 
Quem ·as·sim apelidou os portuguêses? 

-------·-
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XIV 

GUERRA DOS MASCATES 

Olinda e Recife, estas duas cidades encravadas :p.o 
sólo pernambucano, iá fôram por algum tempo inimigas. 
O!indo era ocupada pala população aristocrática cons
tituida pelos senhmes de engenho. Êsses pel>as rivcrH
dades existentes, não vium com bons olhos o progres
so de Recife, habitado por portuguêses, que, pelo im. 
portante comércio mantido, fizeram num instante pros
)31erar essa par1e da c01pitanía. 

Empr-egavam os filhos de Olinda todos os meios 
para eJ!jCluir os portuguêses. C Gt quem chavam masca
tes), dos cargos municipais, resultando pedirem êsses 
à metropole que fôsse o Recife elevado à categoria: de 
cide:Ide, pedido com justiça satisfeito. 

A camara de Olinda, por intermédio do seu presi
dente, apressou.se em protestar energicamente contra 
o ato do governador, - o português Sebastião de Cas. 
tro Caldas, que executou a resolução da Côrte, mandaa
dG prender Giquêle e outros cabeÇas do prot.esto. 

Depois de considerado cidade, a demarcação do 
novo município, miginou discórdias entre o governadoc 
e o ouvidor, que de,sejav.a fôsse a circunscrição menor 
que o territorio designado pelo primeiro. O governa
dor persistiu no que decidira e o ouvidor abandonou o 
cargo. 

Castro Caldas começou a perseguir os olindenses, 
que no interior iam preparbndo rigorosa resistência. 

Como se mostrassem cada vez mais exaltados, or. 
denou o desarmamento cgeral, o que aumentou o numero 
de insurgentes. A atitude do governador ori<;rinou serias 
divergências entre êle e o bispo de O linda - D. Manuel 
Alvares da Costa, seu substituto legal. 

Alguns dias depois. 0s olindenses mais numerosos 
que os portuguêses, sitiam Recife, iniciando combates 
renhid0s num dos quais é baleado Sebastião de Cas. 
tro Caldas. 
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O bispo de Olinda, que deveria substitui-lo, visto 
e,star êl!e doente, empreendeTa, inteil!Cionalmente, uma 
visita pela diocese, ac01mpanhado por um oficial de jus
tiça, tido çomo cúmplice na agressão ao o-overnador. 
Expedidas ordens de prisão contra o companheiro, não 
permitiu o bispo que tais ordens se executassem e hou. 
ve uma reação contra as tropas governistas. Hebentou 
então a revoh::ção. Os olindenses em numero de 2.000 
penetram no Recife, apoderam-se da cidade, que cede 
aos sitiantes, fUiCJindo o goVlemador para a Baía, por 
estm ainda doentB e não ter fôrças suficientes para re. 
sistir. 

Reunidos em Olinda os chefe·s pernambucanos, em 
conoTesso, propoz Bernardo Vieira que se declarasse 
aquela capitanía independente, proclamando.se um 
govêrno repUJblioano. Essa opinião não prevaleceu & os 
olindenses organizaram um govêrno provisório compos
to de 6 membros, sendo a chefia confiada ao bispo, que 
anistiou os culpados. 

A guerra dos Mascates refletiu-se na Pcw;xíba, on. 
de havia muitos que participavam das mesmas idéias. 
No entantG não chegou a s~ desenvolver, pelas provi. 
ciências enérgicas t0madas pelo governador João da 
Maia da Gama, que consistiram no aprisionamento dos 
iulgaGios suspeitos, no peparo das fortificações e en
trincheiramento da cidade. Por isso não pude,ram os pa
raibanos auxiliar os nacionalistas em Pernamouco. 

Passados alguns dias deliberaram os recifenses ini
ciar uma contra-revolução, na qual fôram auxiliad3s pe
lo mesmo João da Maia da Gama que para alí se trans
portou com as fôrças que poude juntar, depois de se ter 
mostrando violento e a:rbitrcf!rio na cap~tanía que govêr· 
nava. O bispo refugiou-se então no colégio dos jesuítas, 
onde conferenciou com os chefes revoltosos de Recife, 
sulbmetendo-se a tudo quanto exigiram, inclusive a sua 
tmnsferência para o palácio. Como f0sse o bispo de
pois a Olinda e lá se demorasse por insistência dos no. 
bres, exarcebaram-se os recifenses e D. Alvares resol. 
veu renundar o govêrno. Reassumiu-o, porém, três mê-
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ses depois, algumas horas, por imposição de Fel'ix José 
Madhado de Mendonça seu substituto legal, que viera do 
r!iino, aproveitando o ensêio para libertar &rnardo Vi
eira. a quem os mascates fizeram prisionei['·OS. tste, co· 
mo ·fôsse depois condenado, retirou-se para Porto Cal· 
vo. 

Algum tempo decorrera e iá circulavam os boatos 
de nova insurreição dos olindenses e por isso as perse
guições, sendo em 1713 Bernardlo Vieira de Mélo, re· 
metido para Lisboa e encarcerado na torre de S. Julião, 
onde morreu. 

Com o aprisionamento e êxilio de alg.uns recalci. 
trai'ltes muito se modificou a situ€!ção, pacificando-se 
inteiramente a capitanía no govêrno de D. Lourenço Al
meida. 

QUESTIONARIO 

O que orig,inou a guerra dos Mascates? 
Por El:Uem eram povoados Recife .e Olind'a? 
Dessas duas regiões qual a mais próspera e por 

que? 
Como os olindenses chamavam os portuguêses? 
Os filhos de Olinda firca,vam satisfeitos com o 

progresso do RecHe? 
Que pedido fizeram à metrópole ~os habitantes de 

Recife? 
Fôram suas pPetenções satisfeitas? 
Qual a atitude da câmara de Olinda? 
O governador considerou o protesto? 
Castro Caldas e o ouvidor estavam de comum 

OJcôrdo quanto à extensão territorial na nova cidade? 
Qual foi por fim a atitude do ouvidor? 
Que fez depois diss~o o governador? 
E os oHndenses que faziam vendo-se perseguidos,? 
Que medida extrêma usou o governador? 
O que sucedeu alguns dias d:epois des'Sa ordem de 

desarmamento? 
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Onde se achava o bisp~ de Olinda substituto legal 
de Castro Caldas? 

Que ordens fôram expedidas oontra o oficial de 
justiça que acompanhava o prelado e por que? 

Que sucedeu então? 
Com-o prOcederam os olindenses? 
Quem foi escolhido para chefe dGJ governo provi-

sório? 
Alguns dio·s depois que deliberaram os recifenses? 
Quem os auxiliou? Que fez D. Al:'vares? 
O que sucedeu por ter êle ido à Olinda e lá se de· 

morado? 
Nunca mais reassumiu o gc:l'vêrno? 
Quem foi o seu substituto leg.al? 
Como se modificou a situação? 
Quando s.e pacifi1cou inteiramente a <Yapitania? 

----------------------
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XV 

CONSPIRAÇÃO MINEIRA 

As ld'éias: livres e civilizadoras que os bra
sileiros ç,nconlraram nos livros enropeus, a opressão 
continuada dos portuguêses e a emancipação das colq. 
nias inglêsas da América do Norte, concorreram para 
despertar os sentimentos dos brasileiros pela indepen
dência d.<? sua pátria. Na Europa e no Brasil muitos pa
triótas se empenharam para chegar a um resultado de. 
finitivo. Assi'm, enquanto Domingos Vidal Barbosa e 
José Mariano Leal, de regresso à pátria, pretendiam 
iniciar um movhn~nto reacionario, já encontraram tra. 
merda a conspiração, que teve como chefe Joaquim José 
da Silva Xavier. 
, Eram ainda membros de revolta: Claudio Manuel 

da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inéncio de Alvarew 
aa Peixoto, Padre Carlos Corrêa de Tolêdo Mélo, Jos.á 
Resrs>nde da Costa (pae e filho), Joaquim Silvério dos 
Reis e outros. 

Estavam todos dominados de grande entusiasmo 
esperando o dia da cobrança do imposto dos quintos, 
para começar a revülução. A bandeira da: república 
que iam adotar, deveria ser branca, com um triângulo 
azul, branco e vermelho, a'0 centro, encimado pelo disci 4 

co "Libertas quae sera temen". (liberdade ainda que 
tardía). No triângulo via.se ainda um indio despeda. 
çando grilhões. A capital seria S. João d'El-Rei. O mo
mento aprazado para a insurreição, determinado pelo 
aviso dado a todos., que era a senha: "E tal o dia d:> 
batisado". 

Marchavám as causas dêsse modo, quando }oa. 
quim Silverio d'os Reirs, português, também incluso no 
numero dos insurgentes, denunciou a conspiração ao 
visconde de Barbacem01, governador de Minae Gerais 
(abril de i780). 

Logo Barbacena participou a Luis de Vasconcelos 



PONTOS DE HISTóRIA DO BRASIL 81 

então vice-rei do Brasil e fôram presos todos os cons
pimdores existent~s na capitanía e também Tiraden. 
tes que se achava no Rio de Janeiro, aonde fôra com. 
prar o armamento necessário e era v.iqiado de há mui
to, sem o saber, por Silverio dos Reis. 

Claudio Manuel da Costa, não tendo u coragem 
precisa para resistir ao seu infortúniü enforcou-se na 
cadeia de V !la Rica, onde estava prisioneiro. 

Instaurado o processo, foi decretada a pena últirri.a 
para üs principais intconfídenies. D. Maria I rainha de 
Portugal, lhes comutou, porém, a sentença em degredo 
pe.rpétuo na Africa. Apena:s Tiradentes foi exclu:ido 
dessa graça. Subiu altivamente a escada do patíbulo, 
ereto na praça da Lampadosa, no Rio de J€Uleiro, pe. 
dindo ao carrasco que fôsse breve. Executado a 21 de 
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abril de 1792, foi a sua cabeça exposta em Vila Rica, 
o corpo dividido em 4 pedaços, a çasa arrasada e sal. 
gado 'O local, para que nunca mais outra alí se cons
truísse; os filhos e netos declarados infames e privados 
dos seus hav·eres. 

O mais feliz dos revolucionários foi José Resende da 
Costa Filho, que conseguiu mais tarde ser deputado por 
Minas e festejar a independência peta qual passQ!fa des
terrado, suieitando·1se aos mais humillhantes sofrimen
tos. 

QUESTIONARIO 

Qual o fim da conspiração Mineira? 
O que c0ncorreu pa·ra despertar nos brasileiros o 

sentimento de independência? 
Citai os nomes dos principais conspirad'ores'? 
Qual o dia ·esperado para começar a· revolução? 
Como seria a bandeira repubHcana que pxeten.diarri 

adotar? 
Qual deveria ser a capital? 
Que senha u~ariam no momento de iniciar ·a i-n

surreição? 
Chegaram os conspiradores a realizar os seus inten

tos? 
Quem recebeu a denunci.a e o que fez? 
Qual foi a pena d'os prindpais inconfidentes? 

Qllle fizeram a Tiradentes, ·aos seus bens e a.os seus 
descendentes? 

Como se portou Tiradentes no momento da exe· 
cução? 

" Qual foi o mais feliz dos inconfidentes? 

XVI 
TRANSMIGRAÇÃO DA F AMILIA REAL PARA 

O BRASIL 
Por se acharem alteradas as facultades mentais ue 

D. Maria I, as:sumiu a :regência de Portugal o príncipe 
D. João, seu filho. 
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Era nessa época dificil a situação política dêssa 
pa.ís que se mosl!rára hostil à revolução Eral'l.IQêsa, de a· 
aôrdo com 01 IngJa~erra e E•SipanhCil, seguindo a mes· 
ma orientação do govêmo anterior. Mais tarde a Es· 
panha torna.se amiga da França; Portugal que deseja 
debalde chegar ao mesmo resultado, alía-s·e mais es
treitamente aos inglêses, mereeend9 por issoO maior 
prevenção da parte do g:yv-êrno francês:. 

Napoleão Bonaparte depois de avassalar as maio
res nações da Europa, decretára o bloqueio coatinental 
europeu contra ·a poderosa Inglaterra, ao qual deve. 
ria Portugal aderir. Não se submetendo a côrte Luzi. 
tana imediatamente à essa ordem, porque mantinha sé
rios compromissos com a nação ameaçada, o imperador 
francês firmou com a Espa:nlha o tratado de Fo~niaine
bleau a 27 de outubro de 1807, pelo qual o povo portu. 
guês perderia a sua autonomia, sendo o seu territorio 
dividido antre as nações .contratantes. Re·solveu.se en
tão D. foão a cumprir as imposi_s:ões do imperadGr, or
denando o aprisionamento dos suditos inglês-as e o se
questro das propriedades britânicas. Diante dêsse pro
ceder o chefe do gabinete inglês ordenou o bloqueio 
dos. pmtos luzitanos e que fôsse ocupada a ilha da Ma. 
deiro. Enquanto se executava êsse mandato, os fron
cês~s invadiam o norte de Portugal. 

Não podendo o principe resistir, tornou-se às· boas 
c o m a Inglaterra, cujo ministro }he lembrou 
a fuga para as terras brasHeiras, o que •Se re·a
lizou a 29 de novembro do mesmo ano, ficando o govêr. 
no de Portugal entr·egue à uma regência de 5 membros, 
presidida pelo marquez de Abrante. 

A frota real que se compunha de 8 náus, 4 fraga
t::rs, 12 brigues e duas charrúas, se afastou do Tejo por 
entre gritos sentidos e e:xdamações saudosas do pov:;~ 
luz1tano, sendo comboiada, alté 9r<xnde d'istância, por 
uma divisão inglêsa. 

Ainda não tiriham o.s viajantes perdido de vista a 
terra, quando o general Junot se apoderava da cidade de 
Lisbôa. 
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Cêrca de 1 . 500 portuguêses vieram com a familia 
imperial. Batida pela tempestade, a frota diviqiu.se em 
duas; a que conduzia o principe chegou primeiramente 
à Baía, 21 de janekó de 1808. Por entre aclamações 
ruidosas foi êle recebido. Alí encontrou D. João muitos 
homens ilustres, salientando-se o brasileiro Silva Lisbôa, 
depois visconde de Cairú, por cuja influência fôram 
abertos os portos do Brasil, às nações arr.igas, tornando. 
se o nosso comércio universal. 

José da Silva Lisbôa 
(Visconde de Cairú) 

Co,ntra a e·spetaiiva dos baíanoiS, escolheu D. João 
o Rio de Janeiro para séde do império, deixando aque
la geme hospitaleira, a 26 de fev·ereiro do mesmo ano. 

Os que haviam aportado à nova capital brasiLeira 
antes do regente, em virtude do temporal já menciona. 
do, não quizeram saltar sem que êle chegasse, efetuan
do-se o desembarque à·s 4 horas da tarde do dia 8 de 
março. 

Duraram as festividade.s promovidas 9 dias, rece
bendo o regente felicitações de tôdas as cidades e vilas. 

Pass.a:cbs as festa;s vieram os justos ressentimentos 
provocado,s pelo príncipe. Depois de exonerar as auto
ridades que funcionavam em Lisboa, organizou D. João 
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o seu ministério, composto na maioria, <;fe homens inep
tGJs para os cargos que ocupavam. Amda suportaram 

;D . João decreta a abertura dos pontos do Brasil 

odiosa's oposições: muitos moradore8 fôram intimados 
ao desalojamento, serri indenização, para comodidade 
das pessoais que Constituíam a comitiva; para tanto bas; 
la'lf.4! serem colocadas nas residências as iniciais P. R. 
(Príncipe Real). Também era extraordinaria a despesa 
da côrte, que com o numero de criados consumia seis 
milhões de> cruzados por ano. 

No entanto, devido à transferência da côrte s, cria• 
ram instituições dignas de uma capital de país l!..rre: -
academia de belas artes. escola de ensino superir:'lr, tú
bunais, bibliotecas, jardim botânico,. imprensa régia, um 
Banco de depÓsito, Eiesconto e emissão. que foi mais 
tarde o Banco do Brasil, e muitas outras instiiuiçÕ&~. 
Assim, ficou em 1808 o ·Brasil elevad·o à cateqorio: de 
reino. Com o falecimento de D. Maria L subiu o prin, 
o~pe regente oo trôno de P.ortuga], com o nome de D. 
JCilã:o VT 

QUESTIONARIO 
De quem era filho o princípe D. João! 
Por que a·ssumiu êle a regência? 
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Qual era naquela época a situaÇão política de 
PortugaJ? 

Depois de avassalar as maiores nações da Europa, 
que acpeditára Napoleão Bonaparte? 

Aderiu a côrte luzitana imediatamente ao bloque•io? 
Qual a med'ida tomada pelo imperador francês 

CQntra Portug·al? 
Atemorisado pela decisão do imperador que ra· 

soLveu D. João? 
Como ·procedeu o chefe do gabinete inglês ao 

aober que O. João se dispunha a cumprir as ordens 
de Napoleão? 

Que s.e passava ao norte de Portugal ao mesmo 
tempo que os inglêses bloque·iava-m os pórtos lusita
nos e ocupa'Vam a ilha da Madeira? 

Não podendo resistir aos inimigos como prooedeu 
D. João? · · · · 

A quem ficou entr.egue o gO'Vêmo de Portugal? 
Como era composta a fróta? 
O que s•e passava em Portugal apenas os v·iajan· 

tes se afast:a'Vam? 
Quantos· portuguêses vieram com a familia real~ 
O que sucedeu à fróta? 
Ouand•o chegou 0 prindpe à Baía? 
Como foi aí recebido? 
Qual o homem ilustre que então habitava a Baía 

e que muito cooperou para o progresso da pgtria? 
Que lugar escolihe.u D. João para séde·.do Lmpérie? 
Quando partiu êle pam o Hio de Janeiro? 
Que tempo dur.amm alí as fe.s.~ividades da r.e· 

cepção? 
Após as festas de que cuidou D. João? 
Como eram tr<Xt.ados os moradores d'a ter.r.a para 

comodidade da comitiV!a·? 
Quais as instituições criadas no Brasil com a trans

ferências da côrte? 
Por morte de D. Maria. I quem suJbiu ao trôno de 

Porúugal ? 
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XVII 

RF.VOLUCÃO DE 1811 

A revolução de 1817 foi o resultado dr;:r prGJpagan. 
da continuada de muitos pernambucanos possuídos das 
idéias liberais iá tão em voem na Europa. Concorreu 
para agravar a situação a rivalidade sempre crescente 
entre brasileiros e pODluguêses., que pr-oduzia c6ntinua·s 
e graves desinteligências. Como tivesse Caetano Pinto 
Miranda Montenegro, então governador de Pernambu. 
co, denuncia do movimento reacionario ainda latente, 
dada pelo desembargador Jose da Cruz Ferreira. ouvi. 
dor nomAado para a nova comarca do sertão, decretou 
o aiJ)J'isionamento de alguns paisanos e oficiais brasilei~ 
r0s, de acordo com um Consel!ho de Guerra que convo~ 
cára, para decidir a respeito, no dia 6, d'ata em que re· 
bentou a revolução. Esta foi iniciada quando se efetua· 
vam as prisões. O capitão José de Barros Lima, conhe
cido por Leão Coroado, nã0 suportando os maus. !raros 
do brigadeiro Barbos•a de Castro, matou-o ·a e-stocadas. 
Os ·ouro•s ofici111is !brasileiros d'edararam·s.e logo por 
Barros Lima. Á frente do movimento colooorerm-se~ 
Doming~s José Martins, dr. José Luis de Mendonça, Ma· 
nuel José Corrêia de AraúJo, Domingos José Teotônio 
Jorge, Padre João Ribeüo Pessoa, que consti.tuiram o 
çroverno provisório. 

As fôrça;s governistas capitularam; os ip:surgentes 
tomaram conta do Poder, aprisionaram os oficic:üs an. 
versos, HoortQwm os revolucionátri·os detentos e come
çaram a trabalhar em pról do regimen re.oublir:ano aue 
d.eseiavam ver consolidado. · 

Monten€qro não podendc resistir capitulou, sendo 
pres'O pelo g.ovêrno provisório que o remeteu para o Rio 
de Janeiw. 

A notícia do movimento de Pernambuco c;;hegou à 
Paraíba no dia 8 de março. Logo o govêrno ordenou 
que exercessem vigilância os comandantes de Támbaú. 
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Lucena, Cabedêlo e outros,' pórtros ,e que fôsse apreendi· 
da a pólvora existente em Pilar, Itabaiana, Areia e Ba
naneiras. 

Essas medidas porém, não impediram que nesta 
capi!anía a revolução tomasse notavel incremento. I ta. 
abiana foi a: primeira povoação que aderiu ao movi. 
mento. Ocupou alí lugarr de saliência Manuel Clemen· 
te Cavalcanti. Obteve, com espanto de todos, que o seu 
pai se tornasse fiel servidor do novo reaimen. abando· 
nando o lugar que dantes ocupava como capitão de 
ordenança do dis~rito. Nessa povoação e no Pilar hou
ve reuniões e passando os rehelde~s à capital não só 
proclamaram a república, como também constituíram 
um govêrno provisói:io, cujos mernà::lros fôwm: Franc.is· 
co José da Silveira, Padre Antônio Pereira, Inácio de 

Miranda Montenegro Domingos José Martins 

Albuquerque Maranhão e Francisco Xavier MGJnteiro 
da Fràl'l.ca. 

O Rio Grande do Norte também aderiu à revolução, 
não agindo porém com tanta veemencia. José Inácio 
Borges que era o então governador, não se mostrou pa. 
triota, sendo per isto preso e remetido para Recife. A 
sua prisão foi efetuada no engenho Belém, pelo coro-
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nel André da Albuquerque Maranhão. Foi ês~e o repu· 
blicano qu·a mais realçou. No s•eu trabalho de propag>an
da teve o auxilio de uma fôrça paraibana composta de 
50 soldados chefiados pelo c0ronel José Pere<grino. E:ste 
no dia 28 de abril, supondo alí consolidada a república, 
poz.se em marcha com a sua tropa em direção a Pa. 
raíba. No entanto, apenas deixára a cidade de Natal, 
a bandaira portuguêsa era arvorada por aquêles que 
se diziam patriotas. André de Albuquerque foi bCITbaw
mente aswssinadc em represália dos serviços presta
dos ao novo regimen. 

A provinda de Alagoas que se mostrára entusiaskl 
no princípio, esmoreceu quando se viu ameaçada pe. 
las fôrças reais. 

Pernambuco também enviou o padre Martiniano 
de Alenoo.r oo Ceará e padre Roma à Baía, para que 
fossem dest' arte mais difundidas as idéias republicanas. 
Ambos fôram iBfeHzes. O primeiro, chegando aó Crato, 
procurou se entender com o capitão.mór, que se mos. 
trou no princípio tolerante, mas no momento de ação 
tornou-se um verdadeiro entrave; aprisionando Alencar 
fê-lo conduzir à capital. 

Padre Roma em chegando à Baía foi também ~i
sionado, efetuando.se sua execução no Campo da Pól. 
vora, dois dias após o seu desembarque. Demonstroú 
calma -a energía. No momento último apontou para o 
peitü, peQ.indo aos soldados que, lhe poupassem as 
agonias da morte, fazendo pontaria certeira. 

O conde dos Arcos, governador da Baía, mesmo 
antes de rect'Jber- instruçÕ'CoS do govêrno d'o Rio de Ja
neiro, enviou uma eseruadra a Recif.e, à qual encarre
gou de o bloqueiar rigorosamente. Não satisfeito, 
apressou.se em organiwr ainda uma poderosa expedi. 
ção que se destinava a invadir Pernambuco por terra, 
da qual era comandante o marechal Cogominho de 
Lacerda. 

D. João VI que no Rio de JaneirG:J ignorava as pro. 
vidências tomadas pelo conde d<ls Aroos, ao saber da 
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revolta de Pernambuco ordenou a imediata partida.pa· 
ra aquela pnwinda do vice-almirante Rodrigo Lôbo, a 
quem deu poderes e inst!I'uções sôbre ·o bloqueio' dos 
portos do prefalado territorio. 

Dest'arile o governador da Baí0 auxiliado pelo do 
Rio de Janeiro, consóilguiu abafar a revolução e prel'lder 
os seus oa!beç;as e principais partidários. No dia 20 de 
mal0 a população pern&mbucana arvoravQ a bandeira 
real, enquanto Rodrigo Lõbo desemb<;:xrcava, tomando 
posse do govêrno, e os seus oficiais das f0rtc;rlezas, que 
não ofereceram a m~nima resistência. Os patriotas fô-
1'11lm aprisionGidos, os ~eus bens confiscados e muitos 
condenados à pena última. 

A contra-revdlução foi iniciada na Paraíba no dia 
3 Gfe maio, r::omeçando do Pilar. Os republicanos b'!Jo 
fizeram partir fôrç.as ao mando de Amaro Gômes Cou
tinho contra os realistas que marchavam para a Capi. 
tal. Os dois exércitos .encontraram-se ~m Tibirí, mas 
os sold~dos republicanos alidado:!! p0r Joaquim Sebas
tião de Carvalho desobedecewm a· Amaro Gômes, cu
Jo.s esfórços se tornaram improfi:cuos. Os: realistas av·a·n
çaram, tornando.se senhorets da situação. Entraram na 
capital. 
Mel1o Muniz considerado o prot'o·ma.rtir da re~olu 
cão de 17, eomand'ava ·.então a fortaleza de CabedêJ;o. 
Chegando a êsse 1oo8"1 os ;realistas, o interrogam: 
Quem vive? Respondeu-lhes "A Pátrio:". foi por isso 
barbaramente assassinado. 

A 7 de maio estava retstabel-edda a realeza na Pa
raíba. No dia 9 chegav-a à esta província vindo do Rio 
Grande do Norte, Peregrino de Carvalk'. Por insisten. 
te.s rogativas doe seu pai Augusto Xavier de Carvoiho, 
submeteu-se ao governo real, o que lhe não evitou ser 
executado. (.Peregrino contava apenas 18 anos de ida
de). Nessa revolução salientam-se na Paraíba além 
de Peregrino, padre Antonio Pereira de Albuquerque, 
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, Francisco 
Xavier Monteiro da Franca, Francisco José da Silveira, 
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Amaro Gômes, padre José F.erreira da Niôbr·ega e outros. 
Inácio Leopoldo era riograndense do norte e Fran. 

cisco José da Silveira, mineiro. Amaro Gômes fOi exe• 
cutado em Recife a 21 de agô~to, send::> sua cabaça e 
mãos expostas no Zumbí. Depois de quinze dias de ex
pos·ição fôram roubadas peJo .escrOV!o de nome Manuel 
Cabra, por ordem do seu senhor Francis-co Jo!rdão Stuart, 
compadre do morto, que as entreg·ou à esposa do mes
mo. Fôram enterradas na capela do Engenho do Meio. 

José Peregrino foi também er:forcado em Pernam. 
buco a 21 de agôsto, sendo o s-eu corpo arra•stado a cau
da de cavalo pelas ruas do Recife, vindo sus: mn:beç0: e 
mãi>S po·ra -esta cidade, onde fôram expost-as defronte 
do Bom .Je<sús. Sua mãe, D. Jacinto, oonseguindo com
prar um dos vigias, mand~u, tarde da noite, lhe furiar 
a cabeça, que foi enterrada na Santa Casa, no mesmo 
caixão em que sepultaram o dr. Gonçalves de Medeiros 
avô materno do herói. " 

Fadre Antônio Pereira e Tnádo Leopoldo s·of!I'eram 
o martírio a 6 de setembro, no Recife; ::;uas cabecas ~ 
mãos fôram expostas no Pilar. 

Francisco José da Silva fo.i executado a 21 d.a agôs,· 
to, no Recife, sendo a cabeça e mães expostas defront .. 
do Paço Municipal desta cidade. 

E' impossiv.e:l descrever as barbaridades cometidas 
com as vítima~ de 17, qu9r em viagem, quer no período 
em que est'avam prisi.onei!'as. 

Nem todos os revolucionários fôram condenados à: 
pena última, muitos alcançaram o perdão. 

do 

QUESTIONAmO 

O que deu origem à revolução de 1217? 
O que concorreu para ag.ra;,.ar a situação? 
OUJ::~l a 01~i1tude d'e Miranda Montenegro ao 

movimento reacionário la·tente? 
Ooo f.ato lamentavel ocorreu quando se. efetuavam 

a·s ~isões e qll!al foi o resultado? 
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Que fizeram OIS insrurgent•es•? 
Quais •OS patriotas que constituiram o gov:ê.rno pro-

visório? 
As fôrça·s gove<rtn~i<sris resistiram? 
Oue fizeram .então os revolucionários? 
Como agiu Miranda Montenegro? 
Quando clhegou à Paraíba a noticia de revolta? 
Que ordenou logo o govêrno desta provinda? 
Qual <a primeira povoação paraíbana que ade,r;ilu 

ao movimento? 
Qual a outra povoação que a secundou? 
Do Pilar para onde s•e dirigiram os insurgentes? 
Que fizeram Bêsse local? 
Quais os membros do govêrno provisório da Pa· 

.ra~ba? 

Que outr-as províncias adevi1ram à revoHa? 
O Rio Grande do Nort·e mostou·se tão enrusias~a 

como a Parorba? 
Que fez esta capitanía para auxiliar a revolução 

no Rio Grande do Norte? 
Que sucedeu em Natal, apenas José Peregrino se 

retirava? 
Em Alagôas a reVIO]!a foi de g.rande duração? 
Quais 0s emissários que Pernambuco env'i'ou ao 

Ceará e à Baía? 
Que sucedeu aos pad'res Roma e Martiniano de 

Ale.nca.r? 
O conde dos Arcos limitou·s,e a fazer e:x~ecutar o 

padre Roma? 
Que fez D. João VI ao saber da revolta de Per-

nambuco? 
Qual o resultado dessas expedições? 
Como fôram c-astigados os pabri-otas? 
Quando foi in:ilciada a contra-revolução na Pa• 

rafua e d1onde partiu? 
Para onde se ditri.giram os realistas? 
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Que fizeram o8 repuiblitCano•s para lhe·s ·Oibstad' a 
vitória? 

Onde s.e enconirorcnm os dois exé.ro~tos e qual o 
resJUltado dêss.e encontro? 

Que sucedeu a Mélo Munís? 
Quande> s.e r.estabe1eoeu a realeza na Pa.r.aíba? 
Quem regtTessava a esta província no dia 91? 
Quem foi a·o seu encontro pedindo-]lhe com insi.s· 

tênda para submeter-se ao govêmo l.egal? 
:t:sse g·ovêrno depois agiu como prometera ao ge· 

11JÍitor d'e Feregrino? 
Citai alguns mártires da revolução de 17. 
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--------------------~---------------------·· 

REVOLUÇÃO DE 1817 

CRESUMO HISTóRICO'l 

A revoluçã!o de 1817 tinha por f.im a independência 
de Perambuco e mais tarde .a de tôdas as províncias 
brasileiras; bem assim visava a proclamação de uma 
outra fórma de gGvêrno - a república. 

Caetano Pinto Miranda MonteBegro, govtrrnador, 
tend® denuncia do movimento reacionario. decretou o 
aprisionamento de alguns paisanos e oficiais brasi1eiros. 
Efetuavam-se as prisões, quando o cmpHão José de Bar. 
ros Lima matou a estocadas o brigadeiro Barbosa de 
Castro que se tornára com êle grosseiro. Os oficiais 
brasileiros declarawm.se por Barms Lima e iniciou.se 
o movimento dirigido por um govêrno provisóri0 consti
tuído pelos seguintes patriotas: Domingos José Martins, 
dr. José Luiz de Mendonça, Manuel José Correia d'e A
raújo, Domingos Jos·é Teotôní·o Jorrge e Padre João Ribei· 
ro Pessoa. Montenegro, sem o apÔilil das fôrças gover. 
nistas, capitulou, sendo preso pelo gGvêrno provisório 
que o remeteu para o Rio de Jan~iro. 

A Pernambuco associaram.se: Paraíba, que orga
nizou também o seu govêrno provisôrio e Qnde a revo
lução perdurou desde começos de março até princíp~os 
de maio. Rio Grand-e do N:Jrte, que não foi tão entusias. 
ta e muito menos perseverante. Al.agÔa>S, encOraja
da no prindpio, esmoreceu apenas ameaçada, e Cecnrá 
®nde o nOV'O regimen não pa·ssou de uma Nlutante e in
frutífera tentativa. 

Se de um lado muitos estavam comprenetrados. do 
nobre ideal pelG qual se promovem essa revolução, o 
povo em geral, habituado ao velho regimen, apenas se 
sentia tolhido em qualquer pretenção, facilmente se re. 
Vlilltava, acreditando ser aquêle levante uma medida em 
proveito de alguns e nuBca em benefício da totalidade. 

Marc;:havam as causas assim, quando o conde dos 
Arcos, governador da B.aía, após a chegada do padre 
Roma (propagandista da r-evt>lta, que êle mandou l-ogo 
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executar), enviou uma esquadra para bloqueiar Reei. 
fe e uma poderosa e»pedição para abafar o movimento. 
Veiu com!pletar o desbarato dos patriotas, uma esqua· 
dra chefiada por Rodri~o Lôbo, que D. João VI enviára 
do Rio, por ignorar as ml!ldidas lom<!ldas pelo conde 
dos Arcos. 

Dest' arte terminou a revolta de 1817, sendo grande 
o número de prisioneiros e também dos condenados à 
pena última. 

Nest<!l revoluçãG.J salientaram.se na Paraíba: Pere·· 
g,r.ino de Carwr~ho, Padre Antônio Pereira de All!buquer· 
que, Enácio Leopoldo Maranhão, Francio;co Xavi€r Mon. 
teiro dc;:r França, Francisco José da Silveira, Amaro Gô· 
mes, Padre Jo:oé Ferreira Nóbrega é outros. 
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XVIII 

18::!0 

O ve:x~OJtorio predomínio do:s inglêses•, a lrans:ferên~ 
cia da côrle para o Ril9 de Janeho iá p<:>r espaço de tre
z-e anos, a abertura dos portos brasileiros às nações do 
mundo e enfim a aspiração de um govêrno constitucio
nal, fôram as causas do movimento de 1820. 

A revolucão francêsa anulando o poder absoluto 
que implicava regalias absurdas, espalhara por tôda a 
Europa idéias de liberdade que deveriam preparar ci· 
dadãos para uma outra fase administrative:. Os pGrtU'· 
guês·es queriam agora a todo custo não somente a vol. 
la de D. João que se achava no Brasil, mas também 
uma cc;mstítuição, cuio projeto fqi apresentado em Lis. 
hôa em 1820. Como n~D fim rlêsse mesmo ano s;e s.ouibes
s-e no Brasil do que se passava em Portugal, as tropas 
luzitanas eS·tacionadas. no Rio, no Pm@r ·a na Baía, ade
riram logo ao movimento. D. João VI contemporisava. 
Achou de bom alvitre enviar seu filho D. Pedro a Por. 
tugal a-fim-de aca•lmar os a:mmos, "consolidar a 
constituição portuguêsa e tomar as medidas que fôssem 
aplicaveis ao Brasil". 

Desagradados com sem~lhante notícia, .~e reuni. 
ram no largo do Rodo as tropas <do Rio de Janeiro, ar. 
llladas, enquanto o povo pedia em altos brados que 
fôsse aceita a constituiçGJ;o "tal como as côrtes a vies· 
sem decretar". Ciente do levante do povo e das trapos 
sob o comand0 do brigadeiro Carreti, o rei, sempre me. 
droso, mandou o príncipe D. Pedro ao loqm do tumúL 
to, o qual sendo recebido com reserva não hesitou em 
jurar, em nome de seu pai, respeitar e fazer que res· 
peitassem a constituiçõo que a côrte portuguêsa decre
tasse. E' entã0 aclomC!ldo com entusil!lsmo; depois o po
vo pede a presença do rei. t·ste, medroso se· apresen
ta, indo até ao Paço da cidade, onde é solenemente ju-
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rada urna constituição que não existia ainda, por entre 
o entusiasmo da população delirante. 

"A constituição de 1820 era urna verdadeira decla. 
mção dos direitos do ,homem. Estabelocia a liberdade 
de praticar tudo aquilo que não fôsse por lei proibido; 
a igualdade de todos os cidadãos perante a lei: a abo
lição das classes privilegiadas; o direito de petição, a 
inviGlabilidade do direito de propriedade e do direito 
da segurança individuai; a abolição das Penas de con
fisco, de infâmia, de tortura, de acoite, de baraço e pre. 
~ão e marca a f.erro quente; e derva ao cidadão ainda 
o direito de representGJ:ção contra decisões iniquas e ar. 
bitrárlas". 

Estava f6!ita a rav&lução donde nasceria em brev(') 

D Pedro declara ao povo que seu pai aceita a Constituição 
proclamada em Portugal. 

a independência de nossGX pátria. 
Corno Portugal exigisse a velta d@ D. Joã0 VI a Lis. 

bôru e a ist0 o aconselh0ssem seus ministros, resolveu 
êle d~i:x:ar de uma vez a terrm do seu êxíiio. Pelo decre-
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to €ie 7 de mar.ço comunicava D. João a sua resolução 
de partida, enquanto por um eutr0 com a mesma data 
mandava proce<der a eleiçtií:o dos deputados às cô:r:tes 
de Lisbôa. Pare: cumprimento desta ordem adotaram 
01s eleit~ares o processo da constituição espanhola 

No diGI 2Q cle abril de 1821 ele acôrdo cem a norma d(!! 
censtituiçã0 espanhola, Feul'l.iram.se os eleit0res pari!>· 
quiais pan'l escolher os eleit0res d~ província que deve. 
riam l'l.Omem os deputados. Em breve porém, essa As. 
sembléia temou.se tumultuosa e excedendo as sua;s 
a•;rihuições mandou emissários .:ro rei para que êsi~ 
aà0tasse a censtituição espal'lhol~!r, l'l.O que foi logo sa
tisfeita: nrd·a.nou às ferta.leros que irrJ!l!l'9(iissem o embar· 
que da família real e chamou a contas o c0mandante 
das tn:>pas p0rtuguêsas reunidas no largo do Rocío. A' s 
três horas d<& madrugada do dia 21, :!!>0! insinuação se
€reta de D. Pedro, um destacamento da tropa portuguê. 
sa invaàiu traiçoeiramente e edifíCio, di-spersando 0s 
congr:essistms ex tiros ~ baionetas. Dessa inv6lstida resul. 
tou fi.-:arem 3 eleitores mortos e 20 feridos. Êste procelder 
1l'ldignou s®bremede os brasileiros. 

Então D. JoãQ ~sdRou doi.s decretos anulando o 
que fizera na véspera e nomeand® D. Pedro regente rle 
Brasil. No dia 26 pmrtia GJ: esquadra pertuguêsa para 
Lisbôa, levando o seu rei, que pr:oferiu essas memora
veis palavras no m®mento da partida: "Pedro, o Brasil 
brevemente se seF>arará de Portug®:i; si assim fôr, põe a 
corôa sobre a tua cabeça 6.tl'ltes que algum avel'ltur~ire 
lance mão dela". 

QUESTIONARIO 

Qua:l o fim dos portuguêses oem a lev·al'lte de 1820? 
As tropas luzttanas estadonadas no Brasil aderi· 

ram o movi•mel'lto? 
Que· resolveu D. João. VI ? 
Essa medida agradou às tropas Q ao povo do Rio 

de Janeiro? 
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Como agiu o rei quando teve ciêrtcia do sub1eva
mento? 

Como fOi o prinoipe D. Pedro recebido pela mUJl· 
tidoo? 

Em vista .di~so o que resolveu? 
Sratisfez·se o povo com o juramento do princípe? 
Que fez o príncipe para a•calmar a multidão? 
Quais as vantagens da· cons:ti'tuiçã0? 
Que ,exigiu Portugal de D. João VI? 
Que resolveu êle ao mesmo tempo que se des~~na

va a deix.ar o Brasil? 
Quando se reunJ.ra.m os eleitores? 
Essa Assembléia agLu com ordem e proveito ou se 

tcvrnou tumul:t\uosa? 
Que frez o }JIO'rtido português para coibir os eXJCeS· 

sos dessa Assembléia? 
Como sre mostraram d'epOI~s disso o.s brasileiros? 
Que fez então o rei? 
Quais as suas· palavras no momento da partida? 
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XIX 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

Regressando D. J0<fro VI para Portugal e enciuma. 
da a côrte luzitana com o progresso do Brasil, resolveu 
torná-lo novamente colôaia. Para chegar a êS!;;·e resul. 
tado, adotou medidas opressivas: aboliu os tribunais 
mais importantes do Rio de Janeiro, mandou que D. Pe. 
drc ycr>ltasse a Portugal, nomeou para cada província 
um governador das armas e decidiu que se enviassem 
tropas para Pernambuco e Rio de Janeiro. 

Ante essa atitude da côrte, os brasileiros se exaspe
raram e as províncias de S. Paulo e Minas Gerais apre. 
sentaram ao príncipe manifestos, pedindo que ficasse no 
Brasil. 

Tendo a 9 de janeiro de 1822 recebido D. Pedro tam. 
bém uma representação assinada por mais de 8. 000 
habitantes do Rio de Janeiro reclamando a sua perma
tnêrt'ia definitiva, !•evada pelo pr.es.1dente da câmara 
José Clemente Pereira, respondeu: "Como é para bem 
de todos e felicidade gewl da nação, estou pronto; diga 
ao povo que fico". 

José Clemente Pereira 

Dois dias depois, a divisão auxiliadora que era de 
2.000 portuguêses dirigidos pelo general Jorge de Avi. 
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lez, ocupou o morro do Castelo, preparando-se para 
rG>mper fâg® contra a cidade; desejavam aprisionai o 
principe e remetê.lo para a Europa. 

Em vista, porém, das numerosas fôrças brasileiras 
e do p0vo reunido no Gampo de S(!Int'Anna, o generetl 
português capitulou, seguinclo para a Europa, a 15 de 
fev.ereiro . 

.Apt!ls a declaração que fizera, D. Pedro organizou 
o seu primeim ministério, sendo José Bonifácio nomeado 
ministro do reino e dos negÓcios estrangeiros. Con!V1G>
C0U ainda um conselho de procuradores das províncias. 

A 5 de m<:xrço chegou ao porto do Rio de Janeiro 
uma esquadra portuguêsa que vi·era encarregada de 
cG>nduzir o príncipe; êste, porém, só lhe permitiu entrar 
n:J porto no dia lO, com a condição de voltar, imediata
mente, para Portugal, sem toear em porto algum do 
:lirasil. 

No dia 25 de março do mesmo ano de 1822, foi D. 
Pedro para Min:lis Gerai,s, onde suas intenções eram 
mal interpretadas; a 13 de março aceitou o título de 
Defensor Perpe~uo do Brasil e a 13 de junho convocou 
uma Assembléia Constituinte. 

Nessa época agitada e de hesitações, os portuguê· 
ses no Brasil trabalhavam para que não fôsse reconhe
cida a autoridade de D. Pedro; por isso nem tôdas as 
provindas aderiram imediatamente ao patriótico movi. 
menta. No entanto, entre as (lue logo se manifestaram 
a favor, deve ser mencionada a Paraíba, que a 12 de 
junho de 1S22 enviou uina importante moção dedaran. 
do só reconhecer como legítima a autoridade do príncipe 
regente. 

Como a côrte de Lisbôa se resolvesse a expedir tro
pas contra o Brasil, publicou o principe o manifesto de 
1.0 de aCiJ'()Sto, e2:ortando o povo a se ~·eunir para conse
CJ!Uir sua independência e dec1Q[ando que as flrGipas de 
qualquer nação que desembarcassem no Brasil, sem 
aviso prévio, seriam consider-adas e tratadas como ini
migas. 
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No dia 14 de agosto foi D. Pedro para São Paulo 
que ameaçava rebelar-se ante as hoistilidades de Por• 
tugal, deixando oomo regente su0 espôsa, a princesa 
D. LeoPJoldina Carolina Josefa. D:::lí passou para San• 
tos, regressando à capital da provinda no dia 7 de se. 
tembro. 

A's 4Y2 da tarde do mesmo dia, ao chegar 1ao alto 
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da colina próxima do regato Ipiranga, recebeu D. Pedro 
c a r t a s de José Bonifácio e da princesa D. Leopol
dina e 4 decretos da côrte portugussa, anulando os 
atos prahcados no Brasil, responsabilisando :os prin• 
cipais autoridades, ordenando obediencia às resolu. 
çõas da côrte e nomeando um novo ministério. 

D. Psdro refletiu por instantes, e depios, domina
d(!) por just·cr indignação, bradou num Ímpeto varonil: 
"E' tempo! Independencícr. ou morte! Estamos separado~ 
de Portugal!" 

Em se<r;uida, arrancando do chapéo o laço portu
guês, desembainhou a espC!Ida e prestou, com :os pes
soas, presentes, juramento de honra pela defesa do 
Brasil. 

Sâbre ess•a cena emocionante, há um quadro que 
diz tudo, obrCL de Pedro América. 

Voltando a0 Rio dre Jeneiro, foi D. Pedro proclama· 
do, no dia 12 de Outubro, Im!Pe.rador Constituc,ional, sen· 
do coroado no teatro da côrte a 1.0 de dezembro do 
mesmo m10 de 1822. 

Assim sacudiu a nosso pátria extremecida o jugo 
português, pelos esfórços extraordinários de D. Pedro 
secundado por brasileiros ilustre,s dentre os quais se 
destacavam Gonçalves Lêdo e José BonifáJcio o groo
de patriarca da independência/ 

QUESTIONARIO 

DflpoÍS' do regresso do D. JoJão VI para Poduqal o 
que resol'veu a côrte 1uzit0illa a respeito do Brasil.? Potra 
êsts fim que medidas opress-ivas fôram ado,tadas? Que 
fizeram S. Plaulo e Minas e uma parte da pOiPulação 
do Rio de Janeiro? Quem foi o portador dessa repre
s,entação? Qual a resposta de D. Pedrro? Em que dia 
declarou D. Pedro que. permaneceria no Br.asil? Como 
se ficou chamado aquêle dia? Que fez a DIVISAO AU
XILIADORA permanente no Rio de Janeiro? Que fize
ram as fôrças brasileiras? Que reso1veu por fim o ge-
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nera.J AviJ.ez? AJpós. a declaração do dia (!) de janeiro 
que fez o príncipe? Quem, dentre. os miniskros, ocupa· 
va lugar de destaque pela ilustwção de seu espírito? 
Que tentativa fez ainda Portugal? Como foi e·Ssa es
quadra recebida por D. Pedro.? Paw onde foi êie de
pois dis-to? Oue título aceitou no dia 13 de maio? Que 
fez no dia 3 de maio? Que resolveu definitivamente a 
côrte de Usboa? Que fe.z D. Pedro ao saber da resolu
ção da côrte? Ou~ viagem empreendeu o príncipe· ·a 14 
d:e, agoS'to? De S. Pbul.o para onde foi êle? Quando re
gressava à capital da província o que sucedeu? Con
tar as oerimôni10s do momento. Qual o pintor patrício 
que tem um belo quadro sôbre ess:a ce·na? Quando foi 
D. Pedro pr-oclamado imper-ador? Onde e quando foi 
cnroado? Quais os brasHeiros que mais tralba:rharam 
pela independência ao lado de D. Pedro? 
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XX 

PRIMEIRO IMlP:6RIO: SETE DE ABRIL 

Conquanto Já ,se livessf' proclamado a ina.epen· 
ciência no Brasil, todavia os ânimos se mostravam 
exaltados n::rlguns pontos do país, sobretudo pela in
fluência dos porrtuguêse•s que fomentavam anarquia, 
aproveitando-se da diversidade de opiniões. Por isso 
publicou D. Pedro uma prodamação concedendo aos 
portuguêses aqui residentes, o prazo de. quatro mêses 
pera se manifestarem, e, intimando Portugal a retirm 
o.s suas tropas do nosso território. 

Para e~pu~sor as tropas que se achavam na 
Baía, agindo -sob o comando do general In'Óicio LUJÍs 
Madeira de Mélo, contratou D. Pedro I o almfrante m
tJlês L·0rd Cookrane, que à frent-e de uma esquad~ra 
b]Qqueou aquela cidade por már, enquanto a stitiava 
por tem!! o exército imperial às ordens do general La
bJtut. 

No dia 2 de Julho d·e 1823 as tro.pas portu<guêsas 
evacuavam a Baía, seguindo para a Europa. 

Lord Cockrane emborcou-se então para o Mara
nhão que ]Qgo aderiu à causa da independência, e ex· 
pediu ao Pará o capitão Greenfell, que obteve o mes. 
m0 resultado, embora agindo de modo broz e desu· 
m:mo sôbre aquêles que pretendia reduzir. Reconhe. 
cidJ pelas provindas do norte a autoridade de D. Pe· 
dro. tod® o sul facilmente se submeteu. 

Enquanto êsses fatos se passavam, abria-se sole~ 
nemente, a 3 de Maio de 1923. a Assembléia Consti
tuinte. 

Os primeiros tempos do imperio não .poderiam cor· 
rer sem acidente. D. Pedro I, filho de reis absolutos, 
se mostrova despótico nas suas decisões, enquanto os 
brasileiros 'sempre exigentes, sonhavam um imperador 
constitucional que governasse em nome do povo. 

A princípio os membros da Assembléia agiam de 



106 PONTOS DE HISTóRIA DO BRASIL 

a corao entre si e D. Pedro. Depois surgiwm desinte
ligências•, ocas,ionando ·a criação de dois parüdos: um 
favoravel, outro deskrvoravel aoe' português e a. Não 
procurou D. Pedro dissimular a: sua parcialidade; ta. 
voreda tanto quanto possível seus compatriotas, mos
trando-se, não !!'aras vêzes, arbitrário e violentQ. Comto 
deliberassem os conqressistas que os soldados euro
peus 1apénas pudessem estacionar a seis leguas da ci
dade, cada vez mais se inflamou o imperador, que do 
Paço de S'. Qistóvão se dirigiu a ocrvalo para ·a cida-

de, onde deu ordens ao general Morais para dissolver 
a Assembléia por bem ou à força. 

:tsse, à frente de um regimento de infanteria mva· 
díu a sala das sessões, intimando os ilustres membros 
da Assembléia, que compreendendo 'a qravidade d'o 
do momento cederam à i;mposição. 

O prédio estava cercado por um parque de arti
lharia e, por um regimento de cavalaria ~odrede dis. 
postos pelo imperador. O presidente, declarou suspen
sa a sessão e os deputados, fôram desfilando por entre 
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as duas álas de soldados. José Bonifácio que se 01Ch<r 
va em sua residência, dois irmãos e alguns outros mem~ 
bros da Constituinte fôram presos e exilados no estran~ 
geiro, por espaço de 5 anos. Após a dissoluç~.o d<;I 
Constituinte D. Pedro convocou outra Assemble>!·O:, a 

José Bonifácio 

qual incumbiu de adotar a nova coastituição, que foi 
aprovada por tôdas as camaras municipois do Brasil, 
aclamada e jurada pelo povo e por tôd.a a família im~ 
perial, a 25 de março de 1824. Em pontos diversos do 
pa~s, surgiram deSICOtntente,s pelo que se passára na ca
pitc:l, resultando revoltas das quais foi mais importan
te a Confederação do EquadOT, tendo sido tôd.as supLan~ 
tt>das pelas fôrças monárquÍICaS. Finalimente houve in~ 

teiva submissão por tôda parte onde devia havê-la. 
Um treeho porém do nosso território, a Provinda Ci·s
platina, com o auxilio do govêrno de Buenos Aires, 
conseguiu liberbar .. se do domínio imperial, constituiu. 
do-s.e uma república que se chamou o Banda Oriental 
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do Uruguai, cuia independência foi reconhecida 0: 27 
ds Agosto de 1828. 

Em começos de 1826 chegou a notícia da morte de 
D. João VI e da aclamação de D. Pedro como rei de 
Portugal. Par::r não excitar a desconfiança dos brasi~ 
leiros, o imperador abdicou em favor de sua filha D. 
Maria da Glória, então menor-de 8 an·oSI, nomeando 
seu irmão D. Miguel regente do trôno, enquanto du
rasse ·o. mer:ori<!iade da princesa com quem deveria 
mais tarde se casar. 

D. Miguel, ambicioso, fingiu estar disposto a sa
tisfGzer o irmão mas em breve dissd"'f'eu a$ côrtes e 
aclamou..se rei, mostrando repulsa em desposar a prin. 
cesa. D. Pedro, preocupado com a sihtação de Portu
gal, mandou que a filha regressasse .('X) Brasil. 

Em julho de 1822, chegou ao RiO o alrnfrante Roas. 
stn ·exigindo a entrega dos navios francêses apresada. 
durante o bloqueio do. Ri·o da Prata e, uma indenização 
de perda·s e danos sendo sotisJeito por se adhar o go
vêrno imperial sem fôrças para reagir. Isto muito in· 
fluiu para desconte·ntar a população. Como o mini.s
tério se tivesse tornado impopular, para se fazer agra
daveL demitiu D. Pedro o mesmo, substituindo-o por um 
outro c-nm:posto de brasileiros notos. 

A reVlolução froncêsa de 1830 excitou o â:·âmo dos 
brasileiros sobretudo em Minas Gerais, o qUJe levou 
D. 'Pedro a visitar aquela provinda. Não tendo ah o 
ac{)olhimento, que esperava, nem obtendo re.sultaclo sa
tisfatório voltou desgostoso para o Rio de Ja.neir·o. Paor· 
te da população na qual avultavam as portuguêses, 
r-esolveu festejar a volta do imperador . 

.Essa maniies!aça., 1t.tlqada acintosa, provoceu o san
quinolento conflito, r.:onhecido pelo nome de noite das 
garraJadas. 

No dia 5 de Abril de 1831 demitiu D. Pedro I o mi. 
nistério, nomeando um outro cwmposto de homens sub
servientes à vontade imperial. O povo e as tropas des
contentes se reuniram no campo de Santa Ana, pedindo 
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.reintegração do mini:Mério demitido. "Estou pro.nto, disse 
D. Pedro, a fazer tudo' para o povo; nada, porém, pelo 
povo". 

Esta resposrta incitou a revolução, à qual aderiram 
os três irmãos Lima e Silva. A' noite enviaram o major 
Miguel de Frias ao paço de S. Cristóvão, para buscar 
a decisão desejada. Com indiferen~a recebeu o .jmpe
rador a notíida da infide.!idade de suas tropas. 

"Não quero, disse, que ninguem se sacrifique po1 
rz:inha cctu>:a" . 

Duas horas depois, escrevia o ato abdicando na pes
soa de seu filho D. Pedro de Alcântara, que er.:J de cín
co anos de idade ( 7 de Abril de 1831 ) . Assim evitaria 
uma grande rev•olia e ao mesmo tempo reconquistaria o 
trôno de Portugol qu·e tinha sido usurpado pelo irmão 
D. Miguel. 

Depois de escolher José Bo!'lifacio para tutor dos seus 
filhos (Pedro, Francisco, Januaria e Paula, retirohl-se D. 
Pedro I ao rompér do dia com a fomíliG, excéto os prín
dpes, pa.ra a náu "\Varspite", onde pas•sou alguns dias, 
partindG> pom a Europa na fragata "V0lage", a 12 de 
Abril de 1831. 

QUESTIONARIO 

A independência do Brasil foi aceilla pela totalL 
dad'e da p~pulação? Quem foi contratado .por D. Pedro 
para expuiLsar as tropas porutuguêsas que s'e ~oona
vom insubmissas e pernicíos,as? Qual a primeira pro
víncia onde fôram .os revolucionários submetidos 
por Lord Cockrane? Qll'em comandava a,s fôl'ças portu.
guêsas na Baía? Após essa [prime•iro vitória paro onde 
se dirigiu Lord Cokrone? Aí foi igual o seu triunfo? 
Quem foi por êle enviado para submeter o.s insurgen
tes do Paro? Comó agia Greenfe1l paro sempre sair 
vitor-i·oso? Tornou·s,e difidl dbter a awesáo d'o sul de. 
pois .de estar o norte submetido? Enquanto êsses fatos 
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se passavam o que de importante ooorria no Rio de 
Janeiro a 3 de Maio de· 1823? Nto começo os congres
sistas agiam de ocôrdo entre si e D. Pedro? Com o de
correr dos dias as decisões da ConstitUJinte tinham 
sempre. o apôio do irnpe.rador? Que deliberação foi to
mada que muHo inflamou D.r Pedro? Que decisão ar
bitraria tomou êle e como agiu? Como fôram oostiga.. 
dos José BonHácio, dois irmãos· e mais alguns mem!b:ros 
do congressü? Após a dissolução da: Constituinte o 
que fez o imperador? Como foi a noV'a oonsti:tuiçã:o re
cebida por quasi tôdas a•s câmaras municipais do 
Brasil, pelo povo e pela. fami1ia imperial? Que fizeram 
os que se sentiam destcontentes? Qual foi a mais impO!l'
tante dessas revoltas? Qual o treoho do nosso territóri•o 
que, auXiliado pelo govêrno de Bueno·s Aires, oons·e_ 
guiu sua independ:ência? Que se passou de notável 
em Portug-al em começos de 1826? Como agiu D. Pedro 
para não •excitar a des;confiança d:os brasi1eiws·? Que 
prometeu D. Miguel ao irmão ·e QUe fez depo,is de re
gente? Que sucedeu em Julho de 1828? Que resultou 
por D. Pedro satisdazer ao almirant·e Roussin? Como 
foi -o in1,1perador recebido em Minas quando pretendia 
a·ca1mar os brasHeiros exaltcidos? Como foi festeJado 
o regresso de D. Pedro pelos portuguêses residentes 
no Rio e qual -o resultado dês;ses fesiejos? Que sucedeu 
em abril de 1831? Como a tropa e o povo manifes.tas
s•em o seu desconetntamento qual a resposta de D. 
Pedro? O que motivou essa resposlra? Compreendando 
o imperador que a revolta seria tremenda e também 
querendo reconquistar o trôno de Portugal, que deci
diu? A quem eS'oo·lheu para tutor doS' fiJ.hos? 
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XXI 

REVOLUÇÃO DE lfJ21 

O g.esto desPJÓtko de P·edro I dissolvendo a Assem· 
bléia Constituinte, e mandando prender os deputados 
mais populares e liberais, impressionou muito mal os pa
triótas em oalguns pontos do Brasil. 

Na Paraíba que também teve o desprazer de contar 
entre os prisioneiros três dos seus representante'S: Ma
nuel C. da Cunha, Augusto Xavier de O:rrvalho e José 
da Cruz Gouvêia, êsse::' acontecimentos despertaram des
confianças no povo, que iulgou o príncipe suspeito, bem 
como o govêrno central. 

Filipe Néri (nomeado presidente da Raraíba pelo 
govêrno do Ri0), comunicára sua posse às câmaras 
municipais, determinando que estas convocassem o elei
torado para constituir o conselho do govêrno. Aprovei
taram-se da oportunidade, os descontentes, para iniciar 
a revolta. Arei·a foi o centro da revolução; depois de d
entificar a Néri que não reconhecia sua autorid®:de, cons
tituiu um govêrno provisório composto de Felix Antonio 
Pereira de Albuquer<,;fue como presidente, do Padre José 
Gonçalves Ouriques como secretário, e de diversos 
:nembros. 

A' Arêia se incorporaram Campin:x Grande, Pilar a 
S. João do Carirí. Itabaiana tornou-se a séde de reunião 
dos insurgentes que acorriam de todos os pontos da pro
víncia, dispostos a pegar em armas contra o presidente 
nomeado pelo govêrno do Rio. 

Néri mandou da capital fôrças comandodas pelo 
cel. Estevão Carneiro da Cunha, as quais atacaram os 
revolucionários em Itabaiana, não havendo porém êxito 
decisivo, (24 de maio). Após esse combate, as fôrças 
realistas voltaram à capital levando 130 prisioneiros, e 
os revolucionários restantes encaminharam-se para Ser
rinha. Por determinação do Presidente Néri deveria Car
neiro da Cunha ir em perseguição aos revoltos0s: mas 
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não querendo aceitar a incumbência lr.·:msferiu o coman
do ao maior Teodoro Sodré Monteiro, que apenas chegou: 
a Santa Rita, donde não foi adi.:::nte. Por êsse tempo como 
os rev.oltosos recebessem refôrços de Goiana vieram es
tacionar no Pilar, donde pretendiam pass;:Jr à capital com 
o fim de depor o presidente Néri. 

Foi justamente nessa época que rebentou a 2 de ju
lho, no Recife, a revolução conhecida por Confederação 
do Equador, à frente d:::r qual se achavam Cipriano JosQ 
Barata, Frei Joaquim do Amôr Divino Canéca, Souza Ron
gel, Padre José Gômes do Rêgo e outros. Foi eleita uma 
hmta govern;ativa, da qual era Presidente Manuel de 
Carvalho Pais Andrade, que recus~u dar posse e:o presi
::!ente Francisco Pais Barrêto. 

Sentindo-se impotente, Néri propoz a paz aos rebel
des, por intermédio do govêrno republic:::mo de Pernam
buco. Uma das condições estabelec-idas foi que Néri dei
xaria a Paraíba, depois de passar o govêrno ao cense
lhêiro m::is votado. Procedidas as eleições, tanto o pri
meiro como o segundo conselheiro mais votado, r .ssignou 
c poder, declarundo não julgar a eleição legal. Enfim, 
foi o govêrno exercido pelo terceiro, Alexandre Francisco 
de Seixas Madhado que, de pleno acôrdo com os insur
gentes, designou o dia para ser eleito o presidente defi· 
nitivo. E' quando chegam do Rio a Pernambuco o almi
rante Lord Cockrane e o general Francisco de Lima e 
Silva com fôrças numerosas de m:rr e terra, conseguindo 
bloqu~ior Recife e submeter os revoltosos. 

Os revolucionários de Paraíb2, dirigidos por Fe!ix 
Antônio, fôram auxiliar os seHs correlígioná:áos pernam
bucanos, chegando até Goiana. Ao mesmo tempo Este
vão José Carneiro da Cunha seguia com uma tropa a
fim de auxiliar os sitiantes do Recife. 

Ocupado o Rredfe pelas fôrças monárquicas. junta· 
ram-se os repubHcanos em Goiana a Félix Antônio, se
guindo depois para Poço Ct>mprido, a-fim-de escolhe· 
rem um ponto central donde se entendessem com os re· 
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voludonários das pr'ovíndas revohada·s·: Paraíba, Per
nambuco, Alagôa:s, Rio Grande do NOirte e Cearét. As
sim seria fácil escolher um plano de Campanha. 

Para isso fizer.am, acompanhados das famílias, uma 
penosa trav·essia até os sertões do Ceará, onde sendo 
atacados, capitularam, retrocedendo sob a vigilância 
das tropas realistas. Em caminho alguns prisioneiros, 
entre ê!.es Felix Antônio, conseguiram evadir-se. 

Muitos, fôram executados, inclusive Frei Caneca, que 
foi Íuziladc, d . ..,monstrando sempre admiravel sEilrenidade. 
por não ~.e.r -sido encontrado um algoz que o enforcasse, 
Outras mais feizes ohtiver.am onis.tía, que não apro
veHou a Félix Antônio, por ter sido assasinado alguns 
dias mt!€s . 

.iJo Rio Grande do Norte e em AlagÔ<is ~; revclução 
foi wl:~c:::do com mais facilidade; n5:) assim no Ceará, 
que durante a19'Um lei!!lPo resistiu, constituindo-~ em 
Estado federado, cheq,ando a eleger seu presidente, Tril
tã·:> Gon~alves, que foi morto em comb:da. 

QUESTIONAR! O 

Quais foram as duas causas principais da II'evo
lução de 1824? Como a Paraíba julgou o príncipe e o 
govêrno central? Quem foi nomeado para presidente 
da Paraíba? Que ordenou Neri ás cam.cm'as munici
pais ao mesmo te!IJiPO que comunicava a sua posse? 
Como receberam as câmaras as ordens do president-e e 
o que fi~eram?- Donde partiu a revolução? Quais as 
principais figuras do govêrno provisório constituidiO 
em Areia? Que out.ras povoações se incorporaram a 
Areia? Que fez Neri rpara cOmbater os· revolucionários? 
Qu!iil o resUJltado dêsse combate de 24 de Maio? .Ap6s 
êsse combate paTa onde fôrom os revol'Uoi•onários? De 
&..rrinha para onde se dirigiram os :rebeldes e com 
qual intento? Quem foi designado então para persegui· 
los? Que medida tomou dessa feita Carnei!"o da Cunha? 
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.Até onde chegou Sodré Monteiro? Nessa époiCa que de 
notável ocorreu em Recife? Quem esf>a'V'a à frente da 
Confederação do Equador? Que fez Neri vendo que 
não podia combater os r-evotósos? Qual a principal· 
condição exigida pelos insurg~entes para se esrtabeJ..ec.e
rem as [pOZes? Que fez o govêrno centrol par:a termi
nar essa revolta? Como QS. p.arai'banos insurretos aUJXi
liaram os pernamibucanos? Até ondr~ ahegaTam? Quem 
então seguiu da Parallba para auxiliar as fôrças mo
nárquicas? Em que pionto se concentraram os republi
canos qua:ndo perseguidos? Que reso:Iução tomarom? 
O que JJhes sucedeu no Ceará? Como fôram castigados 
<Os rebelâes? Quais os providências que tomaram parte 
nc:t' r.evdução de 1824? 
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XXII 

PERIODO DAS REGtNCIAS. SEGUNDO IMPtR-10 

Quando D. Pedro I abdicou na pessoo de D. Pe
dro de Akântara (7 de AbrH de 1831), êste não po· 
dia g.overnar por ter apenas cinco· anos de idade. Foi, 
p:.r isto, o nosso país, governado por quatro regênciaiS: 
regência ]fina provisória, regência trina permanente, 
regênCia de Diôgo Feiió e regência de Araújo Lima. 

Pr:meira regênciCJ - Reuniram-se logo no dia B, 
26 senadores e 36 deputados e resolv.era:m eleger uma 
T\'gência provisória composta do brigadeiro Francisco 
de Lima e Silva, de José Joaquim Carneiro de Campos 
(marquês de Caravél-as) e do senador Nicoláu Perei
~a de Campos Vergueiro. Esta regência reabilitou o mi. 
nbtério deposto por D. Pedro ~. C!Provou a nomeação 
de Fosé Bonifáaio para tutor do infante e dirigiu um 
convite à população para qú.e se mantivesse em ordem. 

Seç;unda regência- A 18 de Junho do mesmo ano 
ma eleita a regênciOJ trina permanente, que se compu
nha do brigadeiro Francisco de Lima e Silva e dos de
putados José da Costa Carvalhc:; (Iv1arquês de Monte 
Alegre) .e João Bráulio Munís1, 

Esse período foi perturoadíss·imo· em wzão dos três 
pr1rtidos existentes: o moderado que aceitava a re. 
gência; o exaltado que traballharva pela república e o 
restaurador que queria a volta de D. P€dro I. 

O Podre Antônio Diôgo Feiiq, que nessa regência 
::x:upou a pasta do Ministério da I ustiça, criou as guar
C .. Js Nacional a Municipal com as quais conseguiu sub
meter um botalhão de artilharia de marinha que s~ 
sublevára na ilha das Cobras. 

Fôram das revoltas ocorridas mais importantes, as 
conhecidas pelos nomes de Setembrada € Cabanada. 

Pora atingir o seu intento, o partido res1taurcdor, do 
qual era figura de destaque José Bonifacio, criou a So
ciedade Militar parcr assim d€spe,'tar o interêsse das 
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cla.sses armadas. Isso suscitou a indignação popuhr e 
muitas medidas oenéroíeas fôram tomados, entre · as 
quais a prisão de José Bonifácio, que foi destituído do 
carqo de tutor e enviado para a ilha de Paquetá, onde 
mvrreu. Foi substituido pelo Marquês de Ita;nhaem. 

fisse partido se extinguiu em 1834, com a morte de 
D. Pedro I. 

T'erceira regência - Em virtu::ie da lei ·de 12 de 
agosto de 1834, que era um complemento da constitui
<.;C.•o im;perial, foi extinta a regência trina e eleito, pelos 
dois partidos, um só regente - Padre Diôg·o Antôni·o 
Feiió, cuio govêrno foi iniciado a 12 de outubro de 1835, 
t~rminando em 19 de seiemb:·o de 1837. 

Foi uma época tambérr, agitada, sendo Gie maio1 
vulto a guerra dos Farrapos que durou dez cnos. 

Durante seu govêrno Feiió resolveu a questão reU-

Pe. Antônio F'eljó 

giosa, motivada por ter a Santa Sé reqeitado a indica~. 
ç;rD imperíal do bispo elf'ito do Rio de Janeiro, e termi
r.o~' a Cabanada, revolução paraense iniciada na rrgên. 
cia anterior, que durou quatro anos. Quaii'ta regência -
A última regência foi a de Ara~ú.io Lima, apaixonado 
ccnservador, a qual foi iniciada a 22 de abril de 1838. 
Nessa regência fôram criados o0 Oolégio Pedro li e g 
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Instituto HiSI:6rico e Geográfico. Constataram-se tam
bém_alguma-s revo1tas, sendo mais importante.s a Sabi
na.da e a Balaiada. Em 1840 .:> partido libe!'al, ad'vet:sá. 
rio do regime, pediu que fôs.se declarada a maioridade 
do ii!ljpCrador. 

No intuito de protelar êsse desejo, Bernardo Vieir::r 
apresentou ao parlamento o decreto do adiamento das 
CômGiras. Então os liberais enviaram umC!J comissão a 
D. Pedro II pedindo-lhe que assumisse o govêrno. 

Contava êl:e 15 anos. Consultado pelo regente se 
qu2ria ser aclamado no diC!J 2 de dezembro ou já, res
pcndeu: "Quero já", e mandou convocar para o dia se. 
gulnte a Assembléia Geral, na qual foi proclamada a 
sua maioridade no meio de grande entusiasmo, prestan
do o juramen-:o requerido (23 d'e julho de 1840). Sua co· 
reação efetuou.se c; 18 de julho de l84L termina.ndo as· 
IÍlTJ o período das regência. 

Segundo Império - O Govêrno de D. Pedro II, 
aibrange o largo período de 49 anos C 1840 e 1889). 

Nascido em 1625, começou a governur com 15 anos, 
tel'!do em 1843 se consorciado com d. Teresa Cristina. 

A 22 de agosto concedeu D. Pedro anistia geral 
para os crimes poHticos, o que muito ..::oncorreu para o 
estabelecimento da paz no Maranhão, que se sublevara 
o:x regência Araújo Lima (dezembro de 1838). 

Nêsse govêrno a guerra de maior vulto foi a que o 
Brasil sustentou contra o Paraguai, por espaço de 
') anos. 

As demads rebeliões que surgiram e as que vieram 
ck> período anterior fôram apaziguadas, graças ao es
pírito heroico de brandura e tolerância de que era dotado 
o barão de Caxias, o general mais glorioso daquela 
época, que derpo>is foi conde e mais tarde duque. 

Durante o segundo império realizaram-se progres• 
scs próprios da civilização ·moderna: o estabelecimento 
das estradas de ferro, da navegação a vapor, das linhas 
iel.sgráficas e o povoamento pela imigração de colonos 
e.uropéus. · 
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Nessa época floresceram as instituições políticas 
com o brilho das Hberdades, fruindo o Bra:sil uma nova 
vida inteletual! 

Das grandes reformas do govêrno de D. Pedro H a 
mais importante foi a da abolição do ca.tiveiro, rediza
da com grande sacrifício e com inexcedivel qlória, a 13 
de maio de 1888. 

QUESTIONARIO 

Quando D. Pedro I. ab:l.ticou na pes:soa de D. Pe
dro d'e Alcantara que idade tinhà êste? Não podendo 
ê1e governar o que resolveram os senadores e de!Puta~ 
dos? Como se compu:nha a regência prQ!VfÍsóriq? 
Quais os seus primeiros atüs? Quando foi eleita a ~· 
gênoias trina permanente? De quem era composta? 
Como decorreu o tempo do govêrno dêssa regênda? 
Que queriam êsses partidos? Das revoltas. ooorrida!t 
durante êste gorv'êrno. quais qs mais impocr'tantes? Que 
fez o partido restaurador para :ttingir o seu intento, a 
volta de D. Pedro I? A criação da Sociedade MHitar foi 
bem aceita peio povo? Como castigamm ao chefe do 
partido-}osé Bonifácio? Quem o suhstituiu na qualida· 
de de tutor de D. Pedro de Alcantara? Quando e pOT 
que foi extinto o partido conserv.ador? Qua1 foi a lei 
que completando a constituição impeTÍ<:cl extinguiu a 
regêl11Cia trina? Quem foi então eleito regente? Qual a 
guerra de maior vulto ocorrida na administração de 
Padre Diogo Feiió? Quem foi o úHimo regente? Quais 
os fatos principais· da úDtima regência? Que pediu em 
1840 o partido liberal? Que fez Bernardo Vieira para 
protelar o desejo dêss.e partido? Que medida tomaram 
os liberais para sairem vitorioS'os? Qual a idade de 
D. Pedro então? Qual a sua :nesposta e como procede-u? 
Quando se efetuou sua coroação? Em que data nasceu 
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--------~----------------------------------

D. Pedr-o I? Com quem se casou e em que ano? Que pe
ri·OK:!o abrange o govêrno de D. P€dro II? Que fez o 
novo imperador para estaibelecer a paz? Qual a maior 
guerra que se regiSita nês•se gorvêrnc? Quais os pro_ 
gressos. do s.egundo .iffilPeri·01? Qua,l o acontecimento 
mais glorioso do govêrno de D. Pedro II? 
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XXIII 

GUERRA DOS FARRAPOS 

A Guerra dos Farrapos que começando em 1885, 
du1ou por espaço de dez anos, tendo eomo cenário o 
Rio Grande do Sul, foi motivada p~1os impostos exces. 
11vos que dificultavam a vida dos rio-grandenses. 

A rude opressão em que viviam fez que se desti
nassem a. agir de acôrdo com as idéias republicanas em 
f('Çfa no Uraguai e na República Argentina. 

Chamou-se - ~uerra dos Farrapos, porque ue revel 

Bento Gonçalves da Süva 

tosos qua a promoveram não dispu.nham de riqu82CII , 
Em setetnbro de 1835, dirigidos pelo coronel Bento 

Gonçalves da Silva, os Farrapos depuzeram o presiden· 
te da província - Antônio Rodrigues Braga. Veiu subs
tituí-lo o dr. José de Araújo Riibeiro, que no combate doa 
Fonfa fez prisioneiro o cabeça dos revoltosos, logo man• 
daldo 'paro o Rio de Janei:ro. Efetuou-se uma reunião 
nct serra de Tapes onde foi proclamada a República de 
Piratinim, sendo aclamado preside.rlte da mesma Bento 
Gonçalves da Silva, ausente. 

Viisto essa circunstância, é seu substituto interino 
José_ Gômes de VasconceloOs Joroim, 
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Há um farrapo nOI!Ja~-el pela vez;satilidade de 001ráter 
-- Bento Manuel Ribeiro. Afasta-se do grupo revoltoso 
para aumentar as fôrças governistas; não satisfeito en
trega o seu ex--chefe Bento Gonçalves da Silva. Mai3 ,·. 

tarde torna.se Farrapo, baie as íôrças legais sob o co
mando do general Antero de Brito, em Rio Pardo e Ca
:;:apava onde sai vitorioso, fazendo prisioneiro o gene· 
ral Anter•o. Termina vencendo os rio-grandenses em 
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número de 2.500, con:ando, êle ap-enas c·om um exéocito 
de 1.000 homens. Em set•ambro de 1837 Bento Gonçalves 
da SiLva qu;a fôra transportado pa.ra o forte do Mar, na 
Baía, c9nsegue evadir~se, as.sume a presidência da 
fl.epÚblic,a de Piratinim, então e;xercida por Vasconoo· 
los Jard.im, aumentando a oposição ao govêrno. 

Achou de hem Diôgo Antônio Feijó, nessa época 
renunci.or à regência pass.ando-10 ao senador Pedro de 
Aroúio Lima. 

Em outubro de 1842 foi o general Luís Alves d<l 
L!",lQ, (barão da Caxias), nomeado comandante das 
armas e presidente da província do Rio Grande do Sul. 
que devia pcdficar, tendo tomado po~se em Pôrto Ale. 
gm. nos primeiros dias de novembro. Em fins de de
zemibro começaram as fôrças l<egalista·s a contar vitória, 
q~_mhando os combates de Triunfo e C:macuan, graças 
ao indeciso Bento Manuel Ribeiro. 

Fôram ainda batidos os F:rrrapos, nas batalhc.s de 
Ponche Vênde, pelo mesmo Bento Manuel Ribeiro; na 
de Piratinim, pelo cO'ronel Manuel Mmque.s de Sousa 
n :r de Can(Jussú, pelo tenente-coronel Francis·co Pedro 
de Abreu, depois barão da }acuí. t:sse comba1e foi de. 
c;sivo, continuando de aí per dia::'lte a seren: os revol· 
tc::;os sempre vencidos. . 

O maior contrário dos F:::rrapos, foi o I;luque de Ca
xias que, depois de sxgotar os meios persuasóris, 1!-,es 
deu sucessivos combates, derrotando.os por fim. 

Em feverei:ro de 1945, decretada por D. Pedro II 
aplstia geral para os crimes políticos, os rebeldes se re
solveram por fim entregar os armas e de uma vez foi 
pacificado o Rio Grande do Sul. ~Eram então ch~fiados 
per Daví Canaban-o. 
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QUESTIONAmO 

Quantos anos çj1urou a guerra dos Farrapos? Em 
que lugar se rpassou e o que lhe deu origem? Por que 
aLcunhavam de Farrapos os r.evoltosros? Quando come
çou a guerra e quem primeiro dirigiu os· rdbe1desr? Que 
fizeram os Farrapos Jogo que se insurgiram? Quem 
substituiu Antônio Rodrigues Braga? Como se saiu Dr. 
José dra Araújo? Após o combate de Fanfa que fizeram 
os rebaldes? Qual o desünado para substituir &nto Gon
ça,Jives? Quem denta.e os, Farrapos era notavel pela ver· 
sa'ti!idadra de carater? Quando e como &ntG Gonçal 
ves consegue libertar·se? Que fez depois de liberto? 
Qua} o homem eminente que mais contrário se mos
trou aos Farrapos? Como agiu o duque de Caxias? 
Quais as principais \batarhas ocorridas durante o 
comando de Caxias? Decretada. a anistia, que resolve. 
ram os revo1tósos em fevereiro de 1845, 
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XXIV 

REVOLUÇÃO DE 1848 

De.sde 1844 até 1848 fôram os destinos de Pemam'
buco dirigidos pelos liberais que com o ouxílio do fre~ 
sidsnte Chichorro da Gama conseguira:n abater o par
!id::; conservador, chegando a contar com tôda a depu
t:::cão geral da província. 

- Em 29 de setembro de 1848, porém, tendo mudado 
a polít!ca e sendo contemplado, o estadista pernambu~ 
cww Pedro de AraÚjo Lima (Marquês de Olinda), fer
voroso conservador, ficarem os praieiros ou liberais, no
v,amen:e sob a. oligarquia. (Chamava-se praeiro ao 
grupo liberal, por ter o órgão oficial dêste partido sua 
tipcgrofia na rua da Praia. O partido conservador era 
tmnbém conhecido por guabirú). 

Desejavam os praieiros além de outras, a naciona
lização do comércio a varêjo e, também, a expulsão dos 
portuguêses não ligados à família brasileira. Ao grito 
de mata marinheiro muitos'l.portuguêses eram desapie
dodamente assas·sinãdos. Na administração de Hercu· 
!ano Ferreira Pena contrário aos liberais e que ficou 
governando até à chegada dt:! Vieira Tosta, presidente 
de Pernambuco nomeado pelo govêrno, teve inído a re
volução pootind'o do inte:rior da p.rovíneia, 3endo os re· 
be1des batidos em Mussupinho e Cruangí. A 2 de feve
veiro d~ 1849, com a chegada de Vieira Tosta atacaram 
os rebeldes o Recife, encontrando formidav.el resistên
cia, o qUe lhes oco.sionou numerosas perdas, sendo a 
mGJS terrível o desaparecimento do seu chefe, desem
b::ugador Nunes Machado, destemido filho de Goiana. 

Batidos em Pernambuco, seguiram os revoltósos 
pr.rn a cidade de Areia, na província da Paraíba, que 
se mostrava partidária da revolução. Alí fôram entusL 
a~llcamente recebidos pelo juiz municipal, dr. Maximia
no Lopes Machado, que solicitára, ao presidente da 
província demLssã(), a-fim-de participar da sort-e d.oe 
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vsilcidos; pelo tenente coronel Joaquim dos Santos Leal, 
q·, .... e também deixára o cargo de de1sgado de polícia, e 
por outros. 

Sabendo que eram perseguidos, torr..aram os revo
luc;onários disposições que lhes seriam certamente fa. 
voraveis, si não fôr·a a interferência do capitão Sebastião 

Nunes Machado 

Gu(des Alcoforado, que indo ao encontro das fôrças le· 
gc<is guiou-as· a ponto de poderem suplantar os rebel. 
des. Assim, as tropas que eram dirigidas pelo tenente
coronel Feliciano Antônio Falcão, conseguiram bater os 
revolucionários em três encontros e tomar por fim a ci. 
dade a 21 de fevereiro de 1849, depois de terrível e san· 
guinolenta batalha. 

Os prisioneiros fôram perseguidos, processados e 
anos depois, anis.üados. 

Dis!tinguiram·se na Paraíba pelos seus serviços prea. 
tados à rebelião de 1848: Maximian'O Ma-chado, Antôaio 
Alê'crim, Borqes da Fonsêca, Joaquim Manuel dos Sem
tos Le01l, Joaquim Gômes da Silva e outros. 



126 PONTOS DE HISTóRIA DO BRASIL 

QUESTIONAR! O 

Qual o partido que dirigiu os destinos ci'e Pernam· 
buco de 1844 até ootembro da 1848? 

Qus homem de prestígio auxiliava os praieiros? 
Por que eram assim chamados os liberais? 
Qual o apelido do partido conservador? 
Que suosdeu a 29 de setembro de 1848? 
Qual dêsse.s dois partidos era pr-estigiado pelo 

pEsidente Herculano Ferwira Pena? 
Que fizeram os liberais sentindo-se aba!lido·s? 
Donde partiu a revolução? 
Batidos em Prernambuco para onde se dirigiram 

os revoltos·os? 
Quando ataearam Recife? 
Quem interveiu cootra os revoltosos guiando ats 

fôrças que vinham combatê-los? 
Quem comandava as tropas l-2gais? 
Em quar.tos- encontros fôram os revoltosos destro

çaà'os? 
Que castigo lhes foi imposto? 
Quais os paraibanos que mais serviços pr~is1aram 

à rebelião de 1848? 
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XXV 

GUERRA DE PARAGUAI 

Seriamente empenhado em dislend~r o seu pode
rio Já absoluto em Paraguai, almejava Solano Lüpes 
avassalar os países vizinhos. Congregando e ades
trando fôrças militares em numao superior às dos de· 
mais Estados do sul, aguardava apenas a ocasião pro
pícia de realizar o seu plano ambidOSô· ·e egoista. Ofe
recer(r-se como mediador na questão que mardvo:smós 
com o Uruguai. A nossa recusa, produziu-lhe 1tanto 
despeito, que para s>e d~sforçar, em novembro de 1864 
iniciou sua franca hostilidade, proibindo a navegação 
dos navios brasileiros nas aguas da República e apri
sion::mdo o vapor "Ma.rquê·s de Olindo" que seguia 
para Mato-Grosso, lévando a seu bord·o o coronel Fre
dsrico Carneiro de Campos. f:ste foi pr>9so, bsm como 
os demais passageiros, em masmorras onde faleceram, 
tsndo sido o psferido vapor incorporado à esquadrilha 
paraguaia, aposand·o-se Q ditador do carregamento, 
do mesmo e ainda dos 400:000$000 (C$ 400.000,00) 
que deveriam ser recollhido·s ao T·esúuro de Mato-Gros .. 
EO, 

Logo depois, foi por mandado de Lopef'. atacado 
o forte de Coímbra hoj.s Fort•e Portocarrero, em Mato· 
Grosso. A guarnição brasileia alí existente, ofsr2ceu 
heroica r·esistênda, não pod2n:io todavia sair vi~ori'o· 
sa por faita de munição e por serem os inimigos nu
msrosos (26, 27 e 28 de dezembro de 1864). Vitoria· 
sos úcuparam os paraguaios tôda a !'egião do sul de 
Mato-Grosso até a embocadura do S. Lourenço, não 
;entando tomar Cuiabá pelas msdidas adotadas para 
proteger aquela. capital. Ciente da invasão que oo es·
tava realizando, mandQu o gGvsrno imperial que de 
S. Paulo, Minas e Goiás par:issem tropas para impe
dir a marcha dos invasores (abril de 1865). (Dipois 
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de algumas peripécias e muiltas vitorias, reso1v·eram 
penetrar no territorio paraguaio, psalizando-se então a 
célebre retirada de Laguna, "epis.ódio tristemente inte· 
ressante e glorioso, em }unho de 1867". 

Era impossiv·.sl conservar-se o Brasil inciiferents, 
conquanto não estivessemos aparelhados para a quer-
ra. 

O govêrno brasileiro lutem a principio com serias 
dificuldades. Mandou construir navios encouraçado1s, 
criou corpos de volun:arios da pa\ria, chamou a ser
viço ativ•o a Guarda-nacional. 

Como d-esejassem assenhorear-se d:) Rio Grande 
do Sul, solicitaram os paraguaios permissão à Repu· 
bli.ca Argentina para transitar o seu exército pdo ter
ritório de, Corrientes. Muito embora lhes fôsse dene· 
gada a concessão, invadiram aquela República, es1a· 
bel•eceram um gOIVerno provisório em Corriente•s e se 
destinaram a ocupar tôda a provinda, ,resultando de 
tamanha ousadia ü tra:ado da •tríplice aliança entre o 
Brasil, a República A•rgentina e a Uruguai, assinado 
em Buenos Aires ( 1 de Maio de 1865). 

O comando geral dos exércitos foi confiado ao ge· 
neral Mitl'S e o das fôrças navais, exclusivament·6 
nosso, ao almirante Tamandaré. O .exércitü bra~ilei· 
ro, o mais numeroso, •era chefiado p·elo brigadeiro Ma· 
nuel Luís Dsório, ficando os orientais ao mando do 
g-3neral Flôres. 

Os exércitos aliados cOmilçaram libertand'o Cor
ri~ntes, em Maio de 1865. 

Pret<Sndia iLopes descend·o o Paraná entrar no rio 
da Prata e logo tomar Buenos Aires. Não seria difioil, 
uma vez que os argenltinos não possuíam vasos de· 
guerra, para se defender. Para isso mandou a sua es
quadra inv.sstir traiçoeiramente. a nossa que estava an· 
corada junto à fóz óo Riachuelo. O seu plano fôra bém 
concebiào. O combate durou quase um dia inteiro e 
nos faltassem a habilidade e bravura do almirante 
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Barroso e o heroismo dos nossos marinheiros e 'leria 
Lopes dominado Buenos Aires e Montévidéo, obvando 
-una vitoria decisiva. Foi êsse prélio glorioso a ll ct. 
junho de 1865. 

Batalha de Riachoelo 

Aqora era o Rio Grande do Sul o ponto invoest;do, 
S. B o •r i a, Itcquí e depois Uruguaiana cóem soib o 
domínio paraguaio. Logo que D. Pedro II tsm noticia 
da invasão, para alí, se dirige. Animados os brasilel· 
ros com a presença do Imperador, libertam o territorio 
in':~adid0 ~ fazem os inimigos capiturar, dspoi1s de um 
mes do cerco. 

Livre o nosso territorio, .r>egressou D. Pedro ao Rfo 
de Janeiro e os exércitos aliados resolveram invadir 
Paraguai. Começaram transpondo o Passo da Pátria e 
tomando em ooguida o for'te õ:e Itapirú onde foi hastea· 
da a bandeira brasileira (17 de abril de 1866). Esta 
vitoria, foi ganha pelo exército e pela esquadra brasi
leira. 

A 2 de maio são os aliados atacados em Estero
BeUaco pelos paraguaios· se liliertando grraças à bra
vura do general Osório. Esperançosos da vitoria, em 
numero die 20. 000 assaltaram inesperadamente os a
liados em Tuiutí (24 de maio), Dá-se uma batªlha ter· 
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rivel ·e sanguinolenta em que se des.t.acam além de 
outros: Mallet, Sampaio, Argôllo e Osório, que mais 
uma vez patenl·eia o seu ilimLado pa.triotismo e cora. 
gem altruística. 

Depois des:a famosa batalha como o general Mi· 
tre e o general Osório não estabelecessm um acôrdo 
sôbre os planos de campanha, surgiram desav.snças, 
sucedendo o general passar o comando do seu exér
cil'O ao general Polidoro e retirar-se do teatro da guerra. 

Em fins de agosto chega o barão de Porto Alegu-e 
com refórços, realizando em setembro o ataque de 
Curuzú. 

Foi essa uma conquista temerosa alcançada ex· 
clusivarr.en:ie pelas nossas tropas. A luta apresenta-se 
tremenda. Enquan~o a e•squadra bombal'dei.a. o forte, 
trav.am·se em terra comiba!Jes desesperados, registando· 
·se ainda o torpedeamento do nosso vaso de guerra -
Rio de Janeiro•. Nem es;sa medonha catásotrofe diminui o 
vigor da inv.estida. Apossam-se os nossos de Curuzú. 

Desanimado Lopes com as perdas continúadas, 
solidta dos chefes aliados uma conferência que Ge rea· 
liza s•em ser tomada nenhuma medida decisiva. 

Continu.ando a guerra €mpreendem os aliados um 
a:faque contra Curupaití. Os seus esforços são malo
grados. As divergências de plano entr•e alguns cthe
f·es aliados chegam a prod'u!zir de\S:in'teligências e inde· 
cisão, a ponto de quas·e comprometer o bom êxi1to da 
campanha. Mitre se retira, o g.eneral Flôres abandona 
o posto, o almirante Tamandaré exonera-se peitas con· 
tinuas dissenções com o general Mitre, sendo substi~ 
tuido pelo vice-almirante José Inácio (depois viscon· 
de de Inhaúma), que entrou em exercido do oarqo a 
22 de dezembro do mesmo ano. 

O 90verno brasileiro entrega o comando das fôr
ças brasi1eiratS ao marquês de Caxias, que Chegou em 
Tuiutí em novembro d~ 1866. 
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Daquí em dionte é o Brasil que suporta quas.e que 
-sxdusivamente a responsabilidade da guerra. 

Norvam~mte Lopes tenta, sem resuHado, chegar a 
um acordo (Março d·a 1867). Sabendo o general Osó
rio que o Marquês de CaxiGrS·, seu amigo, substituíra 
Mitre, com uma divisão de 7. 000 homens, volta a se 
incorporar aqs aliados. Renovam-~e as hostilidaldles, 
conseguindo Osóri$ ocupar em Julho Tuiu-Cuê. Em 
pleno acordo o exército •e a armada se dispõem para 
marchar sobre Humaitá. Dá-se nessa ocasião a volta 
de Mitre que reassume o comando e psrmanec:em os 
aliados defronte de Humaitá, sem nada decidir. Em 
agos'.o consEgue a esquadra de Inhaúma attrav·essar o 
passo de Curupaiti. 

A 3 de novembro de 1867 empreendem os para
guaios a retomada do Curuzú, a qual não levam a -efei
to pela bravura ·à e Porto Alecgre, que ss. bate com valor 
extra~ordinário. Em prindpios de 1868 retira-se Mitre 
definitivamente e o Marquês de Caxias reassume o 
comando geral. Inicia-se uma séria de vitóri.as difícil· 
mente ganhas. Efetua ·a nossa esquadra em fevereiro de 
1868 a Jiamosa passagem de Humaitá, que se rende defi· 
nitivamente em agosto dêsse mesmo ano. :E:sse feito deci
diu, pode·sre afirmar, os destinos da guerra. 

Abandonando a fortaleza que supunha inexpugna· 
vel, foge Lopes pa-ra S. Frandsco, onde se fortalece. 

Vencido tambem aí, estabeleae-se. enfre Angustura e 
Vileta. A luta prossegue. sem treguas fugindo o ditador 
para Lamas Valentinas que era ligada a Augustura e a 
outros pon:os. Realizam os brasHeiros a ba~alha da 
ponte de Itororó, a de Avaí e a de Lomas ValenUna•s, 
que se rende ·em 27 de Dezembro de 1868, depois de 6 
dias de combate. 

No dia 3Q dá-se a capitulação de Angustura e em 
5 de Janeiro entram os aliados vitoriosamente em As
sunção. Supõem terminada ·a gue•rra. Retiram-se doen
tes d'e Paraguai, Osório, Algôllo, Caxias .w o visconde 
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de 1nhaúma•, voltando ainda o primeiro ao catnpo da 
guerra:. 

Estabelecera-s·e no enJtanto Lopes ao norte, nas co!"" 
dilheiras de Ascurra construindo fortificações e for
mando nO\"o exército. Nomeou então D. Pedro II, para 

substiiuir Caxias, o sspos:o da princesa imperial D. 
IsabeL -o conde d'Eu; para comandante da .esqua;dra 

br::sí.1eira, o dhefe de div.i,slão Elisiário .Antônio dos San· 
tos, visto ter falecido o visconde de Inhaúma. 

Decidiu-soe o conde d'Eu a perseguir insistente~ 

mente o ditador, até que depois. de muitos dias de uma 
luta obstinada obi-eve tQmar Pirebebui, a nov:a capital 

doe Lo.pss e des:roçar definitivament.s os paraguaios em 
Campo Grande. Ainda Lopes se escapa, refugiando-se 
em Oeuo-Coirá, donde pretendia passar para a Bolívia. 
P·erssguido lambem aí, procura mais uma vez evadir
se, sendo alcançado pelo g€netral Câmara. Ferido no 
ve:o.tre, desarmado, exausto, oaiu de joelhos à margem 
do Aquidabc:niguí (afluente do Aquidaban) quando 
:entava transpô-lo. Intimado à rendição, respondeu: 
"Não me entrego, morro com a pátria". Apezar da resis• 
tência que ah1Jda opoz, foi d€sarmado por um soldado, 
em quanto outro lhe disparava um tiro de revolver, :rJR 

região dorsal (1 doe março de 1S70). 

Assim terminou a. luta que por cinco anos tão no· 
brementP mantivemos com um país que se tornando in· 
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comunicOIVel aos estrang.ei,ros, era um enigma pa[a as 
nações vizinhas. 
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GUERRA DO ,PARAGUAI 

(RESUMO HISTóRICO) 

A nossa recusa ao üferecimento d'e Lopes c;:omo m .. 
diador na questão que mantivemos com Uruguai, lha 
produziu tanto despeito, que para desforço, doeu inicio 
à sua hostilidade aprisionando o "Marquês de Olinda"_, 
que foi incorporado à esquadrilha paraguaia (novem· 
bro de 1864). Em seguida mandou invadir o terri·torio 
brasileiro, começando pela provinda doe Mato-Grosso. 
Não podia o Brasil se mostrar impassível. Entãü, con· 
quanto não estivessemos aparelhados para a guerra, 
criou o governo imperial corpos de voluntários, chamou 
a .s>erviço ativo a Guarda-naciona,l e mandou construir 
navios encouraçados. F>ez partir de S. Paulo, Minas e 
G{liós, fôrças pOli' te.rra para re'alízar uma contra-inva
são. 

Desejando os paraguaios invadir o Rio Grande do 
Sul, solicitaram permissão para transita~ pelo território 
argentino. Den~ado o seu pedid-o, invadiram ousada
mente Corrient•as, resultando dêste ato o tratado dta trí· 
plice aliança entre o Brasil, a República Argentina e o 
Uruguai (maio de 1865). 

O c'Omando geral dos exércitos foi confiado ao ge
neral Mitre, (presidente da República Argentina), e o 
das fôrças navais ao almirante Tamandaré; o exército 
brasileiro era chefiado pelo brigadeiro Osório, S·endo os 
ori.;mtais dirigidot pelo general Flôres. 

Começaram os aliados . libertando Corri entes, para 
o que estabeleceram o bloquêio de rio Paraná. 

Como se achasse a nossa esquadra ancorada iun· 
to à foz do Riachuelo, pretendia Lopes investi-la trai. 
çoeiramente e assim tomar Bu<S<n'Os Aires. A luta durou 
quasi um dia inteiro e nos faltassem a habilidade e a 
bravura do almirante Barroso, teria Lopes alcançado 
uma vitória decisiva (11 de Junho de 1865). 
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Vi·aram en:ão os paraguaios invadir o Rio Grande 
do SuL. S. Borja, Itaquí e depois Uruguaiana cóem 
sob o domínio dos invasores. Logo que D. Pedro tem 
ciisto cienda, para ali se dirige. 

Com a presença. do imperador os brasileiros enco
raiad'Os libartam o territorio invadido, fazendo o inimi
migo capi:ular. Resolvem invadir mesmo o Paraguai. 
Transpõem o Passo da Patria, tomam o forte de Itapirú 
(17 de abril de 1866), vencem em Estero Bellaco (2 de 
maio) e. tomam a•inda Tuiutí (24 de maio) depois de 
uma t.errivel bata.lha. Em fins de agosto, ohega o Barão 
de Porto Aleg,re com refórços, real·izando em set>amlbro o 
ataque do forte d·a Curuzú. Foi esta uma conquista te
merosa, efetuada exdusivamen:e pelas nos.s,as tropas. 

Por essa época solicíta Lopes uma conferência, que 
se efetua s·em resultado definitivo. 

Empreendem os• -aliados um ataque a Carupaití, 
sendo malogrados os seus esfôrços. As divergências de 
plano d'e batalha produzem desinteligências, sucedendo 
a retirada de Miire, do almirante Tamandaré e do ge· 
neral Flôres. 

V:Siu substituir Mitre o marquês de Caxias, que che
gou em novembro de 1866. Com êsse novo chefe volta 
Osório a se incorpo,rar a.o exército brasileiro. ocupando 
em juLho Tuiu-Guê. Dá-se a volta de Mi.tre. Em agosto 
consegue a esquadra de Inhaúma atravessar o passo 
de Curupaiti; em novembro tentam os paraguaios reto
mar Curuzú, o que não realizam graças a Porto-AJ.sgre. 
Em princípios de 1868 retira-s& definitivamente Mitre e 
o Marquês de Caxias reassume o comando. Inicia-se 
uma sé!Ti.e de vitórtas dificilmente ganhas, realiZ<lll'ldo-se 
em fevereiro de 1868 a passagem de Humaitá que s-e 
rende de vsz, em agosto dês se mesmo ano. D·epois da 
rendição dessa f·ortaleza que supunha inexpugnavel, 
foge Lopes para S. Francisco, >Sfetuando-se em seguida 
as batalhas d'e Itoróró, Avaí e Lomas Valentinas. 
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A 5 de Jane.iro de 1869 entrou nosso exército em 
Assunção que não oiereceu a mínima resistência. 

Supunham terminada a guerra. No entanto Lopes 
que conSiaguira galgar. as cordilhe·iras de ASidUI'ra ía 
formando novo exérci.to e construindo novas fortifica
ções. Veiu então substituir Caxias o conde d'Eu, genro 
d-o Imperador. Êsss, perseguindo obstinaJ:i!amente o 
ditador, conseguiu ",ornar Pir-3bebui (a neva capit'al de 
Lopes) e destroçar os paraguaios em Campo Grande. 
Refugiou-se o ditador ·em Cerro- Corá onde perseguido 
pel·o general Câmara fci akançado à margem do Aqui
dabaniguí. Embora Já estivesse ferido no ventre ainda 
r.ssis~iu à ordem de rendição, sendo des.ormado, a. for
ça, por um soldado, enquanto um outro lh-3 disparava 
no j orso um tiro de revolver (l 0 de Março de 1870). 

Assim terminou a guerra que por 5 anos mantivemos 
com n Paraguai. 

QUESTIONARIO 

Qual a guerra mais notavel cx:orrida no II império? 
Quem promoveu Bssa guerra? 
Como iniciou Solano Lopes sua franca hostilidade? 
Que foi feito do coronel Carneiro de Campos, dús 

demais tripulan:es e do vapor que os conduzia? 
Que fez Lopes em seguida? 
Como procedeu a guarniçãc, brasileira exis:ente em 

Mato-Grosso? 
Qual foi então a atitude do govêrno brasileiro? 
Que fizeram os paraguaio.; para se asssnhorearem 

do Rio Grande do Sul? 
Foi-lhss concedido o quo desejavam? 

Que resultúu por t·erem invadido o territorio argen
tino? 

Quem exercia o comando em ohefe dos exércitos 
aliados? 

E o c0mando rcias fôrc;as navais? 
Quem comandava o nosso exército? 
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Que vitória obtiveram logo os exércitos aliados •em 
:::omeço de 1865? 

Qual o plano de Lop -~ para tomar Buen'Os Aires? 
Qoo tempo durou êstSe r,ombate e o quem devemos 

a rttortcrt 
Oual o dia que o:Yl.nala esse prélio qlorloso? 
Após a batalha de Riachuelo pa.ra onde se diriqi• 

ram os paraguaiús? 
Que fsz D. P·e:ci'ro II quando soube da invasão do 

Rio Gr:::mde do Sul? 
Liberto o nosso território que resol<v·era:m os e:x;érci

t·os aliados? 
Como in :daram as s-:.J.as vitórias em Paraguai? 
Qual o ponto oia'cadb •s-m 2 de maio p·elo exército 

in:m\<JO? 

Mencione .:::dgumas batalhas memora:veis realiza
das no territorio paraguaio, quando o general Mi'tre 
exercia o comando ge·ral: 'dos exércitos aliados. 

Quem se salienta nessas duas batalhas pf la sua 
extraordinária bravura? . 

Após :> ton~íl.da d'o forte do Curuzú que solicitou Lo· 
pes 60s chefes aliados? . 

Ficou alguma coisa resolvida nessa con!.;,d3ncia? 
Depois do ataque malogrado de Curupaiti o que 

;,:c: pass-ou entre os chefes aliados? 
Qual o substituto de Tamandaré? 
A quem ·o govêrno brasileiro entregou então o co· 

mando das nossas fôrças de terra? 
Qual a nação que daí ::m diante quasi sem auxi • 

lics extnanhos co1ntinúa a guerra com os paraguaios? 
Sob a direção do Marquês de Caxias como conU· 

nuou a gu~rra? 

Não voltou Mitre a assumir o comando? 
Quando Caxias reassumiu a chefia <lo exér· 

cito? 
Que vitóriQ!s fôrom realizadas sob a sua direção? 
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Onde s-a refugiou Lopes depois da rendição d~ Hu· 
maitá? 

Como prosseguiu a guerra? 
Quem suced'eu ao Marquês doe Caxias? 
O que se passou sob o cOmando dêsse novo r.::hefa? 
Como ocorreu a morte de Lopes? 
Quanto tempo durou a CJUerra do Parac;,uai'l 
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XXVI 

ABOLIÇÃO DA ESCRATURA 

A exemplo de tâdas as nações antigas e pela ne· 
cessidade 'de povo.aa: o sólo e de .cdloni2lCH' as terras bra
sileiras, iniciou-se em nosso país o vergonhoso tráfico 
dos escravos. Vinham êles da Africa, principalmente 
de Angó1a, S. Tomé, Costa da Mii'la, Guiné e Moçam· 
bique. 

Eram com faciiidade obtidos e trocados por missan
gas, bugigangas e ninhc:rias que levavam os traficantes 
aos régulos (chefes de tribus africanas). Deixando a 
pátria ,eram introduzido. no porão dos Neg.rei,ro.s (na
vios que os conduziam), ond-e eram tratados com o 
maior dssprcso e rigor, suced,endo sucumbirem muitos 
no trajeto não só pelos maus tratos, como por doenças 
que sobrevinham da faltà de higiene. 

"Como gado ou mercadorias marcavam-se, eram 
carimbacios, para se não confundirem uns com os ou
tros". 

Muito devemos a essas pobres criaturas que tanto 
influíram para o desenvolvimento da pátria, sem visar 
nenhuma recompensa. No entanto ainda a divisa -
escravo - pesa sôbre a sua posteridade como verd.o;
deira maldição! 

Fôram êles que derrubaram matas, construíram d
dades, engenhos, desenvolveram a agricultura, planta· 
ram canaviaís, fcteilitan.do a fortuna do,~ senhores que 
se iam congreÇJando para constituir a primitiva aocie
dade brasileira. 

Nos fins do século dez·oito, porém, começou a cam
panha abolicionista em diversas nações européias e 
também no Bra,sil, ICOm a puibliocrção do. livro Etlliope 
Resgatada, do Padre Manuel Ribeiro da Rocha, .. que foi 
o precursor. do obolidonismo em nossa pátria. 

· Desde então grandes homens começaram a tralia-
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lhar preocupados com o mesmo idéal, máxime depois 
de finda a guerra do Paraguai. As principai•SI leis que 
produziram a abolição, foram; a de 4 doe Setembro de 
1850, suprimindo o tráfico dos escravos·; a de· 28 de Se
tembro de 1871 dhamada a LEI DO VENTRE LIVRE li
bertando os filihos nascituros da mulher escrava, a de 
28 de seneinhro de 1885, de,darando livres 01s sexagená-

Abolição da escravatura no Brasil 

rios ~~ por fim a 13 de maio de 1888, dec.retando a ex
tinção total da es•crrwatura. A primeira dessas lei·s, que 
implicava um compromisso tomado wlo Brasil com a 
Inglaterra, fo.i proposta no parl-Cliillento por José Cle-
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eminente Pereira em 1826 e promulgada no govêrno do 
eminente estadista Eusébio de Queirós. Devemos a 
segunda, à iniciativa de José Maria da Silva Pamnhos, 
Visconde do R'io Branco; a glória da tereeiw é conferi
da a José Antonio Sardiva; e é o senador João Alfrêdo 
qu~m fedha com 1ohave de ouro êsse luminoso periodo 
de movimento pela :6raternidade b11asUeira, dando-nos 
10 lei bendita de 13 de Maio. 

Era €ntão regente a Princesa Imperial D. Isabel, 
chamada a Redentora, que 'ocup1ava o trôno por estar 
seu pai D. Pedro I I viajando na Europa. No Brasil o 
movimento em prol dos escravos tornou-se intenso; or
ganizarom-se sodedades emancipadoras, houve mee
tings e subscrições, dando em resultado a libertação 
de grande número de negros. Não deve ser esquecido 
o patrocínio da Igreja Católioa à caus,a da abolição. So
licitada por Joaquim Nohuco a interJerênci.a de Leão 
XIII, numa conf·~rênda que com ês:se tivera, logo se 

Visconde do Rio Branco 

prontificou o SUimo Pontífic•e, recomendando aos bíspos 
brasil-eiros interêsse pel·o abolicionismo, o que· muito 
concorreu para o triunfo da liberdade dos negros. 
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As ppovincias do Amazonas, do Ceaá e Rio Gran· 
de do Sul libert•a,r.c.m seus e•scravos desdle 1884. 

A Paraíba também muito trabalhou. Castro Pinto 
em Mamanguape Manuel da Silva e Simão Patrido 
Senior em Areia, mui-to conseguiram, tornando-se figu· 
ras de destaque. As cidades da Paraíba que mais se 
distinguiram fôram: Mamanguape que iá emancipara 
muitos dos s·eus cativos antes do dia 13 de maio e 
Arêia, onde iá não b•~"'via nenhum escravo desde O· dia 
3 de maio. 

Entre cn vultoa JXItaibanos Q\t• •St notabilizaram 
n·essa heroico: campanha, merecem ser menciúnados: 
Manuel da Silva, Rodblfo Pires, Matia1s da Gam.a., Coê· 
lho Lisboa, Xavier Junior, Castro Pinto, Cardoso Vieira. 
Maci2l Pinheiro e outros. 

Dentre os brasileiros que mais se dsitinguiram em 
pontos diversos do paÍs, notaremos :üém ci'os iá men• 
cionados, os seguín.es: Francisco Moreira de Vascon· 
colos, Joaquim Nabuco, Afonso Celso Junior, Castro Al
ves que tão belos poemas escr·eV'9u, Pedro Velho, Mar
tins Junior, José do Patrocínio e outro.s. 

QUESTIONARIO 

Por que se iniciou em nosso país o vergonhosa 
tráfico dos escravos? 

Donde •e tomo os importávamos? 
Que nome se dava aos homens encarregados da 

neg·ociar os negros? 
Como se chamavam os chefes das tribus africanas 

e os navios que conduziam os cativos? 
Como eram aquêles infelizes tratados <iurante (l 

~rajeto? 
Que b:mefido nos prestou essa pobre gente? 
Que pensamen:o devemos ter ao relembra·los? 
Quando comecou na Europa a campanha abolicio-

nista? " 
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Quando no Brasil s'e começou a irabalhar mais in
tensamente pela liberdade dos ·escravos? 

Quais ois principai-s· leis, que entre nós produzi-
ram a abolição? 

A quem dlevemO:s essas leis titãc· gloriosas? 
Quando fôram os oocravos libertos1? 
Quem regía rentão o Brasiil? 
Quais as provindas brasileiras que .libertaram seus 

escravos desde 1884? 
Que cidades .paraih::::nas emandparam os s·eus ca· 

tivos antes do dia 13? 
Quais os vultos paraibanos que entre nós se no· 

tabiliza.ram nessa campanha pela liberdade? 
Ci·taí, cclém do.s iá mOnlcionad,os, alguns brasileiros 

que e~m ;pontos dive11sos de nOlssa pátria se emepenha
ram por êsse mesmo ideal. 

XXVII 

REPúBLICA 

As idéias demooratídas semeadas em no!..sa pátria 
no ano d1e 1710 por Bernardo Vieira, iam cada vez 
mais se. consolidando, apezar do modo bárbaro por 
que eram :ralados os seus apóstolos. ·Assim, ·am 1870 
se organiZ'Ou no Rio de Janeiro um partido composto 
de notarveirs brasHeiros que se destinavtam à propa· 
ganda da República. 

Esse gli.l;po trabalhava co:m insistência e era cada 
dia acrescido por novos indivíduos anciósos pela mu
dança de govêrno. 

A abolição súbita e total da e.scrov.afur.a, que ge~ 
rou profundo desgosto nos senhores de escravos pelo 
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preJulzo causado, Evigorou a corrente iá poderosa que 
visava ·a queda do regime monárquico 

Em novmebro de 1888 iá n.aitos partidarios afir
mavam que a República es4ava feita em todo o país e 
seria levada a efeito no dia em que o impi:Írador de
saparecesse. Em 1889 a propaganda tomou-se mais 
ativa, tendo como p:rinJCipa'is apóstoLos: Silva Jardim, 
C desaparecido pouco tempo..,. depois, na cratéra do Ve
suvio) na tribuna popular; Benjoamim Oonstant, na 
cákdra de professor; Quintino

1 
Bocaíuva, Rui Barbosa 

e Aristides Lobo, na imprensa. No entanto não des.e
j.a!Vam .ainda os brasileiros •a República a IS de no
vembro e sim, como dissemos acima, depois que D. 
Pedro li deixasse de existir. 

Motivos muito iusitos porém,, vieram a;ntecipar os 
aconte.cimentos. O visconde· de Ouro Preto, presiden
te do ministério, tudo estava dispondo para a abdica· 
ção do i:m;perador na sua filha D. Isabel e ainda mais, 
para a abdicação desta no seu filho mais ~rho, Pedro, 
para des'!a1I'te tornar-s:e êle, o Visconde de OUJro Pre. 
to, gerente do Império Brasileiro. 

Urgia portanto, proclamar logo a RepÚiblica. O 
principa:l ahefe do exércno era o marechal De·od'oro 
da Fonsêca. Fazia· se necessario que êle patrocinasse 
a grande causa, conquanto muito lhe custa,sse amar· 
gurar os últimos dias do imperador. Os atr:igos insis
tiam, a pátria reda:rnia:Va e· êle não trepidou em pro
clamar no da 15 de Novembro a nova fól'!na de govêr
no, que t·ornava uma inutilidade a monarquia de Bra
gança. D. Pedro II que estava com a família em Pe
trópo1is, chegou às pressGs, em vi.rtude dos telegramas 
que rece,bêra. 

Depois de proda,mada a Repoolica no Campo de 
$ant'Anna, forme·u-se um numeroso préstito cívico de 
militares e civís~, .tendo à frente o maredhal De·odoro, o 
qUJal percorr.eu tôda a cidad:e ao SIOIIll de hinos pa'l·rió
ticos, da músi'ca e de viVICis entusiá,ticos e :repetidos. 
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A's três horas da tarde dêsse mesmo dia, José do 
Patrodnio, na cama:ra municipal: pr-ocla:mav::r a Repú.-

blica em nome do povo que se aliava ao exército e à 
arma2'a nacional. 

Logo estabeleceu-se um govêmo provisório (';om
posto de um chefe - o marechal Deodoro e de 7 mi
nist·os: Bmiamin Constant, Dr. Rui Barbo~a, dr. Ma· 
noel Ferraz ds Campos Sales, Quintino Bocaiuva, De
métrio Ribeiro, Eduardo Wandenkolk e Aristides da 
Silveira Lôbo. Foi d,e,cretada a República Federativ,a 
como forma de govêrno e D. Pedro II in'timadlo a dei
xar, com sua família, o Brasil no proso d-e 24 horas, 
sendo-lhe ooncedidcr uma quantia suficienlte para a·s 
despesas no estrangeiro. 

O imperador r•egeitbndo a Imporl<lU'lcia oferecida, 
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respond€u que partiria no prazo indicado, conservan
do do Brasil a mais saudosa recordação e desejando à 
pátrr-ia que ia deixar tôda a sorte de grandezas e pros
peridades. Embarcou-se no paquête "Alagoas" com 
destino a Lisboa, onde faieceu a ex-imperatriz D. T.e
resa Cristina Maria, a 28 de dezembro, morrendo êle 
em Paris, no ano de 1891. 

O governo proviso.rio 1eminou a 24 de Feverai· 
ro de 1891, data da promulgação da Constituição da 
República. 

De l&l89 •até hoje, fôram presidentes da RepúbliJCa: 
Marechais Deodoro da Fonsêca, Floriano Peixoto, drs. 
Prudente ·de Morais, Campos Sales, Hodrigues Alves, 
Afonso Pena, Nilo Peçonha, Marechal Hermes da FoCJn• 
sêca, drs. W enoelau Braz, De·Ifim Moreira, Epitácio 
P e s s ô a, Artur Bernardes, Washington Luís Getu
lio Vargas, e::tando no poder o General Eurico Gaspar 
Dutra. 

A POII'aftia conquann'o nunca fôsse uma séde ati· 
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va de propaganda republicana, todavia jamais foi re
fratário a êss.e regimen, aceitando-o sem oposição. 
Aristides Lôbo, Madel Pinheiro, A'lbino Meira, Coêlho 
LJsibôa e 'Epitácio Pessôa, fôram paraibanos que se 
distinguiram na p::-opaganda, no Rio e em Pernambu
co. No .exército também temos figuras de d1estaque. O 
general Almeida Barreto foi no instante da pro:clama
ção um elemento poderoso, ::rderindo ao novo regi
men com os 1096 soldados qu;:o comandava; os coro
néis João e Tude Neiva e o 2.0 tenente João da Silva 
Retumba, prestaram no dia 15 inestimaveis serviços. 

No dia 17 de Novembro ef·&tuou-se uma reunião na 
câmara municipal, sendo .aclamado um qovêr
no republicano provisório, composto de diversos mem
bros. Após outras reuniões s conferências, ficou defi
nitivamente organizado o govêrno, que foi aclamado 
à l hora da tarde doo dia 18, de uma da,s· ):anelas do 
27. 0 Batalhão, pelo Dr. Antonio Massa. 

A 2 de dez·embro porém, tiveram os membros da 
junta de deixar os S2\JS cargos por determinação do 
govêrno da República, ficando a administração ex~ 
clusivamente a cargo c'o Capitão de Engenheiros João 
Ciaudino ci\2 Oliveira Cruz. :t:ste permaneceu no cargo 
de gOViêrno provisório até o dia 6, data em que o dr. 
Venâncio N{'iva as-sumiu o exerdcio da adtrl!inistro
ção, conforme a nomeação que recebera do Govêrno 
Provisório da Ft~úblilca. 

Depois de publicada, a CoMtituição federal de 24 
!h fev€reiro de de 1891, ú g•ov.ernadôr convocou o 
Congresso Constituint<? do Estado, mandando prOiceder 
a eleiç•ão. t:s:se Congresso e.legeu p01ra governador o 
Dr. Y.::mâncio Neiva e elaborou a ConstituiÇão parai· 
bana a 5 çii.: agôsto de 1891. 

Dando-se o golpe de ·estado, por Deodoro da Fon· 
sêca, seguiu-se a deposição dos governadores de 
estado, entre as quais a do dr. Venâncio, v.e·iu dtiri
gir os destinos da Paraíba o dr. Alvaro Lopes Mocha· 
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do, que convocou nova Constituinte, elaborando então 
a Constimição de 30 de Julho de 1892. 

A Paraíba tem tido os seguintes presidentes: drs. 
Venâncio Neiva, Alvaro Lopes Machado, Antônio Al
frêdü da Gama e Mélo, José Peregrino de Araujo, Mon
senhor Walfredo Lsal, (•em substituição); drs., Joê:l'l 
Lopes Machado, João P•ereira de Caslro Pinto, cujo 
qualt,fi.enio J1oi cOill)pl€tado pelo c•el. Antôtn,b da Silva 
Pessoa e Dr. Sola•n de LUJC.elliCl; Dl's. Fran~eis:co Camilo de 
Holanda, Solon Barbosa de Lucsna, João Suassuna e 
João P·essoa Cavalcanti de Albuquerque que governou 
de 22 de outubro de 1928 a 26 de julho de 1930, quando 
foi assassinado covariemente, sm Hecife. Assumiu o 
dr. Alvaro de Carvalho, 1° vk~C-presid'enr:e, que exerceu 
o m:::mdato até 3 de outubro do mesmo ono, quando to·
mou conta do poder o dr. José Américo, na qualidade 
de Governador Revolucionári•o do Norte. A Junta Go
vernativa que depois d·e 24 de outubro (data do triunfo 
iefinitivo da r-evolução) dirigiu os d~stinos do país até 
3 de novembro ,passou o govêrno ao dr. Getúlio Var
gas, QUe d·es•ignou para Interventor dês te Estado o Dr. 
Antenor Navarro. Falecendo êste num desastre de a
viãÓ, em abril de 1932 ~oi suibsti.tuido pelo dr. Gratu~ 
li ano de Brito, a que sucedeu dr. Argemiro de Figuei-' 
rêdo, depois substih.uido pelo dr. !Rui "Carneiro. :t:sse 
deixando a Interventoría .a 20 dé outubro de 1945, teve 
como sucessores: Drs. Samuel Duarte, Severino Mon
teu•egro, Odon Bezerra e José Gomes. 

Voltando o país ao regimen c1ons,'t'ituciona1, foi el•ei
to por mai1oria de vo'~os o dr. Oswaldo Trigueiro da 
Albuquerque e Mélo. 
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QUESTIONARIO 

Q.:;;al a nossa fôrma de govêrno? Em que •ano se 
proclamou a Repúblíica no Brasil? Quando e onde se 
organizou um partido destinado à propaganda dês-se 
regimen? D.esde que tempo se falava em República no 
Brasil? Em que ano se tornou mais intensa a propa
ganda? Por que não esperaram os brasileiros que D. 
Pedro desaparecesse p::1ra executar os seus pltanos? 
Que not'arvel acontecimento histórico muit·o contribuiu 
paw a queda da monarquia em nossa pátria? Men
cionai algumas figuras: de des'taque que trabal.lharam 
pela República. Após a proclamação, que fizeram os 
repúblicaTiios? Quais os pritrndros· altos d~.e g·over
no prorvisório? Que decidiu D. Pedro depois de rece
ber a intimação? Qual o paquête que o conduziu à 
Lisboa? Que pe.rda sofreu ali? Quando e onde morreu 
êle? Quando terminou o govêrno provisório? Por que 
é ainda memoravel o dia 24 de Fev•e.reiro? Quais os 
presidentes da Repú!blica desde 1889 até os• nossso 
dias? Como a Paraíba aceitou o novo regimen? Quais 
os paraibanos que se distinguiram .em PernamlbUICO e 
no Rio como propag~andis:tas? No exército, que pa:
raibanqs prestaram inestimav>eis serviços no dia da 
proolamação? Quem, por quem e donde foi aclama
do o govêrno repubLicano da Po.raíba? Que modifi
cação sofreu êsse govêrno em 2 de dezembro dêsse 
mesmo ano? Até quando o capitão João Claudino 
exerceu o cargo provisório? Quem veiu nomeado pelo 
govêrno Provisório da Repú:blilca para o substituir? 
Que fez ü govêrno da Paraíba depois de publicad.a a 
Consltituição Fede:ral? Quem foi eLeito, rpe1o congresso, 
para governador? Que fez mais o congresso? Que su
cedeu depois disso? Quem suibstituiu o dr. Venânci•O 
Neiva? Que fez o dr. Alvaro Lopes Machado, após sua 
chegoda? Mencionai os nomes de alguns homens que 
têm pr•esidido os destinos da Paraíba. 
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XXVIII 

REVOLUÇÃO DE 1930 

Para as eleições à presidência da República, que 
se de.veriam realizar em 1.0 de março de 1930, dois can• 
didatos S·e apresentaram para substituir Dr. Washing· 
ton Luís, o que tornou .o pl.eito renhido, despertando 
gr,ande interêsse em tôdas as classe·s. Dr. Getúlio Var· 
ga.s, pres.iden:e do R. Grande d'o Sul, muit·o populariza· 
do, pertencente à corrente liberal ,tinha como compe· 
tidor o Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, presidente de 
S. Paulo e grande amigo de \V. Luís•. :t:ste ,para conse· 
guir o êxit-o de seu candidato, enviou, o almirante Pin'.o 
da Luz a div•ersos Estados, realizando uma propaganda 
de ca.ra:er reservado. 

Dr. Joã:o Pessoa CavaLcanti de Albuquerque, en· 
tão pre.sidente de Pa·raílba do Norte, amigo do Dr. Ge. 
túlio Vargas e pretendente à vice~presidência da Re· 
públi0a, apresentou formaL oposição .ao candidato do 
CGtête, iniciando uma propaganda pró Getúlio Vargas. 
Organizaram-se caravana,s de·stina:da·S· ao interr,ior de 
Paraíba e .aos Estados próximo·3; reali~aram-se calo. 
rosos comícios, em que o povo fremía de entusiasmo, 
vivando o presidente João Pessoa. No dia 29 de Julho 
de 1929, êste telegrafou ao presidente da Repúblioa, ne· 
gando o apôio do Panaíba ao candidato do Catête. t::Sise 
foi dhamado o dia do NEGO. 

Nas •eleições realizadas (cuia apuração dependia 
do Congre.sso) houve fraudes e violências, iniciando· 
se groves dis<enções politicas, dbcussões calorosas, 
injustiças, perseguições ·em todo o pafs. Rio. G. do Sul, 
Minas e Paraíba do Norte, coligadoG, não quize·ram se 
submcte.r às imposições de W. Luís. 

João Pessoa viveu com os paraibanos dias de ter· 
riveis incertezas, mostrando-se desternído e heroico. 
Quase só a Par.afba altiVla desafiava irreverente as a-
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titucles austeras da metrópole, sem medir consequên· 
cias, jnd'iferente ao seu des'lino. Cvm gestos firmas e 
deçi·sivos, João P<sssoa sulco:u em tedos os s-etores o 
coração do B'rasil preparando a s.ementeira .fecunda das 
novas .diretrizes ,pavoludonárias, que mais tarde regaria 
com -s'êu sangue; para. reabilitação dos ideais repúbli· 
can-c·s. para -a ressurr-aição da pátria nova. 

De·sde março de 29 chegavam à Paraíba, por ordem 
do govêrno federaL batalhões de divarsas unidades do 
norte e do nordeste da União. Hecooidos por entre a
clamaçõ-as delirantes dos paraibanos, sem distinção de 
sexo, limitavam-se· ~ escutar cs vivos continuados ao 
presidente Joã:o Pessoa, à Aliança Liberal e os môrras 
ao G::Itête e a Washington Lu!s. 

O b::dharel João Dantas, ,paraibano, membro de 
jlustre famili-a sertaneja, se constituíra inimigo do gran. 
de Presidente, graças às suas atitudes de repressão às 
arbi:rariedades dos grandes proprie:ários do interjor. 
conservàdor-as de costumes feudais. Prometera se des. 
forç:::r dos supos.~os VJSxames fisitos à sua família e das 
of·ensas qu•a dizia ter sofrido por •G'<Qasião de discussões 
mandda-s pelos )·ornais. Nã·o tardou a encon:rar oca. 
sião propida. Tendo viajado para Recife no di·a 26 de 
julho, entrou João Pess•oa D'G· qafé Glória, na ruo Nova 
(logo mais batisada co~ o seu nome), onde :r-ece!bia 
manifestações da appeço. João Dantas, prevalecendo· se 
do aglomerado de pessoas e não ·senfrG• por Ís·SO facil
mente rpsrcebido, alvejou o Presidente, que ferido por 
um::r bala presies tombou, morrendo minutos depois. 

A notícia do atentado ferju profundamente: a Pa
raíba, que em massa correu para as ruas, em desusadas 
manifestaçôes de pazar, de vingança e de cólera. Es
tabeleceu-se um pânico t€rrÍvel. Assumiu então o go
vem·o da Paraíba o Dr. Alvaro de Carvalho, na qualL 
dade de prjmeiro vioo·presidente eleito. 

O ·<ko da Paraíba reboando por todo o Brasil, re· 
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forçado, indômito, ia traball:).ado os corações e as inta. 
ligências, numa rebelião puj-ante de conquista pela li
berdade. Os três Estados coligados sob o título de 
Aliança Lill:eral, iDret•eooiam realizar no dia 24 d.e ou

tubro de 30, a m~sma revolução que l:i3 teria efetuado 
no dia 29 de junho, 1.0 ano depois do Nago, ·m.ão revo
gada pelo assassinatc· do Chefe. A gr.cnde chama foi 
ateada pda Paraíba. Na madrugada de 4 da outubro, 
H'3 cidadãc·s idealis1 as, ·concretizando as pre\enções d2 
João P·esso.:r, tomaram d'e assdto o quartel do 22 B. C., 
te.ndo se r2aistado morte." ·e ferimenos de alguns ·de
mentes dur~nte o tir·c·beio~mantido por mililares e civís. 
Esta.va de prontidão ao batdhão o .enen!'e Jurací Ma
ga!)hÓes., que ·simpatizante com as novas dou1.rinas, a
deriu esr:;ont::Dsan:En:c., to.rnando-se a revolução vito
riooa. Além dêsse chefe militar, ocuparam lugar de 
relêvo o Capitão Juarez Távtora, Tenente Agildo Barata 
oe outros. O povo aderiu ·espontaneamen:e ao movi. 
me-nto. 

O Dr. Alva.ro de Carvalho após ter as~inado o de
creto mudando o nome da nossa Capital para ·o de 
João Pessoa, foi deposto e retirando-se da presidênda 
teve como suoessor -o Dr. José Amériro de Almeida, na 
qualidade de Governador Revoludcmário do Norte. 

O Dr. João Danta•s foi encontrado morto na cela 
que ocupava na. De·:enção, em Recife a 22 de ou'ubro. 
No dia 24 do mesmo mê•s W. Luís ·era deposto S•em re. 
lutância, recebendo -ordens de se retirar para a Europa. 

Cumpria-se a prof.e·cia do grande Presidente, quan· 
do num dos com:Lcios realizados nesta Capital, excla
mara: "Se o destino me fôr adver·so, tombarei no cam
po de batalha, vencido sim, mas humilhado nunca". De 
fato, êle não foi venddo nem humilhado, porque a mor
te apenas lhe tram:ofigurou a personalidade, que contL 
núa aureolada pela .admiração dos grandes espiritos, 
cro lado de vultos inconfundíveis da História·. 
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XXIX 

PRESIDENTES DA REPúBLICA 

MaPechal Deodüro. -- Exerce o manda: o de 25 de 
Fevereiro de 18m a 23 de novsmbro do mesmo ano. Por 
divergências. havidas ent-re o poder executivo e o Con
goosso Nacional, é êste pelo presidente dissolvido, sen
do declarados no mesmo dia em estado de sitio o Ois· 
tri to F2 dera! e Niisroi. 

Ês:se ato arbitrário e em desacordo com a Consti
tuição, dá em rc>sulfado a r-evolta da esqua-Jra brasilei
ra, sob o comando do Contra Almiran:e Custódio José 
de Mélo. Para livrar o país de m:::tiores embaraços, De-o
doro renuncía o cargo, pas-sando o gôverno ao vi((e·
presidente MarEchal Floriano P·eixoto. 

Marechal Floriano Peixoto - Ocupa a presidência 
2--= - 23 de novembro ds 1891 a 15 de Novembro de 
1894. 
ÊSíse homem revelou-se honesto e lo:tborioso, pres
t,ondo inesrl!ima'Ve·is seivi.ço-s à nação brasileira. Foi no 
õntanto bastan;e despótico -e de uma energia compro
v.~da, que mui.to valeu para conS<)lidar a nova fórma 
de govêrno. Não t·endo o seu antecessor passado dois 
anos, na presidência, competia-lhe mandar proceder a 
e:e:çãc, mas não o fez, reaginio energicamen'e os g·e
ner~is que pr.etendiom intimá-lo a-o eomprimento dêsse 
disp-os\tivo da Constiiuição. Manda depôr os dez.anove 
governadores qu·~ ti•nham a~poiad:c· O· golpe d~e es-tado. 
Como na sua adminisitração se regis1tem perturbações 
continuas, a toios corresponde com a austeridade de
cidida do seu temperamento tropical. Foi chamado Con · 
solidador da Hepública e Mare:chal de Ferro. Faleceram 
iurante a sua administ.ra<_ião D. Pedro II em 5 de De
zemibro de 1891 e o MarEchal:' Deodoro' em 1892. 

Dr. Prudent., de Morais - De 15 de novembro de 
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1894 a 15 do mesmo mês no ano de 1898. Mereceu ser 
coqnominado o Sant<' Varão, pela benevolência com 
que s-empre revestiu tdd:Os os seus ato E. Depois de. 
red!ar com Portugal as ~!ações interrompidas no Go .. 
vêrno anterior, Vlê-se forçado a repelir os inglêses· que 
pretendem apoderar·se da ilha da ·Trindade. 

Nêste período governamental tem o Brasil a gl~
ria Ó3· ver resolvido a questão de seus limit-es com a 
República Argentina, pela interferência do gra·nde 
estadista que é o Barão do Rio Branco. Ainda. se dá 
Ulffia outra inva:sõ:o - o Ama•p6 ocupado pelos frCl'W' 
oêses1 que SIOfrem a reaçã01 dbs na:turais. Dá-se pomo 
fim a guerro de Conudos, arraial baíano. São oenvi.a
•6tas 4. e:xpedições, para ba.toer os revoltosos, só a ul.Hma 
&:rúndo vttoriosa. 

Mere<>au o título de Pacificador, por ter restabele
cido a ordem no país. Nêsse quatriênio lhá uma página 
de luto - a que regista o falecimento do valent•:; ma,. 
rechal Floriano Peixo~·o. 

Dr. Ccmpo~ Sales (15 de novembro d·? 1898 a 15 
do mesmo mês de 1902) Experimentava o Brasil ver
ulatd.eka crise fin::.nC':ára, quando veiu g·erir a nação o 
dr. Campos Sales. Regulando com precisão as finan· 
ças criando impostos, oonsguiu s.alvar o Brasil da 
banccorrota, tendo como auxiliar o seu ministro dr. Joa
quim Duarte Murfiniho. Nlêsse periodo administnathno 
decide-se a questão de limi1tes do Brasil com a BoHvia>. 
servindo de minis1tro ph;nipotendário ·O Barão do R<i·o 
Branco. Após e·ssa vitóri·a o dr. Campos Sales passa 
a me•sidênda ao dr. Rosa e Si.llva e re!lri!bui a visita 
do~ presid-ente da R•epÚ!bl~ca Argentina. Assina um 
traltod® de arbitramento com a Incj}arterr-ra sôbre o ter
reno Pirara. si~uado, entre o Brasil e a Guiana InqleSicr. 
E' arbit!'O Vitor Emanuel III, · rei da ItáHa e noS!so 
advogado o Dr. Joaquim Nabuco, Liquidam-se as ques
tões Ide limites d~ Mato Grosso com ·O Amazonas e o 
POTá, sendo a pdmeira res·:>lvidoa por um acordao do 
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Superior Tribunal Federal e a eegunda por um acôrclo 
direto entr2 os dois ·estados. Dá-se a questão entre. os 
ha!bi.tanre·s do Acre e da 'Bolívia. Ainda nêsse g~Q:vêrno 
SaniO·s Dumo.nt roz as primeiros mas assombrosas de
monstr-ações sdbre a navegação aérea dirigivel. 

D,r. Rodrigues Alves C 15 de novembro de 1902 ·:l 

19 do mesmo mês de 1906). 
Em 1903 falec•? o vic·e-presidente dr. Silviano 

Brandão, que é substitull:Jo pelo dr. Afonso Pena. 
Até então é êss·a o quatriênio de mais proveito e de 
mai·S> glórias para o Brasil. 

Ent.re os membros do ministério destaca-se a figu
l'a valorosa. do -eminen!e Barão do Rio Branco. 

E' nêsSJe govêrno o•ssinado um tratado de limites 
com a Bolivia, fazerflo o Acre parte do :J.O·SSO territó
rio, •e um outro com a Guiana Holandesa. Vitor E
manuel III profere a injusta s~n:emça de limites entre 
a Guiana e .o Brasil. Durante· o quat.riênio de Rodri
gues Alves a cidade do Rio de Janeiro sofre uma: com· 
pleta transformação, sendo embe!ecidfa e renovadcD. 

A febre amarela começa a dizimar a popu1ação, 
mas é totalmente extinta pelo dr. ÜSW•Cllldo C~. 

Para combater a v<aríola que se desenvolve, e 
Congreeso vota a lei da vacina obrig·Clltoria. Serviu-se 
dê.site pretexto a E~cola Militar pa.ra ·levar a efeito um 
levantamento com o fim de depôr o presidente d-01 fi.?.
púb1ico. :t:sse levant·a é sufocado e os insurgentes anis
tiad<>s. 

Há um ameaço de re:vol1a na fortaleza de San!Ja 
Cruz, que não va.e ·adea,n,!?• Em janeiro de 1906 dá-se· 
a explosão do Aquidaban, onde blecem ilustr.es. bra
sileiros. Nêsse qu.:xtriêni·o pe.rde a pátria dois filhos de 
va:lor: ::J maestPo Carlos Gomes e o a!bolidoniska José 
do P.::>troeinio. 

Dr. Afonso Pena (15 de novemibro de 1906 a 14 
de junho de 1909), Antes de t·omar posse, Afonso Pena 
faz uma viagem ao norte do país para verificar as ne· 
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coessidades desúa região. Tendo convite para a: 1.0 con
ferência 'dicr paz, em Haia, o fuasil se fez repres-antar
pelo dr. Rui Barbosa, cuja •S•abedoría e -eloquênda 
assombram ·o mundo. Assinam·se os tr·atados d-e limi· 
tes do Brasil com a V•anesuela e a Colombia, devido•s 
<:DO mink:tro do exterior :...__ o Barão do Rio Branco. Fa
lece •o dr. Joaquim Maria Machado de Assis, urnaJ das 
glórias da literatura brasileiro. Gomemora·se em 1908 
o centenári1o da 1el da abertura dos portos do Brasil e 
por êiss·a ocorrido realiza-se a gronde Exposição Naeio· 
nal devia ao dr. Miguel Calmon. Nêsse govêrno fo
ram com!Prados dreadnaughts para a nossa armade; 
foi instituído o serviço militm obrigatório; criada a 
Caixa de Convenção· e melhorado o material (bélico. 
Em 14 de junho de 1909 morre o dr. Afonso Pena a 
quem sucede o dr. Nilo Peçonha. 

Dr. Nilo P.eçnnha C 15 de junho de 1909 a 15 de 
novembro de 1910). :ts.te creou o ministério da Agri
cultura, Industria e Comércio. Fôram assinado•s trata· 
dos de limites d'o nosso país com o P.erú e· depc-is com 
o Uruguai, pela mtederência do Barão d·o Rio Branco. 
Ef·atuam-se oinda os seguintes me-lhoramentos: a cria
ção em cacia ·esta.;\o do Brasil de urm::n Escola de A
prendizes Artífices; a criação do serviço de Proteção 
aos IndiQ•s e loca;Hzação de Trabalthos Nacionais; a 
restauração da Quin-ta da Boa Vista, a criação das 
linhas de Tiro, a inouguração de estradas de ferro, >2te, 
etc. Foi o govêrno do dr. Nilo muito próspero e bene
JTl.Jé ri -~,c· . 

Morechal Hermes da fonsêca. C 15 de no.,.embro 
de 1910 a 15 do mesmo mês de 1914). O sexto quatriê
ni.o começa rom o célebre levante cujo ca'beça foi o 
m1rinheiro João Cândido. Devido o mau tratamento 
que lhõ s infligiam, os· marinheiros se revoltam ficando 
d~ posse dos principais navios da esquadl'Cll. José Cor 
tos de Carva.)ho serve. de inte.rmediário entre o gover
n·o e os revoltosos, que cedem enfim, depois da pro. 
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messa da concessão dos direitos reC'lamados e da: aniS" 
tia conosdida pe.Ju Congresso. Dá-s;e a inswreição do 
Batal\hã.o Naval, qua é sufocado. Por interêsses politi
cos não trepida o govêrno da, muito embora desres
p;.itando a Constituiçã'Ü, depôr o8 governadores dos 
e::•'ados do Ceorá, Pernamlbuc<>, Al:aqoas e Baía, que, 
á c:lOC:eção do ultimo são substituídos por mili !ares. 

Como vá decorrendo muito agitado êsse quatrie
nio, é decretado o es:ado de sitio de março de 1914 a 
31 de dszr: mbro ki'o- msmo ano. Em lO de fevereiro de 
1912 ·o pavilhão nacionúl é enastrado de crépe pelo 
desapareciméntlo do Barão do• Rio Branco ,cuja memóo 
ria jamais será bastante venerada pelos p6steroa. 

Morreram também nêsse quotriênio: Prudente de 
Morais, Campos Sales, u ilustre pintor Vitor Meireles, 
o grande brasileiro dr. Joaquim Murtinho e o notavel 
eng-enhe.iro dr. Pereiro Passos, na Europa, cujo corpo 
veiu embalsamado para o Rio dt> Janeiro. 

Dr. Venceslau Bwz (15 de novembro de 1914 a 
15 do mesmo mês de 1918). 

Toma posse êsse pr€sidente quando está o Rio em 
pleno estado de sitio e a França ·em guarra com a Ale· 
manha, guerra que, 'ornando proporçôes cada vez 
maiores ,só veiu a se extinguir em 1919. Essa ultima 
cir.cunstancia dificultou a acão governamen::Jl do dr. 
Venceslau, à s.em.elhança d~ que sucede aos demais 
diigentes, ·am vista da carestía da vida. Durante êsse 
quatriênio sofremos a perda dos sabios patrícios drs. 
Osvaldo Cruz, José Vieir·Cl' Fazenda, do geógrafo Ba· 
rão Homem de Mélo, do poeta geniol Olavo Bilac e do 
eJOcelso orador saoro padre dr. Julio de Maria. tsoo 
govêrno foi ainda assinalado por uma terrível epide
mia - a gripe, que prod'uz.iu incalculaveis estragos 
na população, trazendo o luto à :pátri.a, que chorou a 
parda de filhos muLo caros. 

Nessa administração o Brasil rompeu as relações 
com a Alemanha, COlocando.-se a.o lado das naçôes 
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aliadas. Rasolve·se a questão do Contestado entre ·o 
Paraná e' Santa Catarina. 

P::rra o período imedla\lo fôram eleitos: iPII'":9Siden
te dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves e v1oe·pre· 
sidente dr. Delfim Moreira. Como ad'oece&.se grav-e· 
mente Rodrigues Al!v.es, foi empossado no cargo o 
vilce·president·e. Após um período de methora faleceu 
em Janeiro d61 1919, o dr. Rodrigue,s Alves;, s.ern ter 
chegaldo a ;toma•r passe d'o .s•eu oargo. Pnocêdeu-se no:va 
eleição para presidente, continuando DeHim Moreira à 
fre•nte do go111êrno, enquanto em eleito e rec~hetcido o 
subs:tituto do pre·sidenltle. O curto, tempo da adíminis• 
tra:ção de DeHim Mor.airà· meneoa· os maâores aplaUISOO. 
Foi durante êss-e período que se organizaram as pri· 
meiros reuniões da Conferência da Paz, que sucedeu à 
guerr·a, sendo designado emJbaixadlor do Brasil no 
Congresso de Vers.aihles (F·IICinça) o nosso ;elmi.neni1Ja. 
patrício dr. Rui Barbosa. 'Hegéitando ês~e a incumbên· 
ôa, foi stilistitu:do pel•o sena.dor dr. Elpiltócio P,essôcn, 
qu>a tão ga:lihardament81 se J:row.e, merecendo a admi· 
ração dias maiores mentalidades do mundo. 

• A eleição procedida deu em reSiuJitado para preSii
dente {} dr. Epitácio da Si'1va1 Pessoa, >antão .ausenltle, 
que foi recürJJhec~do em 10 de J~U]ho de 1919. QheqJOu no 
Rio de Janeiro no di<l 21 do me,smo más• tomand·o p~· 
se seteJ dias depois, is1o é, no dlia 28 de Julha. No diaJ 
primeiro de Jurho de 1920 bleceu em Minas o dr. ~J
fim Moreir·a . 

Dr. ~~tácio (28 de iullho de 1919 a 15 dla1 norvem
bro de 1922). 

Em S•e.teombro do mesmo ano as,sinou ü dr·. Epitácio 
o rle:creito n.0 4.120 revog·ando os ar't'igos 1.0 e 2.0 do 
decr.ato do GoV'êmo Provisório n.0 78 A, de 21 de De. 
rembro de 1889, pelo quaJ fôra banida do Brasi.v 101 fa· 
mi1ia impeúll. Pelo me;Simo decreto foi autoa-izoada a 
~ronruação para esta terra d01S1 deSjpojos mor.tOJis do ex
Imperador p. !Pedro li e d-e sua espôsa D. Teresa Oris-
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tina. Di.as dspois o· Rio dte1 Janeiro hos.pedava Alberto 
I, rei da Be·lgica e a sua espÔsa, a rainha Elisabeth, 
vi1ndos a bordo dQ couraçado S. PaUJlo, que os· fôra 
buSIC'a>r a convite do dr. Epitáci.o Pessoa. Da!Pois de se 
demO!I'Ql''S'm tarr:lbém em Mina1s; e S. POIU!o, o•s ilustres 
visi~ante;SJ regress-aram -at bordo db S. POIUlo, que de 
v•ol'ta nos ijrouxe os das~póicls de D. Pedro e de s;ua <eS' 
pôsa, a~eompa1nhando os quais. vi~epam o aonde d'Eu e 
seu filho, o prindpa D. Pedro. Ainda nessa adminis
tração além de "inúmeros edifícios construidos, reali
za(ram-se grandiz,s; melhJoramen~os no nordest>a brasi
Ieko conhecidos pelo titul>o de Obras do Nordeste, tais 
como t>IS1radas de rodaglaim~ estradas de ferro dtet pe
netração ,estabelecimento de Din;has telegráficas, cons• 
trução de pontas de' cimentlo armc::do, açudes e póços 
tubu1ares no Oilto •Siertão, e>!lC. 

Cuidou da agdCUJltura e da saúde púibl:Jca. Em 30 
de janeiro d•e• 1922 realizou~&a a inslb:J;!ação da Côrt>e 
Permanente de Juslt~çcr In.ternaciooa1. 

Dt>ipOis da grande gu>erra européia é qU'St mais pal
pi·tante se most:rou: 01 necessidade der. e.xistêncda de wn 
tribunal consultivo julgador e sõbretudo contencioso, 
que. regulasse os interêsses políticos e sodais entre as 
naçoos cult:as, impedindo-as pe:la sucn sentença sabia 
e ímpc.rcial do aomen;timen~o de desmandos· semellhanr
tes a•os oco:rridos por ocasião do confU.t10 europ•õnJ:. 

. Oc.mo s·e regi'stasse em 7 de setennforo de 1922 a 
pa:?Asagem d'o primeiro cent·enário d·a independlência do 
Br.asil, realizararn·s>e em totdos Q)S estados, festas des
lurn\br.anites, principalmente· no Rio de Janei.ro, onde 
teve lu;g,ar urna notável· ex:pos•íçã:o dos nossos, produtos 
agríco1as e indus:tiriá~s. a maior que o Brasil iá re((JiS_ 
rou. Nessa administração fal.e<:eu na França a ex-ím
peratrís Isabel, a rederntora da raça negra. Nos últi
mos dicrs dêss•a govêrno houve no Rio uma grande :re
voLta, ·o:casiona:da, por diVIergêndas· polltic01s. Dois ci. 
dadãos disputavom a curul pres·idenda:~: dr. Artur 
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Bernardes candidato ofiaial e o dr. Nilo Peçanha que 
contava com o •qpôio do exércHo. Hasrulto.u a ins'll!rrei
ção militatr com a revolta do forte de Copacabana e da 
ÉSicola Militar de Realengo, regi::ítando-se a mort!e de 
muitos br.avos. Pe•La o~ientcnção do dr. E:pitácio fôram 
os insurgoe.nte:s subme.tidos, assumindo a presidlência o 
dr. Artur Bernardies', .em 15 de novembro de 1922, e.s'"' 
!ando Ó Rio em estado de tsiüo. 

INOl OJd.tministração do dr. Artur Bernardes (15 d'e 
novembro da 1922 -a 15 de novembro de 1926), te· 
mos a registrar a morte do eminente br::r:sileiro - Çr. 
Rui Barb01s:a. 

No dia 5 de iuiliho de 1924, à semB·lhança da revel. 
ta que I'elbentrura no Rio a 5 d'e ju1ho de 1922, habilmen
te aib:cfcudo pe]o então presidente dr. Epitácio P·assoa, 
explodiu UJma aUI!ra na cidade de S. Paulo, fomJen.tada 
po• grande parte do nosso •eocército, tendo como chefu 
o g-eneral reformado Isidoro Dias Lopes. 

E enquanto trdb:::Th.ava para d'epÕr as autoridades 
leg.ais, procuravam Ois I'avolltiósos faze·r alde~ptos, di•s1ri
buindo manifeSI\:O•s, prometendo ef•etuar o pagamento da 
divida nadonCil e OJpresent10:ndo modificações, à Cons· 
tiiuição. ConoentrOJClos os insUJrgen~es na cidade de 
S. Paulo, -evacuar-am-na d~ois de 30 dias de combates 
consecutivos, resultando inúm-er.os estragos na ctdade 
causados pelas fôrçás legais a-fim de os desalojar. Per
seguidos s.empre pe~as fôrças legais rumaram para o 
interior de S. Paulo e dos outros estados, fazendo vá
rias 1nve,sltidas. 

Muito embora fôss-e por demais en-ergica aJ Olti~ude 
do dir. Artur Bernardes, quase todo o período do seu 
govêrno foi agi.tado por est:a revolta que tan~o ·oonvul· 
si·onou todo o Brasil. 

Fôwm inúmeros os claros feitos no exército, quer 
nas fôrças legais, qruer no1s fôr,ças insurretas. 

No dia 27 de fevereioro 1eve inicio o pavoroso in
oondio da: ilha «o Caiú, o maior sinistro que já se ve-
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rificou no Bra·sil. Foi motirvado pela: exprosão de uma 
chlllta carregcndt01 de inHarna!V'eliS, proxima de um dlepó
sito também de inflamaveis, ali situado. Na illha, o 
fêgo durou 24 hor.as, tendo todo o ioct6tld'io, qule• se es· 
tendeu às visinhanças, a duração de 4 dias (27 de fe
vereiro a 20 de ma!!'ço). A eXIPlo.são fez na, ill!ha do 
Caiú qUJC.rt.ro boqute,irões, d.os quais os• dots maiores de
sagr;eq.aram a p:::rte da i·~ha no e:x;tremo, à direita, for
mando, por assim dizer, uma nova Hih.óta. Fôram in
ca1Ciullaveis os danos que a heoCfllQmbe d01 ilha do Caiú 
:produzm, tanto no eSitado d·o mo em Niifieroi, como l1J(] 

il'ha 9a Canceição, que teve um Í!I"echo quasi tOitalmen· 
te .arr®OICio. Não se pode preciZJar o numie'ro dos prédios 
d'a:ni.fi:c;ados, nem tão pouco a cifra dô·s' mo~os,, baven. 
do quasi um millha:r de ferr-ido·s. 

Nessa administração perdeu o Brasil os seguintes 
filhos~ .. mareahal Hermes da Fonsêc:::r; e os drs. Nilo 
Peçonha, RaiUil So.are1s e o grande repuJblicano LGp~es 
Trovão. 

EfemOU!-se a .refo•Iilna da· Consm.tuição do país. 
Findo ·esse quatriênio (15 de Novemlbro de 1926), 

oS~Sumiu a; p~sidênda dlo país o Dr . Wasihinglon 
Luiz, ca'nd.ida~o mais votado. 

E;m a:gôs1o de 1927 úetVe 11uqarr no flrio de Janeiro cr 
reunião da Conferência IntetnaiOional de Comércio, com 
o COtlllfParecim;ento de re!Pfes~entonft'es de mals de 4() 
países. 

Já no fim do seu govêrno (24 de outubro de 1930), 
Dr. Washi'nglton Luís foi d'eposto, bem como os pre&il
dentet de .Elstado que o apoi·avam em coniequência. 
da rerv:olução que rebéntara no dia 3 de outubro, tri· 
unfante naquela data. 

O.rgan:izoUl·se no Rio de· Janeiro uma Junta Gover
ncrtiva compoSita do.s qenerad1s Meno: Barreto, Tasso 
Ftaqoso e do vice·ctlimiran~e José Isafaís de Nloronha, a 
qual dirigtiu os d.esúoos do Brasil alié 3 de nowmbro 
do mesmo ano, quando pa.s:sou o qovêmº ao dr. (Se·, 
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tulio Vargas, dhefe da: re"l'oliução vi~oriosa, na qualfda. 
de da Govêrno Provisóri•o, oom atribuições discriclo
naria.s. 

iDr. Getúlio rtlornéla:s Vargas. - Governou o Brasil 
durante· 15 anos (3 de nOIV.etnbro de 1930 •O! 29 de OUri!u· 

bro de 1945). 
Fatos mais importtantes dêsse período. - S. Paulo 

.revoQrrou·se dheftiado pelo general! Betoldo Klinger (9 
de julho d9l 1932), exigindo a Vlo1ta do regimem conslt!· 
t,ucibn'Cd. Depo,i·s de quase 3 mêses de g.rrmdes pre51l.ri
sos monetários e de m:uito sangue inutil:men~e derra
mado, Vlitoriou o g.o"Vêrn:O provÜsiÓrio. 

Em 1933 (3 de maio) .reaiHzMa;m·.se as· eleições 
para a Ass•embléia: Nachma.l ConstHuinte, que ·se insta
lou em 15 de noverrfuro do mesmo aniO, elaborando 8 
mêses dleipoi•s a S·egunda C01nsltifuição Republ'Íoana (16 
de ju;llho de 1934). 

tss,;:r Asserrfuléia é1egeu para presjdente o dr. Ge
!'Mio Vargas. cuja: posse se wrificou em 20 de ju'Hh:o de 
1934. · Em 1935 deu-se um levan~e comunista em que 
'tomaram patr'tp o Regimento de !nfan<taria e muitos 
memlbros da Escola de Avi·ação niO mo; os Bata1hões 
de Caçadores de Recife e de Natal. tsse movimento 
foil ~uJooadto nos dd.versos se·tores fnsurratos, prestando 
o 22.0 · B. C. de :Paraíba re1evantes serviços a Pernam
bmo. 

Quando estava a terminar êsse qua.triênio deveria 
se proceder a eleição para Presidente da República, a 
qual se realizaria: em 3 de mai·o de 1938. S. Paulo a"' 
pr~e-en•tOIUl o dr. Armal!ldio de O:!tivei.ra Sales e o Intêi. 
ventor de Minas, Dr. Benedito Vákda:res, de acôrdo 
com a orienitlO'ção presidencial, lançOU' a candidcrtU!ra 
do dir. José A!l'llérico de Almeida:. Sérias cogitações 
comeoaram a perturba·r ç: vida do pafs. em consequfmda 
das duas candidaturas, Com.o medidar de p:revld~ncia 
e G<>nsiderand-b a Carta Magna de 34 inadequada &m' 
ítiSta der situaÇão~ mundial da época, o dr. Getúlio V ar .. 
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g.as deu o go]Jpe de estado no dàa 10 de novembro da 
1937. Com o O!Pôio d'as fôrças arm.adas eJdbinquiu o Se· 
nado e •a Câmara e ass.inou como todo o Ministério a 
3.a Consi!it.uição pü>sta ~ogo em vigor, iniciando-se o 
regimen do Estado. No;v?·· 

No Rio de Janei!ro (madrugada de. 11 de maio de 
1938) houve um Levante -revolUJaionário integrali.sta que 
foi, de pronlto sufocado . 

.A,pós -o. encerramen,to d'a~ Confe1rência Continental 
d-o Rio de Janeiro, o Brasil :r9mpeu relações diplomáti· 
cas e comerciais ICIOm a Alemanha, a ItáHa e o Japão 
(Eixo nazi-facista). Em rtSTpresálio .os nossos navios 
em V'iagens in1ter-,conltinentcds iam sendo afundados. 
Na noite dte 15 pa:ra 16 de agosto, submarinos alemães 
torpedeomm 5 va;pore,s brOJsileirc.s a 20 mi]has da costa 
de SergLpe, verific~ndo-se extraordinário numero de 
mortos. 

A nossa dignidad.e exigia medidas enérgicas o 
nosso pavillhão fôra ulltraiad'{). No dia 22 de agosto, às 
13 horas, o dr. Getúlio Va,rgas reuniu o Ministério e 
numa: d-ecisão Hnal o BrosH foi c.onsi<Jerado país ibeH· 
gerant>&. 

Essa Slequ:nda Grande Guerra européia terminou 
em 29 de dbril de 1945, verificando-se a rendição in· 
condicional da: Alemanha e dos seus correligionários, 
às fôrças ·a:lia.da:s. 

O Brasil muito se distinguiu oom.o um grande coo· 
perad:Dr das ncvçõe.s que comíbateram o totalitari.Smo. 

Ainda nêss1e :perí,odo governamental! recebemos ·a 
viSita dos Presidentes das ReprÚbNcas Argentina~ 
(1933) 'e. do Uraguai (1934), do dr. Frankl!in: Roosevert, 
presiden'tes dos Estados Unidos d'a América. do Norte e 
do Presidentes do Paraguai; e da Boli'V'ia (1943). 

· Fôrom criados 5 'Jie!Tritórios Federais (Amapá, Rio 
Branco, Guaporé, Ponta Porã e lqu,aSsÚ. Também foi 
instama a grande Usina Sid'erurgica de Mata Red<>n
da que ·tão bons serviçOs vem prestando. 
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Em outubro de 1945 Rio Grande do SuL fui ligado 
à Argentina por uma gronde ponte que se estende de 
Uruquai~a a Pas:s'O de Lo's Libres. 

N•o dia 29 de ·outtubro· de 1945 fo·i o dr. Getúlio de• 
postto por .uma comissão de g€ltneraLs, s·endo o n()!neado 
como seu sUbstituto o Dr. José1 Linhares. Em dezembl'O· 
do mesmo ano re•alizara.m-se as eleiçõeS· paro: Presi
d61nte da R€lPúbl:ica, tendo a maioria de votos o gene
ral Eurieo GaSfi)ar Dutra, que Oltua1me:nte dirige os des-. 
tinos do BrasH, tendo tomado pOIS·s.e em 3 de janeiro de 
1946. Em 1.0 de janeiro reuniu·se1 a Assemblléia Cons
tituin"te que trabalhou a noiVa Constituição que foi pro
mulgada no dkn 18 &.? setembro, r.estalbel.ecendo os po. 
deres executivos legislativo e judiciário da União, bem 
como a autonomía dos Estados e Municípios. 

FERIADOS NACIONAIS 

1.0 de janeiro. - Dia consagrado à comemoração 
da frOlternidade universal. Quer isso significar o: sw
prema aspiração até hoje irrea1Lisavel, dos homen.s ir
manados tJratba:lharem pelo progresso ge\l'Oll, atolindo 
as rivalidades regionais. 

1.0 de maio. - Consagrado .ao traballho. 
Em tôdas a·s nações ciV'i~izadas o aperari·ad'o come

mora êsse dia com grandes festividades. 
ministração do dr. João Pereira de Castro Pinto. 

3 de maio. - Comemora-se nêsse, dia o deSICobri· 
men~o do Bra.sil ,efetruado a 22 d'e Abril de 1500, po,r 
Pedro Al!Vares Cabr<aL 

15 de novemlbro. -Foi êsse o dia em que se pro
dJ:mou a Rep-úblm. A emmplo de tôdas as naçõeg a· 
mericanas, o povo brosileiro· aspirava wm regimen mais 
popular. No dia 15 de novembro rebanto.u a revo]Juçao 
tendo à frente Deodoro da Fonsêoa, Benjamin Cons· 
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tant e outros, send'o nês'se mesmo dia estabelecido o 
novo reg:imen. 

25 de dezembro. - O dia de Deus. Em fins do ano 
de 1921 o senado osprovou o projebO do sr. Conde POJUlb 
de Frontin, mandando f.eriar o dia. de Natal como uma 
homencugem do país catóHoo a Deus Nosso Senhor. A 
idéia de se oonsa9ra~ um d.ia d01 •ano a êsse fim, foi 
tôda da !niciativa d'o e'ltmo. s.r. d. Adauto de Mirand&~ 
Henriques, arcebiS{Po da Par.críba. 

FERIADOS DO ESTADO DA PARAíBA 

5 de agôsto. - Dia comemorativo d<.;t conquis-ta da 
Para'ilx:t:. Foi nêsse dia: que João Ta'V'<l:re:S, emissár·io de 
Martim Leitão, firr'mou as pazes cOiln Piraçibe, chefe dos 
índios tabaiar.as. · 

26 de iulho. - Nesta data foi covardemente assasi~ 
nado em Recife, pelo oodharel João Dantas, o 9rand.e 
presidant1e João Pessoa. 
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XXX 

A BANDEIRA BRASILEIRA 

Temos na bandeka o sirnbo1o mCFis perfeito da pá.. 
!-ria. Cada nação ostenta SIU.a bandeira, que, dif&,x:ente 
na ICÔI', é, muito emlbotra, a imagem de um povo so
hrO!noeiro ou humilhado. E' sinal de alegria ou de tdsr
tesa, conforme o modo de exibí-la nos dias festivos ou 
de luto. Divisa e baluarte, torna conhecida uma roça 
e aibriga os indivíduos que procuram sua sombra.' Na 
guerra e na paz a respeitam e a vene-ram; o que ousa 
profaná-1a é gravemente pUltlido. Gumpre~os interpre
iO!f com precisão as côres e os desenhos da nossa ban
de~ra' que é, como diss·emos, ·a imagem querida do 
be,roo natal. 

"A baindeira brasileira é um retêmCJUJlo v&de, úando 
a·o. meio um l1osan.go amarelo, onde está centoollizada 
uma esfera azul drcundada por uma faixa bl'(XnQa que 
tra!Z a inscrição. ORDEM E PROGRESSO. 

Nessa: bola, de· um lado dtt fiabca, e&tão 20 estrê· 
las; do do outro lado uma estrêla apenas, representan
do os vinte E'srod.os e o DiSttri~o Federal em que se d'i. 
vide o Brasil. 

A eôr vêrde, simlbolisa a flóra brasileira, isto é, 
a reunião da:s árvores, d·os arbustos, das ervas, das 
flôres, de tôdos os veqeta:is, enfim que nasoem nas 
terras brasileiras. 

O amarelo sig'1ifioa a riqueza do nosso sólo com 
sua:s ffiiÍIJ:la:s preei>0sís-simas ainda ~ grande parte 
inexploradas. O azul representa o céu sení!pre claro e 
poético que servê de cúpoltr à terra de ~anta Cruz. A 
faixa: é o rio Amasonas que corta o Pará e o Estado do 
mesmo nome. 

A ins•crição, o idéal de um povo SeiiJiPre des~joso 
de ma:rdhar, de prog.redir e de se tornar qrande . 

Antes da República o pavHhão brasileiro já tr·azia: 
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~s côres . amarelas e vêrde, mas os simbolos não eram 
os mesmos: den1r:m do losango via-se uma COJ:'Ôa enci
mada por uma cruz, sôbre um escudo vêrde circunda
do por um ramo de café e outro de fumo, presos por um 
lacínbo. Queri-a isso significar as duas fontes mais 
pró~eras da agricu1tma naque·la ~ooa. 

Por:tanto, oontemp1ando hoje êsse padrão de g;lô
rias, vêm-nos à 'lemJbrança os dias do nosso passado, 
porque as côres pa-imitivas se conservam, ligand•o a é. 
pooa Temota aos d'ias em qua vivemos. 
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